
1 
 

POLA KEBUDAYAAN KELOMPOK PETANI SAYUR TUNAS MANDIRI DI 

DESA WACOPEK KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS KABUPATEN 

BINTAN 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

OLEH 

 

JASNI REFI 
NIM  : 100569201164 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 
TANJUNGPINANG 

2015 
 



2 
 

POLA KEBUDAYAAN KELOMPOK PETANI SAYUR TUNAS MANDIRI DI 

DESA WACOPEK KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS KABUPATEN 

BINTAN 

JASNI REFI 

NIM : 100569201164 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, JURUSAN SOSIOLOGI 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

Email: Jasni.Refi@asia.com 

 

ABSTRAK 

Masyarakat petani selalu diidentikkan memiliki tingkat kesejahteraan yang paling 
rendah. Penghasilan yang diterima bukan perhari dari hasil pertanian membuat petani 
hidup dalam bayangan kemiskinan. Selain itu banyaknya Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang masih memiliki status pendidikan rendah dan terbatasnya keahlian 
mereka di dalam dunia pertanian sehingga petani kecil peasant bekerja hanya untuk 
mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan persediaan keuangan yang minim 
bahkan tidak memiliki cadangan keuangan sama sekali. 

Kondisi petani penyewa lahan yang hanya mendapatkan pendapatan yang minim 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengaharuskan mereka hidup berkelompok 
dan bermasyarakat yang memiliki pola kebudayaan yang harus di pertahankan guna 
mendapatkan kesejahteraan kehidupna yang lebih baik. Dengan itu Bronislaw 
Malinowski dalam Soerjono Soekanto (1999) mengatakan ada beberapa kebudayaan 
yang di lakukan dan di kembangkan dalam menjaga kelangsungan hidup. 

Tujuan penelitian yaitu inggin mengetahui bagaimana pola kebudayaan yang terjalin 
di dalam kelompok petani Tunas Mandiri di Desa Wacopek Kelurahan Gunung 
Lengkuas Kabupaten Bintan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai 
petani sayur. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan jenis deskriptif, 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul berupa kata-kata dianalisa dengan 
teknik analisa deskriptif kualitatif. 
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Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu terdapat pola-pola kebudayaan yang 
terjalin di dalam kelompok petani sayur di dalam memenuhi kebutuhan mereka 
sebagai petani yang tertuang di dalam sistem norma dan kerja sama antar anggota 
masyarakat untuk menguasai lingkungang sekitar di mana layhan bekas tambang 
dapat di olah menjadi lahan subur untuk bertani, organisasi ekonomi yang membantu 
petani dalam menjualkan hasil pertaniannya melalui jasa pengepul, lembaga 
pendidikan yang memberikan bekal kepada petani dalam mengajarkan teknik 
pertanian yang baik dan benar melalui sosialisasi oleh pemerintah setempat maupun 
antar anggota kelompok lainnya di dalam sebuah pertemuan yang berlangsung 
sebulan sekali, serta organisasi kekuatan yaitu kelompok petani Tunas Mandiri itu 
sendiri sebagai wadah dalam meyerap dan menyelesaikan permasalahan yang di 
hadapi oleh petani di dalam sistem pertanian yang berdampak pada pendapatan hasil 
pertanian. 

Kata Kunci : Pola Kebudyaan, kelompok, petani 

 

ABSTRACT 

Farming communities have always identified the lowest level of well-being. Income 
received not the day of agriculture makes farmers living in the shadow of poverty. In 
addition, the number of Human Resources (HR) which still has a low educational 
status and limited their expertise in agriculture so that smallholder peasant work just 
to meet the needs of family life with minimal financial inventory does not even have 
the financial reserves at all. 

Conditions of land tenant farmers who only get minimal income to meet their needs 
mengaharuskan they live in groups and community that have cultural patterns that 
must be retained in order to get a better kehidupna welfare. With that Bronislaw 
Malinowski in Soerjono Soekarno (1999) says there are some cultures will be 
undertaken and developed in maintaining viability. 

