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Abstract
Ahmad HAMDANI, Nyambut Gae, Serawung, Ngaso, dan Upaya Merawat Ruang Hidup
Dalam ajaran Sedulur Sikep, waktu dibagi rata menjadi tiga: Nyambut gae (bekerja), Serawung
(bersosial), dan Ngaso (istirahat). Pembagian waktu ini sangat penting. Keseimbangan di antara
ketiganya perlu diperhatikan. Pembagian waktu yang tidak seimbang akan menurunkan kualitas
hidup. Jika salah satu porsi aktivitas ditambah, otomatis waktu untuk aktivitas yang lain menjadi
terkurangi. Jatah waktu setiap orang dalam satu hari ini sudah ajeg, karena tidak bisa ditambah
atau dikurangi. Sebagian besar orang-orang sekarang, membagi waktunya lebih terkuras pada
aktivitas nyambut gae. Untuk itu mereka mengurangi jatah waktu serawung. Waktu untuk ngaso
tidak bisa dikurangi karena kebutuhan tubuh untuk istirahat tak bisa disangkal.
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1 LEBOTAN YANG TENGGELAM PERLAHAN

Keguyuban merupakan ciri yang tak bisa disangkal dari masyarakat Sedulur Sikep di Baturejo.
Ketika ada tetangga atau saudara yang meninggal, mereka berkumpul selama tujuh malam di
rumah yang sedang berduka (mele’an ), tujuannya sekedar menghibur saudaranya. Ketika ada
suatu masalah di masyarakat, mereka selesaikan dengan rembukan (musyawarah). Mereka
biasa berkumpul (rembukan ) di rumah orang yang dituakan. Orang yang dituakan ini adalah
sepuh yang dianggap mengerti tentang ajaran-ajaran Sedulur Sikep. Dulu sebelum mbah Tarno,
orang yang dituakan, meninggal, mereka sering berkumpul di rumahnya. Setelah mbah Tarno
meninggal, belum ada penggantinya yang dianggap mengerti ajaran-ajaran Sedulur Sikep seperti
dia. Walau demikian, setiap minggu anak-anak muda berkumpul di rumah Lek Icuk, cucunya mbah
Tarno untuk belajar nilai-nilai ajaran leluhurnya.

Di pertanian, mereka memiliki kebiasaan membantu pekerjaan tetangga atau saudaranya secara
bergantian. Mereka menyebutnya dengan istilah Lebotan.1 Pekerjaan lebotan biasa dilakukan
untuk pekerjaan ngedawud,2 nandur 3 dan ngedos atau blower.4 Namun, berdasarkan kesak-
sian orang-orang tua di sana, tradisi ini sudah jarang dilakukan. Saking jarangnya, para sesepuh
ini mengatakan bahwa tradisi lebotan sudah tidak ada.

Berkurangnnya kebiasaan lebotan karena sebagian besar orang lebih sibuk mengerjakan peker-
jaannya masing-masing: menggarap sawahnya sendiri, cari rumput untuk ternak, atau mocok 5
dan kropo.6 Rasa sungkan untuk mengajak saudaranya bekerja bersama dengan lebotan mu-
lai muncul. Dari pada mengajak saudara untuk mengerjakan lahan secara bersama-sama dan
bergantian, mereka merasa lebih nyaman membayar tenaga kerja dengan uang. Keakraban de-
ngan saudara secara perlahan digeser oleh keakraban terhadap uang.

Tidak ada yang bisa memastikan secara pasti sejak kapan rasa sungkan ini muncul. Padahal
sebelumnya lebotan merupakan kebiasaan yang biasa dalam budidaya padi sawah. Tradisi Leb-
otan, perlahan tapi pasti digantikan dengan tradisi membayar buruh.

Pemabagian waktu menjadi tiga dalam kehidupan Wong Sikep mengalami pergeseran pada
porsinya. Penambahan porsi waktu nyambut gae mengharuskan pengurangan porsi waktu
yang lain. Waktu ngaso yang tidak bisa dikurangi karena kebutuhan tubuh yang tak bisa ditipu,
memaksa mengorbankan waktu serawung. Semakin lama, semakin besar pula jatah serawung
dikorbankan.Tidak ada yang bisa memastikan dengan tegas kenapa dan sejak kapan waktu ser-
awung terus digeser.

