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Abstrak 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dengan realitas yang 

terjadi, dimana awal mula peneliti tertarik untuk mengangkat topik skripsi tentang 

Pembagian Peran Buruh Tani Perempuan ( Studi pada Pertanian Nanas di Desa 

Ngancar Kabupaten Kediri ). Buruh tani perempuan mengalami ketidakadilan 

gender pada pekerjaannya ketika berada ditegal seperti pembagian kerja yang 

berbeda antara perempaun dan laki-laki begitu juga dengan penghasilan yang 

didapat. Dari hal inilah peneliti ingin meneliti tentang buruh tani perempuan dimana 

mereka masih bersedia untuk bekerja apalagi dibidang pertanian yang 

penghasilannya tidak seberapa apalagi berbeda dengan laki-laki. Memang pada 

dasarnya perempuan bisa memilih pekerjaan apa saja yang diinginkan, namun 

kebanyakan dari perempuan akan lebih memilih bekerja Home Industry 

dibandingkan harus bekerja di bidang pertanian, dimana tenaga yang 
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dikeluarkannya pun juga lebih besar. Apalagi pekerjaan sebagai buruh tani ini 

mayoritas dilakukan oleh laki-laki.  

Untuk menganalisa realitas yang terjadi peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan teori relasi kuasa menurut Michael Foucault sebagai 

alat analisis dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, 

karena pendekatan ini tertuju pada fenomena yang terjadi di lapangan mengenai 

buruh tani perempuan 

Dalam penelitian ini, informan menyatakan bahwa Buruh tani 

perempuan dan buruh tani laki-laki memiliki pembagian kerja yang berbeda pada 

saat bekerja di sawah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan bahwa tugas buruh 

tani perempuan berbeda dengan buruh tani laki-laki. Dimana buruh tani perempuan 

memiliki tugas membersihkan rumput, panen dan menanam sedangkan buruh tani 

laki-laki mendapat tugas mulai dari menanam sampai memanen nanas. Teori relasi 

kuasa memberikan suatu sudut pandang bahwa adanya kekuasaan yang dipegang 

oleh petani menyebabkan buruh tani perempuan mnegalami perbedaan peran 

dengan laki-laki. Namun disini juga tidak bisa menyalahkan petaninya, karena 

petani memberikan pekerjaan seperti itu berdasarkan gender yang telah menjadi 

budaya dikalangan masyarakat.  

 

Kata Kunci : buruh tani perempuan, pembagian kerja, pertanian nanas.  
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1. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

jumlah penduduk paling banyak di dunia. Pada tahun 2000 jumlah 

penduduk sebanyak 206.264.595 jiwa dan pada tahun 2010 jumlah 

penduduknya sebanyak 237.641.326 jiwa, dimana yang terdiri dari 

119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan1. Artinya bahwa dalam 

kurun waktu 10 tahun pertambahan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 

30 juta jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 15.37 % dalam 10 tahun. 

Di Indonesia jumlah penduduk paling banyak berada di Jawa Barat, Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timur yang berada di posisi kedua dengan 

jumlah penduduk paling banyak memiliki jumlah penduduk sebesar 

37.476.757 jiwa2.  

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut bahwa kurang dari 50% 

penduduk Indonesia belum bekerja. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 

bahwa jumlah angkatan kerja pada saat itu berjumlah 107.7 jiwa. Terdiri 

dari penduduk yang sudah bekerja sebanyak 104.9 juta jiwa yang terdiri dari 

pekerja laki-laki berjumlah 66.8 juta jiwa dan perempuan 38.1 juta jiwa3. 

                                                             
1 www.bkkbn.go.id  
2 www.bps.go.id  
3 www.bps.go.id  

https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
http://www.bkkbn.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
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Dari semua pekerjaan salah satunya adalah menjadi buruh, baik buruh 

industri, buruh tani, maupun buruh pertanian.  

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa lapangan kerja 

utama dalam bidang pertanian, pertaniana,perikanan,kehutanan dan 

perburuan pada bulan Agustus 2010 sebesar 41.494.941 jiwa yang bekerja 

di bidang tersebut, salah satunya adalah buruh.  