The purpose of research is wantid know how patterns of culture that exists in a group 
of farmers in the village of Mandiri Tunas Wacopek Village Mount Galangal Bintan 
regency in meeting the needs of everyday life as a vegetable farmer. This study 
includes qualitative and descriptive research, data collection is done by using the 
method of observation, interviews, documentation. Then the data that has been 
collected in the form of words analyzed by qualitative descriptive analysis technique. 

The findings in the study that there are patterns of culture that exists in the group of 
vegetable farmers in meeting their needs as farmers are contained in the system of 
norms and cooperation among members of the public to master lingkungang about 
where layhan former mine that can be processed into fertile land for farming, 
economic organization that helps farmers to sell their agricultural products through 
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wholesalers services, educational institutions that provide supplies to farmers in 
agricultural engineering teaching is good and right through the dissemination by the 
local government as well as between other group members in a meeting that lasted a 
month once, as well as the strength of the group of farmers' organizations Mandiri 
Tunas itself as a container in absorbing and resolve problems faced by farmers in 
farming systems that have an impact on the income of agriculturalproducts. 
Keywords: the custom pattern, groups, farmers 

 

BAB I

 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di sektor pertanian, 
tahun demi tahun, menunjukan hasil 
yang mengembirakan.Bahkan sangat 
memuaskan dilihat dari segi 
produktifitasnya.Hal itu ditandai 
dengan berhasilnya Indonesia dalam 
swasembada pangan. Namun 
demikian, tampaknya harus kita akui 
bahwa hal itu bukan berarti 
masyarakat petani kita hidup telah 
berkecukupan. Dalam kenyataannya, 
terutama yang termasuk petani garam, 
buruh tani, dan petani penyewa atau 
pengarap yang garapannya kurang dari 
setengah hektar, tidak jarang 
mengalami kesulitan (Sunarti,1990:2). 

Sebagai Provinsi yang terletak di 
perbatasan Indonesia, Kepulauan Riau 
merupakan wilayah yang memiliki 
luas laut sekitar 96% (Sembilan Puluh 
Enam Persen) dari luas daratannya, 
sehingga Kepulauan Riau disebut 
sebagai wilayah maritim yang terdiri 
dari pulau-pulau kecil. Dari sebagaian 
besar daerahnya merupakan lautan 

ternyata terdapat potensi pertanian 
yang menjanjikan yang dikelolah oleh 
masyarakat bahkan dijual hingga ke 
Negara tetangga Singapura.kondisi 
petani yang terletak diDesa Wacopek 
Kelurahan Gunung Lengkuas Provinsi 
Kepulauan Riau tidak jauh berbeda 
dengan kondisi petani pada umumnya 
di Indonesia. Pada umumnya petani 
diDesa Wacopek bercocok tanam 
sayur-sayuran untuk dikonsumsi dan 
dijual, sebagian besar petani bercocok 
tanam di lahan yang disewa pada 
pemilik lahan setempat.Masa bercocok 
tanam memerlukan waktu yang cukup 
lama dimulai dari pemupukan sampai 
panen yang berkisar dari 2-4 bulan 
tergantung jenis sayur yang ditanam. 

Masyarakat petani di dalam 
mempertahankan sistem pertanian 
tidak terlepas dari pola kebudayaan 
petani sayur di Desa Wacopek itu 
sendiri yang tergambarkan dalam 
pergaulan dan kebiasaan kehidupan 
sehari-hari petaninya. Cara beradaptasi 
terhadap alam dimana lahan yang 
digunakan merupakan lahan bekas 
tambang bauksit yang diolah menjadi 
lahan subur, menjalankan nilai-nilai 
sosial dalam kekerabatan untuk saling 
membantu dalam satu kelompok petani 
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sayur merupakan cara petani dalam 
menjalankan rutinitas sebagai petani 
sayur agar dapat memenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya. Nilai-nilai 
sosial mengatur masalah-masalah 
kemasyarakat dalam arti yang luas. Di 
dalamnya termasuk agama, ideologi, 
kebatinan, kesenian dan semua unsur 
yang merupakan hasil ekspresi jiwa 
manusia yang hidup sebagai anggota 
masyarakat. Bermacam kekuatan yang 
harus dihadapi masyarakat dan 
anggota-anggotanya seperti kekuatan 
alam, maupun kekuatan-kekuatan 
lainnya di dalam masyarakat itu 
sendiri tidak selalu baik baginya. 
(Soerjono, 1982:155). 