Walau demikian, serawung masih belum tergeser sepenuhnya. Jejak-jejak kekuatan seman-
gat persaudaraan masih cukup kuat untuk mengalahkan kekuatan uang yang telah menciptakan
individualisasi. Kebiasaan bersama dengan Sedulur 7 dalam masyarakat Sedulur Sikep masih
bertahan sampai sekarang. Tetangga atau saudara masih saling mengunjungi satu sama lain.
Jika ada tetangga sedang tawar-menawar dengan bakul untuk menjual kambing atau sapinya,
tetangga yang lain menghampirinya walau sekedar untuk menonton atau ikut dalam proses
1Semacam arisan tenaga kerja
2Mencabut bibit padi untuk ditanam.
3Menanam.
4Istilah lokal untuk panen ada dua, yaitu ngedos dan blower. Kedua istilah ini mengacu pada alat perontok padi

hasil panen. Ngedos berarti merontokkan padi dengan menggunakan alat perontok padi yang menggunakan paku
di gilingannya. Sedangkan Blower berarti menggunakan mesih perontok gabah modern, yang dilengkapi dengan
blower.
5Sebutan untuk bekerja/pekerjaan menjadi buruh bagi orang lain.
6Sebutan untuk bekerja tidak menjadi buruh, melainkan mencari sesuatu langsung di alam. Biasanya masyarakat

biasa mencari keong, mecari ikan dengan menjaring, mancing, nyetrum, dan ngeranceng (menombak dengan mata
tombak yang banyak).
7Sedulur = saudara. Saudara di sini tidak berarti harus saudara sedarah tapi juga untuk teman atau tetangga.
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tawar-menawar. Sore hari, kebanyakan orang keluar rumah untuk ngobrol dengan tetangganya.
Jagongan 8 bersama edulur-sedulur masih menjadi kebiasaan hingga detik ini. Ketika njagong,
tak jarang mereka membicarakan masalah bersama dan memikirkan pemecahannya: pertanian,
kemasyarakatan, nilai-nilai ajaran, sejarah, dan sebagainya. Pertukaran pikiran dan pendapat
dalam tongkrongan kecil njagong, memudahkan mereka mengurai masalah menjadi lebih seder-
hana, lebih mudah dipecahkan dan diselesaikan.

Perubahan-perubahan dalam kehidupan bukan hal yang aneh dan terlarang. Tak ada sungai yang
persis sama pada waktu yang berbeda. Namun demikian, sampai kapanpun gravitasi akan selalu
menarik benda-benda ke bawah. Sungai berubah. Tapi hukum alam tidak pernah berubah. Alam,
selamanya tidak akan melangar hukumnya, meskipun bentuknya berubah. Hukum alam tidak
dibuat demi kepentingan salah satu bagian alam. Dia adalah hukum yang memang demikianlah
adanya, demi gerak alam keseluruhan. Demi gerak bersama.

Perubahan dalam suatu masyarakat juga bukan hal yang aneh dan terlarang. Tak ada masya-
rakat yang tidak berubah. Hanya saja, perlu diketahui apakah perubahan ini membawa pada
kebaikan bersama atau malah justru membawa pada kehancuran bersama. Apakah perubahan ini
menghasilkan kebaikan bersama atau hanya untuk segelintir orang saja.

Perubahan, atau diam sekalipun, memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Entah konsekuensi
baik atau buruk. Maka dari itu segala sesuatu perlu dipertimbangkan untuk kemudian melihat
konsekuensi apa yang ditawarkannya. Cara manusia memandang sesuatu berpengaruh pada
caranya bergerak. Manusia yang menganggap alam sebagai bagian dari dirinya, tidak mungkin
merusak alam hanya demi keserakahannya. Sebaliknya, manusia yang menganggap alam sebagai
sesuatu di luar dirinya, tidak akan peduli dengan keberlangsungan alam. Sekalipun itu berpen-
garuh pada kehidupan anak cucunya.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada Sedulur Sikep perlu kiranya untuk direnungkan apa kon-
sekuensinya. Apakah akan membawa kebaikan pada kehidupan, khususnya untuk sedurlur sikep
sendiri, atau justru sebaliknya.