Menuju sebuah kota di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah 

satu daerah penghasil nanas terbesar yaitu Kediri tepatnya di Kecamatan 

Ngancar Kabupaten Kediri. Kecamatan Ngancar terletak di kaki Gunung 

Kelud yang berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kota. Menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Ngancar pada tahun 2012 memiliki 

jumlah penduduk sebesar 39.463 jiwa.  

Di Kecamatan Ngancar terdapat lahan yang luas yang ditanami 

buah nanas. Buah nanas merupakan salah satu buah unggulan yang terdapat 

di Kecamatan Ngacar. Banyak masyarakat di Kecamatan Ngancar 

menanam buah nanas di pekarangan rumah, lahan pertanian maupun bukan 

lahan pertanian. Pertanian nanas berada di Desa Manggis Kecamatan 

Ngancar Kabupaten Kediri.  

Di kecamatan ngancar banyak petani yang memiliki lahan 

pertanian. Bagi yang tidak memiliki lahan mereka bisa menyewa atau 

bekerja pada pemilik lahan sebagai buruh tani. Buruh dalam kamus bahasa 
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indonesia diartikan sebagai pekerja kasar, atau seseorang yang bekerja 

untuk mendapatkan upah. Sedangkan buruh tani berati seseorang yang 

bekerja untuk mendapatkan upah dibidang pertanian, biasanya mereka 

bekerja di sawah,tegal atau pertanian. Dalam sistem pengupahan tergantung 

dari kesepakatan kedua belah pihak yang biasanya upah diberikan secara 

harian.  

Dalam hal ini terdapat buruh harian dan buruh borongan. 

Tergantung bagaimana pemilik lahan sepakat untuk mempekerjakan 

mereka. Buruh harian berarti pemilik lahan mempekerjakan buruh hampir 

setiap hari. Untuk sistem upahnya sendiri pemilik lahan memberikan gaji 

berupa uang. Menurut penuturan salah satu informan gaji yang diterima 

oleh buruh perempuan berbeda dengan buruh laki-laki. Bila buruh laki-laki 

mendapatkan upah sebesar Rp 30.000 per hari sedangkan untuk buruh 

perempuan upah yang diterima lebih sedikit yaitu sebesar Rp 25.000 per 

hari. 

Buruh borongan adalah buruh yang bekerja pada saat-saat 

tertentu misalnya saat musim tanam atau panen. Berdasarkan penelitian 

bahwa buruh borongan ini diupah sebesar Rp 225.000 smapai Rp 250.000 

untuk 3-4 orang tergantung dari kesepakatan petani dan buruh tani. 

Biasanya buruh borongan ini memiliki pekerjaan mulai tanam sampai 

pemupukan kemudian dilanjutkan ketika masa panen datang.  



6 
 

Pekerjaan sebagai buruh mayoritas dikuasai oleh kaum laki-laki, 

namun tidak menutup kemungkinan kaum wanita juga menjadi buruh. Di 

masa sekarang banyak wanita yang menjadi buruh terutama pada keluarga 

pra sejahtera. Faktor yang paling utama mereka mau bekerja sebagai buruh 

adalah faktor ekonomi, selain itu banyak faktor yang menyebabkan mereka 

menjadi buruh yaitu pendidikan dan ketrampilan.  

Buruh tani perempuan mengalami ketidakadilan gender pada 

pekerjaannya ketika berada ditegal seperti pembagian kerja yang berbeda 

antara perempaun dan laki-laki begitu juga dengan penghasilan yang 

didapat. Dari hal inilah peneliti ingin meneliti tentang buruh tani perempuan 

dimana mereka masih bersedia untuk bekerja apalagi dibidang pertanian 

yang penghasilannya tidak seberapa apalagi berbeda dengan laki-laki.  

2. TUJUAN DAN MANFAAT 

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan. 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu Untuk mengetahui 

latar belakang buruh perempuan pada pertanian nanas yang terdapat di Desa 

Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, untuk mengetahui 

pembagian kerja yang dilakukan oleh buruh perempuan pada pertanian 

nanas di Desa Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Secara 

akademisi, kajian mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam hal ini 

dibidang sosiologi bagi perkembangan masyarakat. Sedangkan manfaatnya 

yaitu mendiskripsikan dan mengetahui latar belakang sosial ekonomi buruh 
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tani perempuan serta pembagian peran yang dilakukan antara buruh laki-

laki dan perempuan.  