Ciri penting pada petani kecil adalah 
terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, 
dimana pada umumnya mereka hanya 
menguasai sebidang lahan sempit yang 
terkadang disertai dengan 
ketidakpastian pengelolaannya, lahan 
yang dikelola sering tidak subur dan 
terpencar-pencar dalam beberapa 
petak. Tingkat pendidikan, 
pengetahuan dan kesehatan petani 
kecil relatif juga sangat rendah, 
mereka sering terjerat hutang dan tidak 
terjangkau oleh lembaga kredit dan 
sarana produksi Bersamaan dengan itu 
petani kecil juga menghadapi pasar 
dan harga yang tidak stabil, tidak 
cukup menerima dukungan 
penyuluhan, pengaruh mereka kecil 
dalampengawasan dan 
penyelenggaraan lembaga desa. Petani 
kecil juga kalah bersaing melawan 
anggota masyarakat yang lebih 
berkuasa dalam menggunakan 
pelayanan pemerintah (Soekartawi, 
1986). 

Petani umumnya tumbuh dan dewasa 
dalam menjalankan usaha taninya 
melalui proses belajar dari orang tua, 
kondisi maupun lingkungannya. 
Sebagaimana yang kita ketahui profesi 
petani sayuran biasanya dijalani baik 
sebagai profesi warisan, pilihan 
ataupun alternatif terakhir karena 
sempitnya peluang kerja pada bidang 
lain, karena itulah prilaku orang tua 
dan tradisi/kebiasaan setempat dimana 
mereka berada, sangat 
berpengaruhdalam gerak usahatani 
mereka. Sebagai petani kecil dengan 
lingkungan sosial ekonomi yang 
dihadapi, mereka telah berbuat 
rasional dalam mencapai pendapatan 
yang maksimal dengan sumberdaya 
yang ada dan karena keterbatasan 
sumber-sumber yang dikuasai 
kebanyakan petani kecil termasuk 
didalamnya petani sayuran memilih 
alternatif teraman agar selamat dan 
tidak menanggung resiko (Hernanto, 
1991). 
 

Kondisi iklim yang kini tidak 
menentu berakibat fatal terhadap hasil 
panen yang akan dihasilkan, hal ini 
membuat keluarga petani sayur 
penyewa lahan di Desa Wacopek 
Kelurahan Gunung Lengkuas 
Kabupaten Bintan harus terus 
mempertahankan pola kebudayaan 
kelompok sosial antar petani sayur 
dalam mencapai suatu kebutuhan yang 
efektif dalam keberlangsungan tidak 
menentu setiap masa panen inilah yang 
membuat peneliti tertarik untuk 
meneliti “Pola Kebudayaan Kelompok 
Petani Sayur Tunas Mandiri” 
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B. Rumusan Masalah 
 
Merujuk pada latar belakang yang 
telah diuraikan di atas, perumusan 
masalah yang akan ditelaah lebih 
lanjut dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana pola kebudayaan yang 
di bentuk oleh kelompok petani 
tunas mandiri di dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sebagai petani? 
 
C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di 
atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk memahami dan mengetahui 

pola-pola kebudayaan petani sayur 
penyewa lahan Tunas Mandiri di 
desa wacopek di dalam keseharian 
bercocok tanam. 

2. Untuk mengetahui peran pola 
kebudayaan petani sayur penyewa 
lahan Tunas Mandiri dalam 
mempertahankan kebutuhan hidup 
sebagai petani. 