2 RONGGO, BOMBONG DAN BACEM, DITAMBAH BATUR, JADI REJO

Masyarakat Sedulur Sikep atau yang biasa disebut Wong Sikep adalah pengikut ajaran Samin
Surosentiko.9 Orang-orang non-Sikep biasa menyebut mereka sebagai Orang Samin atauWong
Samin. Mereka menyebar di banyak tempat seperti Blora, Kudus, Pati, Sragen, Bojonegoro,
Ngawi, Tuban, dan sebagainya.

Di Kabupaten Pati, salah satu desa tempat berkumpulnya Wong Sikep adalah Desa Baturejo,
Kecamatan Sukolilo. Letak desa ini cukup dekat dengan pusat kota Pati dan Kudus, hanya
sekitar 30 menit perjalanan dengan mengendarai motor.

Sebelah utara desa Baturejo berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Sebelah barat dengan desa
Wotan, timur dengan desa Gadudero, dan selatan dengan desa Sukolilo. Ketiga desa yang
berbatasan dengan desa Baturejo tersebut (sebelah barat, timur, dan selatan) masuk dalam
wilayah kecamatan Sukolilo.

Antara utara dan selatan desa Baturejo dibelah oleh Kali (Sungai) Tus. Sungai besar yang
berfungsi sebagai sumber air pertanian sawah, sekaligus tempat pembuangan air ketika sawah
dalam masa pengeringan. Sungai ini cukup lebar, sekitar 20 meter. Di sini juga menjadi tempat
masyarakat mencari ikan baik dengan alat pancing, jaring, atau perangkap ikan. Di pinggir sungai
terparkir sampan-sampan kecil sebagai kendaraan menyusuri sungai untuk mencari ikan.
8Jagong = nongkrong
9Wong Sikep biasa menyebutnya sebagai Mbah Surondiko
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Secara geografis, posisi desa Baturejo berada di sebelah utara dari Gunung Kendeng. Gunung
ini adalah sehamparan kawasan karst yang memanjang dari Pati sampai ke Tuban. Bagi masya-
rakat di sekitarnya, gunung ini menjadi tempat yang sangat penting untuk menyokong kehidupan
mereka, terutama untuk resapan air dan sumber air. Menurut cerita masyarakat setempat, ham-
paran karst Gunung Kendeng ini dulunya laut. Masyarakat percaya, kalau Gunung Kendeng
tidak ada, maka tempat itu akan menjadi laut kembali. Mereka juga percaya kalau di gunung ini
hidup seekor ular besar sebagai penjaga gunung.

Sebelum kemerdekaan, sebelum ada desa Baturejo, wilayah di sini merupakan wilayah tiga desa,
yaitu Desa Ronggo, Desa Bombong, dan Desa Bacem. Awal kemerdekaan, ketiga desa ini
digabung menjadi Desa Baturejo. Nama Baturejo berasal dari dua kata, yaitu batur dan rejo.
Pak Hadi, warga Baturejo, menguraikan cerita dua kata ini, “Ronggo, Bombong dan Bacem,
ditambah batur, jadi rejo ”.

Sebagian besar lahan di desa ini difungsikan untuk sawah. Sebagian kecil untuk kebun jati dan
tegalan. Pemukiman warga lebih banyak berada di sebelah selatan desa. Di ujung utara desa,
disebut Baturejo Lor (utara), ada juga pemukiman warga.

Aktivitas di desa sangat padat. Hampir sepanjang hari masyarakat bekerja. Sejak pagi sebelum
jam 05.00 WIB, aktivitas masyarakat sudah dimulai. Ada yang ke sawah, mencari rumput, ke
pasar, dan sebagainya. Pasar di sini kecil dan tidak begitu ramai. Pasar besar ada di desa Suko-
lilo. Jaraknya kira-kira 1,5 km. Posisinya persis di pinggir jalan raya Sukolilo-Pati. Pedagang
di pasar desa Baturejo kebanyakan perempuan. Di pasar ini pedagang menjual kebutuhan dapur
seperti ikan, ayam, pisang, nangka, sayur, garam, bawang, cabai, dan sebagainya. Ada juga yang
menjual jamu yang siap minum.