3. METODE PENELITIAN 

Untuk menganalisa realitas yang terjadi peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif Kajian ini merupakan termasuk pada penelitian 

kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan dalam tulisan Emy Susanti Hendrarso 

pada Metode Penelitian Sosial, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata 

lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang 

yang diteliti.4 

Penulisan kajian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif 

dikarenakan fenomena yang dimunculkan pada kajian ini menggunakan 

logika berfikir secara induktif, yang mana pengambilan permasalahan yang 

ada dimulai dari lapangan dan kemudian dijelaskan secara generalisasi 

teoritik yang mampu memunculkan preposisi-preposisi sebagai awal 

pembentukan kesimpulan. Kajian ini menjelaskan data secara deskriptif yang 

berfungsi untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai keadaan suatu 

obyek atau subyek amatan secara rinci. 

Paradigma yang digunakan adalah definisi sosial.  Dalam 

paradigma definisi sosial bercirikan adanya interaksi antara individu dengan 

                                                             
4Ibid, hal 166 
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norma yang menimbulkan makna. Selain itu Weber selaku pengemuka 

paradigma ini juga menjelaskan bahwa paradigma ini mempelajari cara actor 

mendefinisakan situasi sosial mereka dan mempelajari untuk tindakan 

selanjutnya. Menurut Weber, dalam define ini terkandung dua konsep dasar 

yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman.5 

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, karena pendekatan ini 

tertuju pada fenomena yang terjadi di lapangan mengenai buruh tani 

perempuan. Teori yang digunakan yaitu relasi kuasa menurut Michael 

Foucault sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Foucault menggambarkan 

bahwa sebuah kekuasaan itu sebenarnya tidak terpusat. Kekuasaan berada 

dimana-mana, bukan karena kekuasaan mencakup segala hal, tetapi karena 

kekuasaan datang dari mana-mana. Kekuasaan disini bukan dijelaskan 

sebagai kekuasaan yang ada pada suatu negara atau institusi sosial dan bukan 

juga dari sesuatu yang berkaitan dengan struktur sosial. Kekuasaan yang 

diartikan sebenarnya adalah situasi-strategi yang kompleks dalam kehidupan 

masyarakat.  

 

4. PEMBAHASAN  

                                                             
5 Ritzer,George, 2003, Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda, Jakarta:PT Raja grafindo 
Persada  
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Bekerja sebagai buruh tani pasti memiliki awal mula bisa bekerja 

sebagai buruh tani. Ada beberapa alasan yang didapat dari informan, 

pertama,  ikut orang tua atau teman yang juga bekerja sebagai buruh tani. 

Dimana biasanya orang tua informan juga bekerja sebagai buruh tani 

sehingga informan ikut juga bekerja sebagai buruh tani. Seperti yang 

dikatakan oleh salah satu informan bahwa informan bekerja sebagai buruh 

tani berawal ikut orang tua yang akhirnya bekerja sampai sekarang.  

Kedua, mencari atau meminta pekerjaan ke petani langsung. 

Berawal dari ingin menambah penghasilan, akhirnya informan mencari 

pekerjaa dan pekerjaa yang dirasa cocok yaitu sebagai buruh tani. Akhirnya 

informan meminta ke petani untuk diberi pekerjaan. Seperti yang diutarakan 

salah satu informan bahwa infor langsung meminta ke petaninya agar diberi 

pekerjaan. Ketiga, ditawari bekerja oleh petani. Biasanya petani sudah kenal 

dengan keluarga buruh tani, sehingga si petani bisa meminta ke keluarga 

mereka untuk bekerja menjadi buruh tani.  

Dalam hal ekonomi bentuk keluarga juga sedikit banyak 

mempengaruhi. Ada dua bentuk keluarga yaitu extended family dan nucleur 

family. Extended family yaitu sebuah keluarga besar yang tinggal satu 

rumah. Keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak dan cucu. Dimana si anak 

yang sudah menikah masih tinggal bersama orang tuanya hingga memiliki 

anak. Dalam penelitian ini ditemukan 2 extended family yaitu Ibu SUM dan 
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Ibu LST. Ibu SUM memiliki 2 orang anak, anak pertama sudah menikah 

dan telah mempunyai 1 orang anak. Sedangkan anak kedua masih SMA. 