3. Untuk mengetahui peran kelompok 
sosial Tunas Mandiri dalam 
menyelesaikan permasalahan yang 
di hadapai oleh petani sebelum dan 
sesudah panen tiba. 

D. kegunaan penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan 
berguna untuk akademisi dalam 
mengetahui dan tertarikterhadap 
permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan pola kebudayaan 
kelompok petani sayur yang terbentuk. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini 
menambah pengetahuan tentang 
kondisi petani sayur dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sekaligus mencari 
solusi dalam pemberdayaan. 

3. Dari hasil penelitian di harapkan 
dapat memberi informasi tentang 
strategi petani dalam bertahan hidup 
dan dapat dipergunakan oleh 
Pemerintah Daerah dalam menyusun 
kebijakan yang berkenaan dengan 
petani. 

E. Konsep Operasional 

Agar mencapai realitas dalam 
hasil penelitian secara empiris, maka 
konsep yang masih abstrak perlu 
dioperasionalkan untuk benar-benar 
menyentuh permasalahan penelitian 
yang akan diteliti. Menurut 
Singarimbun (1989:42) defenisi 
operasional adalah unsur penelitian 
yang memberitahukan bagaimana cara 
mengukur suatu variable. Mengacu 
kepada topik untuk menciptakan 
kesamaan pendapat serta kesatuan 
pengertian dalam pembahasan ini 
maka perlu kiranya penulis 
mengemukakan konsep operasional 
tentang berbagai istilah yang 
dipergunakan dalam penulisan ini. 
Adapun konsep tersebut adalah: 

 
1. Pola Kebudayaan petani sayur 

 Pola kebudayaan adalah  
gambaran kebiasaan yang dilakukan oleh 
petani di dalam kehidupan sehari-hari 
dalam menjalankan proses interaksi pada 
sistem pertanian untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari, di dalam 
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pola kebudayaan petani terdapat empat 
unsur diantaranya. 

a. Sistem normayang memungkinkan 
kerja sama antara para anggota 
masyarakat di dalam upaya menguasai 
alam sekelilingnya. Dalam hal ini 
petani sayur secara bersama-sama 
memanfaatkan  lahan bekas tambang 
untuk bercocok tanam menjadi lahan 
yang subur. 

b. Organisasi ekonomi.Dalam hal ini 
pemilik lahan yang menyewakan 
lahannya kepada petani sayur dan hasil 
dari bertani yang di hasilkan dijual ke 
pemilik lahan tersebut, bisa dikatakan 
pemilik lahan bertindak sebagai 
pengepul. 

c. Alat-alat dan lembaga atau petugas 
pendidikan, perlu diingat bahwa 
keluarga merupakan lembaga 
pendidikan yang utama. Dalam hal ini 
masyarakat petani sayur dalam 
kesehariannya bercocok tanammasih 
menggunakan peralatan tradisional 
dimana teknik pembelajaran 
didapatakan secara turun-temurun dari 
anggota keluarga mereka di kampung. 

d. Organisasi kekuatan. Dalam hal ini 
kelompok petani sayur Tunas Mandiri 
yang selalu mencari solusi dalam 
memecahkan permasalahan dalam 
pertanian seperti sulitnya mendapatkan 
pupuk yang murah, mengajar dan 
belajar cara menghindari tanaman 
sayur dari hama yang menyerang, dan 
mencari jalan untuk mendapatkan 
bantuan dari pemerintah yang selama 
ini masih kurang. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
penelitan kualitatif, yakni menjelaskan 
secara terperinci mengenai situasi tentang 

kondisi lokasi penelitian secara cermat 
karakteristik dari suatu gejala atau 
masalah yang akan di teliti. Penelitian ini 
menggunakan data kualitatif. Berusaha 
untuk menggambarkan usaha-usaha 
masyarakat petani sayur penyewa lahan 
dalam mempertahankan pola-pola 
kebudayaan mereka untuk memenuhi 
keterbatasan penghasilan sebagai petani, 
Melalui metode sebuah kasus. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi  penelitian yang penulis teliti yaitu 
masyarakat petanidi Desa Wacopek 
Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten 
Bintan Kepulauan Riau. Di mana lokasi 
tersebut  memiliki masyarakat agraris 
yang hidup sebagai petani sayur. 
Penentuan lokasi ini dilakukan secara 
Purposive (sengaja). Dengan 
mempertimbangkan bahwa di Desa 
Wacopek merupakan pusat pemungkiman 
petani sayur yang ada di Kelurahan 
Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan. Dan 
masyarakat petaninya memiliki 
karakteristik sebagai bahan penelitian. 