Masyarakat yang berangkat ke sawah, bagi yang lokasi sawahnya dekat, biasanya berangkat
dari rumah jam 04.45 WIB. Sedangkan yang jaraknya jauh, berangkat jam 04.30 WIB. Peker-
jaan menanam biasa dimulai jam 05.00 WIB. Umumnya mereka pulang dari sawah siang hari di
atas jam 12.00 WIB. Atau bisa juga pulang antara jam 08.00–10.00 WIB jika pekerjaannya
hanya nandur (menanam) padi atau ngedawud (mencabut bibit padi). Di rumah sekalipun, pe-
kerjaan selalu ada; memberi makan ternak, membersihkan kandang, mengeluarkan keong dari
cangkangnya, dan sebagainya.

Pemandangan di jalan-jalan sering terlihat orang-orang mengangkut rumput dengan mengen-
darai motor. Pemandangan ini selalu ada di sepanjang hari: pagi, siang, sore. Yang menger-
jakannya juga tidak hanya laki-laki. Tak jarang perempuan juga ngarit rumput dan mengangkut-
nya dengan motor. Tidak peduli hujan, kalau pakan di kandang sudah menipis, mereka akan pergi
mencari rumput. Mereka mencari rumput di tempat-tempat yang tidak menentu. Kadang di areal
sawah atau di kebun-kebun sekitar pemukiman, di manapun ada rumput. Banyak jenis rumput
yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak, diantaranya widengan, kangkung liar, prangkong,
lawatan, teki, tapak doro, daun pentolan, dan lain-lain. Rumput yang diarit untuk ternak, seba-
gian kecilnya kadang dibuat sayur untuk dimakan sendiri bersama keluarga.

Sebagian besar masyarakat Baturejo bekerja di pertanian, terutama Sedulur Sikep. Komoditas
utama mereka adalah padi. Mereka juga menanam komoditas lain seperti tanaman-tanaman
palawija.
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3 PERTANIAN

3.1 Tani: Tatane Wong Dilakoni–Tani: Ngeratani

“Tatane wong dilakoni ” berarti tata manusia dilakukan atau diterapkan, tidak hanya sekedar
diketahui atau hanya pandai bicara saja. Ini adalah salah satu kepanjangan dari kata tani yang
kemudian dijadikan semacam akronim oleh Wong Sikep.

Pekerjaan sebagai petani, bagi masyarakat Sikep dianggap sebagai pekerjaan mulia. Karena de-
ngan bertani, mereka ikut andil memberikan makan pada banyak makhluk hidup. Kata tani juga
diartikan “ngeratani ”. Ngeratani berarti meratakan. Yang dimaksud meratakan disini yaitu mer-
atakan makanan pada semua makhluk. Petani tidak hanya bertugas memberi makan keluarganya
saja, tapi juga “memberi” makan manusia yang lain, bahkan termasuk binatang. Yang memakan
hasil panen atau ketika proses tanam sekalipun bukan hanya manusia. Makhluk lain seperti tikus,
kerbau, kambing, belalang, dan lain-lain juga ikut kecipratan mendapatkan makanan. Pekerjaan
bertani bagi mereka adalah pekerjaan utama. Bahkan, orang Sikep menganggap mereka yang
tidak bertani tidak bisa dianggap sebagai Sedulur Sikep.

Ketika panen, ada empat pembagian yang harus ditaati Wong Sikep. Ketika mengambil padi,
hasil itu dibagi untuk: 1) untuk sawah (sebagai modal berikutnya), 2) untuk benih, 3) untuk
sandang–pangan, dan 4) untuk orang-orang yang ikut panen. Mereka percaya, jika pembagian
ini diikuti, maka tidak akan ada makhluk lain yang akan merusak karena semua pembagian sudah
utuh dan mereka memang mempunyai jatah. Kalu salah satunya tidak dibagi, maka makhluk lain
ini akan mengambil jatah tersebut.

Anak-anak Wong Sikep sejak kecil sudah dibiasakan untuk turun ke sawah. Tidak ada patokan
sejak usia berapa mereka ke sawah. Asalkan si anak sudah mau ke sawah, mereka boleh ke
sawah dan membantu. Biasanya, awalnya mereka hanya membantu mencari keong atau men-
cabut gulma. Usia belasan tahun, sekitar usia anak SMP, mereka sudah mengerjakan pekerjaan
utama di sawah: dari sebelum tanam sampai panen. Selain bertani, anak-anak usia remaja ini
juga mencari dan mengangkut rumput ke kandang.