Selain Ibu SUM ada juga Ibu LST yang memiliki 3 orang anak. Anak 

pertama sudah menikah dan mempunyai anak. Anak kedua sudah bekerja 

dan ketiga masih sekolah. Nuclear family merupakan keluarga inti yang 

teridiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam penelitian ini terapat 4 keluarga inti. 

Dimana anak-anak buurh tani ini belum ada yang menikah. Ibu MAR dan 

Ibu SUD memiliki 3 anak, Ibu NYT memiliki 1 anak dan Ibu SN memiliki 

2 anak. 

Dalam hal ini terdapat buruh harian dan buruh borongan. 

Tergantung bagaimana pemilik lahan sepakat untuk mempekerjakan 

mereka. Buruh harian berarti pemilik lahan mempekerjakan buruh hampir 

setiap hari. Untuk sistem upahnya sendiri pemilik lahan memberikan gaji 

berupa uang. Menurut penuturan salah satu informan gaji yang diterima 

oleh buruh perempuan berbeda dengan buruh laki-laki. Bila buruh laki-laki 

mendapatkan upah sebesar Rp 30.000 per hari sedangkan untuk buruh 

perempuan upah yang diterima lebih sedikit yaitu sebesar Rp 25.000 per 

hari dengan jam kerja mulai pukul 06.00 – 09.30 WIB dan terkadang 

dilanjut pada jam 14.00 WIB – 16.00 WIB.  Buruh borongan adalah buruh 

yang bekerja pada saat-saat tertentu misalnya saat musim tanam atau panen. 
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Berdasarkan penelitian bahwa buruh borongan ini diupah sebesar Rp 

225.000 smapai Rp 250.000 untuk 3-4 orang tergantung dari kesepakatan 

petani dan buruh tani. Biasanya buruh borongan ini memiliki pekerjaan 

mulai tanam sampai pemupukan kemudian dilanjutkan ketika masa panen 

datang.  

Buruh tani perempuan yang berada di Desa Ngancar memiliki 

alasan tersendiri kenapa mereka bersedia bekerja sebagai buruh. Alasan 

utama mereka yaitu karena keadaan ekonomi. Dimana mereka ingin 

menambah penghasilan ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Dari sejak kecil, informan sudah diperkenalkan dengan pekerjaan yang 

mayoritas dilakukan oleh kaum laki-laki ini. Orang tua informan juga 

seorang buruh, jadi ketika informan kecil sudah tahu bagaimana pekerjaan 

buruh itu sendiri. Informan melihat kebiasaan orang tua informan yang 

setiap pagi berangkat ke tegal untuk bekerja kemudian ketika pulang masih 

memiliki pekerjaan rumah tangga sehingga dari situ informan berasumsi 

bahwa pekerjaan yang ada di desa hanya sebagai buruh dan penjual. Karena 

sejak kecil hanya pekerjaan itu yang diperkenalkan oleh orang tua informan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Perempuan dimasa ini sudah keluar dari ranah domestik menuju 

ranah publik. Sekarang justru banyak perempuan yang bekerja diluar rumah 

untuk membantu suami ataupun keluarganya. Seperti halnya buruh tani 
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perempuan di pertanian nanas, mereka bekerja sebagai buruh untuk 

membantu perekonomian rumah tangga sehingga ada penghasilan 

tambahan. Meskipun penghasilan tambahan tersebut tidak banyak. Mereka 

pun cenderung mau bekerja apapun asal mendapatkan penghasilan. Buruh 

tani perempuan ini tidak memperdulikan berapa penghasilan yang didapat, 

yang terpenting penghasilan tersebut bisa digunakan untuk makan dan 

kebutuhan sehari-hari.  

Pada ranah publik sudah terlihat jelas bahwa adanya dominasi 

peran laki-laki. Sedangkan pada ranah domestik, perempuan tetap harus 

melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makanan, 

mengurus anak sampai membersih rumah. Meskipun kaum perempuan juga 

bekerja pada ranah publik namun informan tetap harus melakukan itu 

semua. Berbeda dengan laki-laki yang setelah bekerja informan bisa 

beristirahat tanpa memikirkan pekerjaan rumah. 