3. Jenis Data 

a. Data primer 

Dimana data yang dapat diperoleh dari 
informan yaitu perangkat desa, tokoh 
masyarakat, serta masyarakat petani sayur 
sebagai informan peneliti berupa jawaban 
dari hasil pertanyaan wawancara. 

 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitudata yang diperoleh 
dari pihak kedua atau sumber lain sebelum 
penelitian dilaksanakan seperti, 
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dokumentasi tertulis yang berasal  kantor 
desa wacopek kelurahan gunung lengkuas. 

G. Populasi dan Sampel 

Sesuai dengan penelitian kualitatif 
tidak menggunakan pendekatan 
populasi dan sampel, tetapi lebih 
pendekatan intensif kepada informan 
yang akan di jadikan data sebagai 
bahan penelitian. Dalam penelitian ini 
informan merupakan subjek yang 
menjadi sumber peneliti dalam 
mendapatkan informasi sebagai data 
yang diperlukan sesuai dengan 
permasalahan dan kebutuhan peneliti. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah segala 
kegiatan yang dilakukan dalam usaha 
mengumpulkan data-data atau 
informasi yang menunjang penelitian 
diantaranya pengetahuan mengenai 
permasalahan dan data yang 
berhubungan dengan latar belakang 
informan terhadap penelitian. Adapun 
teknik dan alat pengumpul data yaitu 
berupa observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  

1. Interview (wawancara) 

Wawancara langsung dan 
mendalam dengan menggunakan 
instrument penelitian berupa interview 
guide. Interview guide berisikan daftar 
pertanyaan yang sifatnya terbuka yang 
digunakan untuk menjadikan 
wawancara yang dilakukan agar lebih 
terarah bertujuan menggali informasi 
yang akurat dari informan.Secara garis 
besar pertanyaan yang inggin peneliti 
tanyakan yaitu “pola kebudayaan apa 

yang terbentuk serta peran dari pola 
budaya yang ada pada kelompok 
petani sayur peneyewa lahan tersebut? 

2. Observasi  

Bungin mengemukakan 
beberapa bentuk observasi yang dapat 
digunakan dalam penelitian kualitatif, 
yaitu observasi partisipasi, observasi 
tidak terstruktur, dan observasi 
kelompok tidak terstruktur. Observasi 
yang saya gunakan yaitu Observasi 
partisipasi (participant observation) 
adalah metode pengumpulan data yang 
digunakan untuk menghimpun data 
penelitian melalui pengamatan dan 
penginderaan dimana peneliti benar-
benar terlibat dalam keseharian 
informan. (Bungin, 2007). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan 
sebagai penunjang penelitian penulis, 
dimana dalam dokumentasi ini dapat 
melihat, mengabadikan gambar lokasi 
peneliti. Dokumentasi ini berupa 
wilayah yang akan diteliti dan pola-
pola kebudayaan kelompok petani 
sayur di Desa Wacopek di Kelurahan 
Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan 
dalam memenuhi kebutuhan hidup 
mereka. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pola Kebudayaan 

menurut Bronislaw Malinowski dalam 
Soerjono Soekanto (1999), 
menyebutkan unsur-unsur pokok 
kebudayaan, antara lain: 



9 
 

1. sistem norma yang memungkinkan 
kerja sama antara para anggota 
masyarakat di dalam upayah 
menguasai alam sekelilingnya. 