Wong Sikep tidak mengenal sekolah formal. Menurut mereka, sekolah formal mencetak orang
untuk menjadi pintar. Kepintaran ini berpotensi untuk minteri (ngakali) orang lain, termasuk
keluarga dan temannya sendiri. Sementara, yang menjadi tujuan Sedulur Sikep bukan pintar, tapi
mengerti. Ngerti untuk dirinya sendiri. Orang pintar itu lawannya orang ngerti. Sambil tertawa
menyindir, mereka sering mengatakan, “Politisi-politisi sekarang itulah orang pinter. Makanya
mereka minteri rakyat Indonesia.” Padahal, bagi mereka, “orang-orang atas” (pemerintah) itu
tidak akan bisa apa-apa dan tidak akan jadi apa-apa tanpa orang kecil, terutama petani. “Kalau
semua orang jadi pinter, lalu siapa yang akan bertani? Siapa yang akan menghasilkan panganan
(makanan)? ” Mengenai sekolah, Wong Sikep yang laki-laki memberi komentar, “sekolah itu ya
sawah, ya cangkul.” Sementara yang perempuan melanjutkan, “ya dapur ”.

Menurut Sedulur Sikep yang ada di Bombong, ajaran mbah Samin Surosentiko tidak ada yang
tertulis. Ajaran ini ditularkan dan dijaga hanya dengan lisan. Karena itu, penting bagi mereka
untuk terus menjaga komunikasi antara generasi tua dan muda untuk transfer pengetahuan.

3.2 Sing Demunung Awa’e Dewe

Ada istilah di kalangan Sedulur Sikep tentang sumber penghidupannya, yaitu sing demunung
awa’e dewe.10 Ini bisa berarti mereka mencukupi sandang–pangan dari apa yang mereka miliki
10Artinya kurang lebih: yang dimakan punyanya sendiri.
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sendiri dan hasil kerja mereka sendiri. Tidak mencuri dari orang lain atau mengandalkan ban-
tuan orang lain. Mereka sering menolak bantuan yang diberikan pemerintah secara langsung.
Berbeda halnya ketika bantuan itu diberikan dengan subsidi, seperti pupuk misalnya. Dengan
begitu, mereka menganggapnya bukan bantuan karena mereka memperolehnya dengan mem-
beli.

Pada waktu pemerintah sedang melakukan konversi minyak tanah ke gas, masyarakat Sedulur
Sikep diberikan kompor dan tabung gas oleh desa. Mereka menolak. Mereka mengembalikan
kompor dan gas yang diberikan tersebut. Bagi mereka, kalau mereka sudah merasa perlu dan
butuh, mereka akan membelinya sendiri.

Sedulur Sikep juga pernah mendapatkan tawaran bantuan dari Dinas Sosial untuk pembangunan
rumah. Waktu itu rencana bantuannya dalam bentuk bata, genteng, dan semen. Bantuan ini di-
peruntukkan bagi pembangunan rumah masyarakat Sikep. Menanggapi bantuan tersebut, waktu
itu mereka rembukan “mau dikemanakan bantuan ini”. Rembukan dilakukan bersama dengan
Mbah Tarno sebagai orang yang dituakan. Pada prinsipnya, mereka tidak mau menerima bantuan
kalau dipakai untuk kepentingan pribadi. Akhirnya mereka memutuskan mengalihkan bantuan
rumah itu untuk membangun jembatan. Mbah Tarno mewakili Sedulur Sikep mengatakan, ”kami
tidak butuh bantuan. Kalau mau membantu, perbaiki saja jembatan di kali Tus.” Dengan begitu,
bantuan itu bisa lebih bermanfaat karena jembatan diperlukan oleh orang banyak. Sedangkan
untuk membangun rumah atau untuk makan (kebutuhan pribadi), mereka mampu untuk men-
cukupinya sendiri.