Pada pembagian pekerjaan dibidang pertanian, buruh tani 

mendapat pembagian pekerjaan dari petaninya langsung sehingga dapat 

dikatakan adanya perbedaan pembagian kerja juga dilakukan oleh petani. 

Para petani membagi pekerjaan berdasarkan gender karena menurut 

informan itu sudah menjadi suatu nilai atau norma yang berlkau 

dimasyarakat. Sehingga dalam hal ini kekuasaan terdapat pada petani dan 

buruh tani perempuan menjadi bawahan petani.  



13 
 

Hubungan antara petani dan buruh tani perempuan terdapat 

sebuah kekuasaan.  Sebuah kekuasaan itu sebenarnya tidak terpusat. 

Kekuasaan berada dimana-mana, bukan karena kekuasaan mencakup segala 

hal, tetapi karena kekuasaan datang dari mana-mana. Kekuasaan disini 

bukan dijelaskan sebagai kekuasaan yang ada pada suatu negara atau 

institusi sosial dan bukan juga dari sesuatu yang berkaitan dengan struktur 

sosial. Kekuasaan yang diartikan sebenarnya adalah situasi-strategi yang 

kompleks dalam kehidupan masyarakat. Dalam keterkaitannya pada 

penelitian ini, teori ini menjadi tepat ketika kekuasaan yang terjadi tidak 

ditentukan oleh materi atau sesuatu yang terlihat. Namun dalam penelitina 

ini justru kekuasaan lebih dimenitiberatkan pada budaya yang telah diterima 

dimasyarakat.  

Kekuasaan yang ditunjukkan sebagai sebuah kekuasaan yang 

bukan hanya difokuskan kepada siapa yang berkuasa dan yang dikuasai 

dalam cakupan ekonomi, melainkan kekuasaan yang dijelaskan oleh 

Foucault ini menjelaskan kekuasaan tersebut sudah pada ranah yang lebih 

luas lagi. Perubahan relasi kekuasaan ini bukan secara kodrati merubah 

posisi laki-laki yang mampu digantikan oleh perempuan, atau sebaliknya. 

Namun perubahan ini terjadi hanya pada peranan secara gender saja.  

Dalam ranah domestik informan tidak mengalami perubahan 

peran. Mereka tetap bekerja sebagai ibu rumah tangga, memasak, mecuci, 
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membersihkan rumah sampai mengasuh anak. Selain itu mereka juga harus 

bekerja diranah publik sebagai buruh tani perempuan. Dalam pekerjaannya 

sebagai buruh tani perempuan, mereka juga dibatasi pekerjaannya yaitu 

hanya menanam, membersihkan rumput dan memanen. berbeda dengan 

buruh tani laki-laki yang bekerja mulai dari menanam sampai memanen. 

dalam hal ini yang mampu membagi peran pekerjaan yaitu petani, disinilah 

terdapat kekuasaan. Seperti yang dijelakan dalam bab sebelumnya bahwa 

kekuasaan tidak terpusat dan kekuasaan itu ada dimana-mana termasuk 

dalam hubungan petani dan buruh tani perempuan.  

 

5. KESIMPULAN  

Buruh tani perempuan pada pertanian nanas di Desa Ngancar 

Kabupaten Kediri memiliki latar belakang yang berbeda-beda, latar 

belakang tersebut meliputi alasan memilih pekerjaan sebagai buruh, lama 

menjadi buruh tani, penghasilan serta jam kerja buruh tani. Berdasarkan 

data yang diperoleh sebagian besar mereka bekerja sebagai buruh 

dikarenakan ingin membantu perekonomian keluarga, selain itu untuk 

mengusir kejenuhan setelah selesai melakukan pekerjaan rumah. Selain itu 

faktor ekonomi juga ditentukan dengan adanya bentuk keluarga yaitu 

extended family dan nucleur family.   



15 
 

Buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki memiliki 

pembagian kerja yang berbeda pada saat bekerja di sawah. Berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan bahwa tugas buruh tani perempuan berbeda dengan 

buruh tani laki-laki. Dimana buruh tani perempuan memiliki tugas 

membersihkan rumput, panen dan menanam sedangkan buruh tani laki-laki 

mendapat tugas mulai dari menanam sampai memanen nanas.  

 

 