2. Organisasi ekonomi 
3. Alat-alat dan lembaga atau petugas 

pendidikan, perlu diingat bahwa 
keluarga merupakan lembaga 
pendidikan yang utama. 

4. Organisasi kekuatan. 

Kemudian Seorang antropolog C. 
Kluckhohn dalam karyanya yang 
berjudul universal categories of 
culture menyebutkan tujuh unsur 
kebudayaan, yaitu: 

1.Peralatan dan perlengkapan hidup 
manusia (pakaian perumahan, alat-
alat rumah tangga, senjata, alat-alat 
produksi, transportasi, dan 
sebagainya). 

2. Mata pencaharian hidup dan sistem-
sistem ekonomi (pertanian, 
peternakan, sistem produksi, sistem 
distribusi dan sebagainya). 

3. Sistem kemsyarakatan (sistem 
kekerabatan, organis politik, sistem 
hukum, sistem perkawinan). 

4. Bahasa (lisan maupun tulisan). 
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni 

gerak, dan sebagainya). 
6. Sistem pengetahuan. 
7. Religi (sistem kepercayaan). 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI 
PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa 
1. Lokasi dan Keadaan Alam 

Kelurahan Gunung Lengkuas 
adalah bagian dari salah satu kelurahan 
di wilayah Kecamatan Bintan Timur, 
Kabupaten Bintan.Kelurahan Gunung 
Lengkuas sebagai suatu pemerintahan 
terkecil dipimpin oleh Lurah yang 
diangkat oleh Pemerintah 
Daerah.Kelurahan Gunung Lengkuas 
mempunyai 4 Rukun Warga (RW) dan 
19 Rukun Tetangga (RT).Kelurahan 
Gunung Lengkuas merupakan hasil 
pemekaran Kelurahan Kijang Kota, 
Kecamatan Bintan TImur berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 
2004 Tanggal 29 September 2004. 

Secara Geografis, Wilayah 
Kelurahan Gunung Lengkuas berada di 
atas permukaan laut 157 meter dengan 
curah hujan pertahun 149,3 cm serta 
berkisar rata antara 28°- 31° C. Dari 
Luas 81,5  km ² tersebut terdiri dari 
Hutan Lindung (Hutan Lindung 
Gunung Lengkuas dan Sungai Pulai), 
beberapa perusahaan (seperti PT. 
Multi Dwi Makmur), Tanah 
Perkebunan, Pertanian, Tambak, 
Pertambangan bauksit, fasilitas umum 
serta perkarangan masyarakat dan lain-
lain.Mayoritas usaha masyarakat 
adalah pertanian atau perkebunan yang 
cukup menjanjikan apabila tetap 
dikelola dengan baik dan palawija 
yang telah dijual ke beberapa daerah di 
luar Kabupaten Bintan bahkan ada 
juga yang diekspor keluar negeri. 

 

BAB IV 

POLA KEBUDAYAAN 
KELOMPOK PETANI SAYUR 
TUNAS MANDIRI DIDESA 
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WACOPEK KELURAHAN 
GUNUNG LENGKUAS 
KABUPATEN BINTAN 

Aktifitas petani yang di lakukan setiap 
hari di Desa Wacopek Kelurahan 
Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan 
pada dasarnya di lakukan setiap 
saat.Petani di Desa Wacopek bisa 
kapan saja menanam jenis sayuran dan 
tanaman yang inggin mereka tanam di 
lahan yang mereka sewa.Dengan 
menanam jenis sayuran seperti 
kangkung, bayam, dan kacang panjang 
mereka dapat memanennya dalam 
jangka waktu yang singkat yaitu 
sekitar dua minggu saja.Sehingga 
petani lebih tertarik menanam sayur-
sayuran. Jika dilihat kondisi cuaca 
yang ada di Kepulauan Riau yang 
tidak memiliki musim hujan dan 
kemarau yang panjang ini dapat 
menguntungkan petani dalam  
prosesbercocok tanam kapan saja 
mereka inggin bertani. 