Bantuan yang diberikan waktu itu sebesar Rp 75 juta. Karena melalui kecamatan, dipotong 1
juta menjadi 74 juta. Uang ini masuk ke rekening salah satu orang tua warga Sikep sebagai
perwakilan. Tanpa sepengetahuan Sedulur Sikep, uang itu diambil oleh lurah dan camat ke
bank dengan menggunakan surat dari desa dan kecamatan. Mereka mengambil 34 juta. Ketika
ditanya, pak lurah bilang (waktu itu lurah Mujiono) uang itu dibelanjakan bahan-bahan bangunan.
Faktanya, barangnya tidak ada.

Ketika salah satu orang Sikep ke bank, uang sisa 40 juta ini juga sudah tidak ada, diambil de-
ngan cara yang sama oleh lurah dan camat. Waktu itu utusan orang Sikep protes pada petugas
bank tentang keamanan dan keprivasian rekening. Mengenai protes tersebut, pihak bank tidak
melakukan apa-apa. Tidak puas dengan itu, dia datang ke bupati dan melaporkan kejadian itu.
Dia membawa surat yang digunakan lurah dan camat untuk menarik uang. Dia mempertanyakan
keseriusan bupati. Dia menganalogikan, kalau dia (bupati) sebagai orang tua harus serius men-
gurus anaknya, dalam hal ini camat dan lurah. Bupati kemudian menyanggupi akan membangun
jembatan. Pembangun jembatan terealisasi.

Pada masa pemerintahan Gubernur Bibit Waluyo, gubernur meninjau jembatan ini. Dia datang
menggunakan helikopter. Katanya, kalau masyarakat tidak puas dengan bangunan jembatan,
dia sanggup untuk memperbaikinya. Sedulur Sikep tidak mau. Bagi mereka, jembatan itu sudah
cukup. Selain jembatan di kali Tus, jembatan di kali Suremi juga dibangun dari pengalihan dana
bantuan untuk masyarakat Sikep.

4 LARANGAN BERDAGANG

Masyarakat Sedulur Sikep menganggap pertanian sebagai dasar dari penghidupan. Setidaknya
ada dua alasan kunci untuk itu. Pertama, karena pertanian adalah aktivitas penghasil pangan
sebagai kebutuhan dasar hidup. Kedua, karena masyarakat Sedulur Sikep tidak diperkenankan
dalam ajaran leluhurnya untuk berdagang. Maksud dari berdagang di sini yaitu berdagang kulak
(barang dagangannya tidak dihasilkan sendiri). Yang tidak diperbolehkan dalam konteks perda-
gangan di sini adalah menciptakan alur distribusi. Sehingga dengan begitu mereka menganggap
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pekerjaan bertani sebagai pekerjaan utama, sumber mata pencaharian mereka.

Menurut masyarakat Sikep di Baturejo, ajaran leluhurnya mengatakan boleh berdagang, tapi
kalau belinya 1000, maka jualnya harus 900. Dari penghitungan seperti itu, jelas perdagangan
seperti itu hanya akan menciptakan kerugian. Yang seperti ini bukan menandakan bahwa mereka
bodoh. Mereka jelas mengetahui perhitungan tersebut. Kalimat ini hanya semacam bahasa sindi-
ran. Secara tidak langsung, ini sebagai bentuk penegasan dari sebuah larangan. Karena tidak
ada orang berdagang yang mau rugi. Bagi mereka, berdagang kulak memungkinkan seseorang
untuk menipu, yaitu menjual barang dagangan lebih mahal dari harga yang dibelinya.

Karena adanya larangan berdagang kulak, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain
bertani sendiri, mereka biasa mocok atau keropo. Pekerjaan mocok ini biasanya di sawah orang
lain, yaitu untuk pekerjaan ngedawud, nandur, dan panen. Bisa juga di lahan yang bukan sawah
seperti palawija. Selain di pertanian, mocok bisa juga dengan bekerja sebagai buruh bangunan.
Bagi anggota masyarakat yang masih belum menikah, biasanya mereka mengerjakan bangunan
sampai di tempat-tempat yang jauh: Jakarta, Bogor, Surabaya, Kalimantan, bahkan ada yang
sampai ke Sulawesi. Bagi yang sudah berkeluarga, biasanya mereka hanya mocok di sekitar
desa saja. Tidak diketahui sejak kapan kebiasaan merantau bagi yang muda-muda ini.