Pada dasarnya petani memiliki 
sejumlah permasalahan hidup yang 
harus di hadapi. Dimana kebutuhan 
hidup harus terus terpenuhi setiap hari 
sedangkan hasil pertanian hanya bisa 
di panen pada waktu tertentu. 
Sehingga membuat beberapa petani 
melakukan pinjaman hutang kepada 
pemilik lahan yang bertindak sebagai 
pengepul hasil pertanian mereka. 
Minimnya peran pemerintah yang 
membuat mereka harus hidup 
berkelompok agar keluhan mereka 
pada saat bertani bisa didengarkan dan 
ada solusi dalam menyelesaikan 
permasalahan petani tersebut. 
Pekerjaan sebagai petani banyak 

didapatkan dari orang tua mereka 
dikampung. Hanya bermodalkan lahan 
sewa serta masih banyak yang 
menggunakan peralatan tradisional, 
sehingga penghasilan mereka hanya 
cukup untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari atau bahkan kurang. 
Tinggal di sebuah gubuk kecil di atas 
lahan pertanian dengan fasilitas 
seadanya membuktikan bahwa petani 
harus hidup secara berkelompok dalam 
mengatasi permasalahan petani yang 
selama ini timbul seperti persoalan 
pupuk, bibit pertanian, serta mengatasi 
dampak terhadap hama tanaman yang 
membuat hasil pertanian mereka 
merugi seperti hama tikus yang suka 
memakan sayur-sayuran yang di tanam 
oleh petani itu sendiri. 

Pendapatan sebagai petani tidaklah 
begitu besar dan mereka harus 
memenuhi kebutuhan hidup 
keluarganya setiap hari serta biayah 
sekolah putra-putri mereka yang masih 
duduk di bangku sekolah dengan 
biayah yang tidak sedikit. Ini yang 
menjadikan petani untuk lebih gigih 
dalam bertani agar mendapatkan hasil 
tani yang bagus untuk bisa dijual di 
pasaran setempat. Kebanyakan dari 
petani hanya tamatan Sekolah Dasar 
(SD) saja menjadikan mereka kurang 
bersaing dengan petani besar lainya 
yang menggunakan lahan pribadi serta 
teknologi yang sedikit modern. Jelas 
hal ini juga akan berdampak pada hasil 
tani yang dihasilkan oleh petani itu 
sendiri. Petani di Tunas Mandiri 
termasuk golongan petani peasant atau 
petani kecil, itu dapat tergambarkan 
dari hasil pertanian mereka yang hanya 
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cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup keluarganya saja. 

BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Para petani yang tergabung di dalam 
kelompok petani Tunas Mandiri 
termasuk  petanipeasantatau petani 
kecil. di dalam keseharian sebagai 
petani yang hanya menggunakan 
peralatan tradisional dalam bertani di 
tambah pola pikir yang masih rendah 
karena tingkat pendidikan mereka 
yang kebanyakan hanya tamatan 
Sekola Dasar (SD) membuat mereka 
harus bersaing dengan para petani 
besar lainya. Dengan pola budaya yang 
selalu di pertahankan dan di jaga di 
dalam kelompok, petani akan terus 
dapat bertahan dalam memenuhi  
kebutuhan hidup keluarganya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pola kebudayaan kelompok petani 
sayur tunas mandiri di Desa Wacopek 
Kelurahan Gunung Lengkuas 
Kabupaten Bintan adalah : 

a. Petani 

Petani penyewa lahan di Desa 
Wacopek yang peneliti teliti 
termasuk kedalam petani kecil atau 
peasant, pendapatan yang di 
dapatkan setelah panen tiba 
sangatlah minim sedangkan 
pengeluaran terjadi setiap hari 
dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya untuk makan.Petani 

hanya memiliki keahlian terbatas 
di dalam menggali lahan dalam 
bertani karena tingkat pendidikan 
petani yang sangat minim 
sebelumnya, sehingga mereka 
tidak dapat bersaing dengan petani 
besar yang telah mampu 
menggunakan alat-alat modern 
yang pastinya berdampak kepada 
hasil tani yang mereka tanam. 
Sebagai petani yang tinggal 
berdekatan, mereka menjaga 
norma-norma kekerabatan dan 
gotong royong di dalam kehidupan 
keseharian mereka selama bertani, 
sifat tolong-menolong antar 
sesama petani dalam 
menyelesaikan permasalahan 
bertani adalah prilaku yang selalu 
di lakukan, walaupun mereka tidak 
memiliki hubungan tali 
persaudaraan sedarah namun 
dengan norma-norma yang di 
wujudkan mereka telah menjadi 
keluarga baru yang sama-sama 
saling membutuhkan satu dengan 
yang lainnya 

b. Kelompok Sosial 

Kelompok sosial petani sayur 
penyewa lahan tunas mandiri di 
Desa Wacopek Kelurahan Gunung 
Lengkuas di dirikan pada tahun 
2010, kelompok ini di bentuk atas 
inisiatif para petani yang tergabung 
di dalamnya untuk dapat terus 
bertahan di dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari 
mereka dari hasil bertani. Di dalam 
kelompok ini terdapat pola budaya 
yang mereka kembangkan di dalam 
keseharinnya seperti alat-alat 
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teknologi, walaupun mereka tidak 
sepenuhnya menggunakan alat 
modern dalam bertani namun 
pendidikan yang di dapatkan 
secara turun-temurun dari anggota 
keluarga mereka sebelumnya di 
kampung sedikit-sebanyak 
membantu mereka dalam 
membuka dan menanam di lahan 
yang mereka sewa tersebut. Di 
dalam menjual hasil pertanian, 
sebagian petani yang tergabung 
dalam kelompok Tunas Mandiri 
menjual hasil pertanian mereka 
kepemilik lahan dalam hal ini 
sebagai pengepul untuk di jual 
kepasaran setempat, sehingga 
membantu petani dalam pemasaran 
serta mendapatkan uang untuk 
memenuhi kebutuhan hidup 
mereka serta untuk membayar 
sewa lahan tersebut. 

2. Saran 

Berdasarkan dari latar belakang yang 
telah penulis ungkapkan di atas dan 
pembahasan mengenai pola 
kebudayaan kelompok petani di dalam 
memenuhi kebutuhan hidup keluarga 
dan kebutuhan di lahan, maka sebagai 
bahan informasi dan beberapa hal yang 
meliputi pola kebudayaan kelompok 
petani sayur Tunas Mandiri maka ada 
beberapa saran yang dapat diberiakn: 

1. Sebaiknya pemerintah 
(khususnya pemerintah daerah) 
lebih serius dalam 
memberdayakan petani sayur 
kecil agar mereka dapat 
bersaing dengan petani besar 
dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi mereka, bukan hanya 
bantuan alat dan subsidi pupuk 
saja, mungkin bantuan lahan 
percuma serta pelatihan cara 
bercocok tanam yang baik 
dalam meningkatkan hasil 
produktifitas dapat berfungsi 
dalam mensejahterakan 
kelompok petani sayur tunas 
mandiri di Desa Wacopek. 

2. Untuk para petani agar lebih 
semangat dan selalu menjaga 
kebiasaan-kebiasaan yang ada 
di dalam kelompok petani 
tersebut untuk tetap aktif dalam 
menyelesaikan persoalan yang 
dihadapi oleh petani, serta 
mempermudah akses petani 
dalam mengajukan bantuan 
kepada pemerintah,  

3. Untuk peneliti lainnya dapat 
dijadikan sebagai rujukan 
maupun kajian lanjutan yang 
berkaitan dengan permasalahan 
yang saama sehingga dapat 
menyempurnakan hasil 
penelitian yang sudah peneliti 
tulis, dan tentunya akan banyak 
peneliti lainnya yang tertarik 
untuk mngupas permaslahan-
permasalahan yang di hadapi 
oleh petani yang ada di 
daerahnya, khususnya tentang 
pola kebudayaan kelompok 
petani sayur. 
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