Sebagai tabungan, orang-orang Sikep di Baturejo biasa menyimpan “kekayaan” dalam bentuk
ternak: ayam, kambing, atau sapi. Tabungan dalam bentuk ternak ini tidak hanya dilakukan oleh
masyarakat Sikep saja. Ini biasa juga dilakukan oleh masyarakat desa Baturejo atau masyarakat
kecamatan Sukolilo umumnya. Ada juga yang beternak kerbau.

Sebagian besar masyarakat beternak kambing. Mereka membeli kambing yang masih kecil untuk
dibesarkan. Harganya Rp 1.100.000. Pakan ternak yang mereka pakai yaitu rerumputan dan
ampas singkong yang dibeli dari pabrik tapioka. Harga ampas singkong Rp 25.000 per kg.
Pembesaran kambing memakan waktu sekitar 3–4 bulan. Setelah besar, mereka menjualnya ke
bakul yang langsung datang ke lokasi kandang. Kandang ternak biasanya ada di dekat rumah.
Harga ditentukan dengan tawar-menawar antara bakul dengan penjual, tiga ekor kambing dijual
dengan harga Rp 4.650.000.11

Masyarakat Sikep juga biasa memelihara anjing. Di pemukiman Bombong dan Bacem banyak
sekali anjing berkeliaran. Di sini anjing juga dijual untuk dimakan. Harga anjing yang besarnya
seperti kambing ukuran sedang harganya Rp200.000an. Kalau anjingnya mati, harganya tu-
run menjadi Rp100.000–150.000. Anjing yang besarnya seperti domba Garut yang gemuk,
harganya Rp300.000. Jika mati, harganya menjadi Rp200.000. Anjing yang masih kecil, har-
ganya Rp50.000. Kebiasaan Wong Sikep, kalau mereka membakar anjing biasanya tidak untuk
dimakan sendiri, melainkan untuk dimakan bersama dengan teman atau tetangga.

5 DAMPAK PERUBAHAN SISTEM PERTANIAN PADA CARA HIDUP DAN ALAM

Dalam usaha pertanianWong Sikep, tidak semua kerja membutuhkan ongkos uang. Dulu bahkan,
hingga sekitar tahun 70an, mereka bisa melakukan usaha pertanian tanpa mengeluarkan uang
sepeser pun. Pekerjaan seperti nandur, ngedawud, dan ngedos bisa dilakukan sendiri atau de-
ngan cara Lebotan. Pekerjaan yang kecil-kecil dikerjakannya sendiri. Untuk membajak tanah,
rata-rata petani punya alat bajaknya sendiri. Kalaupun tidak punya, mereka bisa pinjam ke
tetangga atau saudara yang punya, tanpa membayar. Biaya pupuk tidak ada karena tanpa pupuk
pun tanaman padi sudah bagus. Jarang petani yang menggunakan pupuk kandang. Kalaupun
menggunakan pupuk, mereka menggunakan pupuk kandang yang mereka peroleh dari kotoran
ternak mereka sendiri. Waktu itu pupuk kimia belum dikenal. Mbah Marni menggambarkan
11Harga tersebut didapatkan ketika penulis berada di lokasi penelitian.
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bagusnya padi waktu itu dengan mengatakan, “parine lemu-lemu ” (padinya gemuk-gemuk).
Sekarang, kalau tidak menggunakan pupuk, padinya langsung jelek dan hasilnya anjlok.

Setidaknya ada dua faktor mengapa tanpa pupuk pun hasil pertaniannya tetap baik. Pertama,
kondisi tanah waktu itu masih relatif “perawan”. Artinya, kandungan hara dan bahan organik
di dalam tanah masih banyak. Selain itu, kehidupan organisme tanahnya masih baik dan pop-
ulasinya masih banyak. Kedua, petani waktu itu masih menggunakanloku12 untuk mengolah
tanahnya yang memerlukan waktu sekitar satu bulan. Waktu yang lama ini, menurut mereka,
memungkinkan penambahan pupuk secara tidak langsung: pertama dari rumput-rumput yang
melapuk selama menunggu masa sebulan sebelum penanaman, kedua dari kotoran sapi atau
kerbau ketika sedang membajak sawah. Rumput dan kotoran sapi ini secara tidak langsung ikut
menyumbangkan bahan organik yang kemudian larut menjadi hara yang akan dihisap oleh tana-
man. Berbeda halnya jika petani menggunakan traktor. Kelebihan lain dari penggunaan loku
dibandingkan dengan penggunaan traktor adalah pemadatan tanah tidak terlalu parah karena
tekanan permukaan alat bajak (kaki-kaki sapi/ kerbau dan mata bajak) yang menapak tanah tidak
luas seperti traktor.

Walau demikian, tidak bisa dipungkiri, traktor memiliki kelebihan yang tidak dimiliki loku. Dengan
menggunakan traktor kerja pengolahan tanah bisa selesai dalam waktu satu hari. Kecepatan
seperti ini memungkinkan penanaman secara serentak. Menurut petani, penanaman serentak
ini penting untuk pengaturan air dan pengendalian penyakit. Kecepatan kerja traktor ini juga
memungkinkan petani melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilannya dengan mocok
atau kropo. Namun, saat ini, untuk menggunakan jasa traktor, petani harus mengeluarkan biaya
setidaknya Rp 300.000.

Benih padi yang ditanam pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Waktu itu, tingginya bisa
mencapai tinggi orang dewasa. Waktu panennya juga lebih lama. Benih padi-padi itu adalah:
andel, deli, beton, ketan gebok, ketan abang, mento, sri gunung, jebrot, sodara, utri abang, utri
bogor, osok, bhunawan, umbok suroboyo, sir kuning, dara, dan rojo lele. Rata-rata, waktu yang
dibutuhkan padi dari tanam sampai panen sekitar empat bulan. Ada juga yang sampai lima bulan
seperti padi sri gunung. Yang paling cepat ultri abang dan ultri bogor, yaitu 3–4 bulan. Benih-
benih padi ini, yang oleh petani disebut sebagai pari jowo (padi Jawa), sebagian besar sudah
tidak ada. Benih lama yang masih ada sampai sekarang yaitu: bhunawan, umbok suroboyo, sir
kuning dan dara.

Perbedaan lain dari benih lama dan baru yaitu waktu dipindahkannya bibit ke sawah. Bibit
lama dipindah tanam paling cepat 40 hari dan paling lama 60–70 hari. Sedangkan bibit baru
dipindahkan paling cepat 15–16 hari dan paling lama 33 hari. Biasanya petani memindahkan-
nya ketika umur tanaman antara 21–23 hari. Sekarang, umumnya benih yang digunakan petani
adalah ciherang SS.

Kelebihan benih lama dibandingkan dengan benih baru adalah ketahanannya waktu penyimpanan.
Benih lama bisa tahan disimpan selama dua tahun, sedangkan benih baru cuma bisa bertahan
satu tahun. Kalau lebih dari batas penyimpanan maksimal, warna beras akan berubah menjadi
kuning. Walau demikian, benih lama ini memiliki kekurangan dibandingkan dengan benih baru
karena waktu tanamnya yang lebih panjang.

Sampai sekarang, sebagian besar petani jarang membeli benih. Biasanya mereka membibitkan-
nya sendiri dari hasil panen sebelumnya. Pemilahan benih dilakukan sendiri dengan menengge-
lamkannya di air. Beberapa ada juga yang mencampur air dengan garam untuk mendapatkan
benih yang benar-benar isinya penuh. Cerita mbah Kardi dan mbah Duri, hasil panen jaman dulu
lebih sedikit dibandingkan jaman sekarang. Dulu, hasil panen dalam satu bahu sekitar 7 pikul.
Satu pikul kira-kira setara 4,5 kuintal. Ini berarti 1 bahu menghasilkan kira-kira 3,15 ton. Lebih
12Alat bajak tradisional yang ditarik sapi atau kerbau untuk mengolah tanah.
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sedikit dibandingkan hasil sekarang yang bisa mencapai 5 ton per bahu.

Namun, walaupun hasil panen sekarang lebih banyak dari pada dulu, sekarang hampir semua
tahapan pekerjaan usaha pertanian padi membutuhkan biaya uang: sewa traktor, pupuk, her-
bisida, pestisida, seng, tenaga kerja, dan lain-lain. Diantara semua biaya, biaya terbesar yang
dikeluarkan petani Baturejo dan sekitarnya yaitu untuk seng sebagai pagar penghalau tikus.13

5.1 Organisme Tanah Si Penyehat Tanah Makin Sakit

Pupuk kimia dan obat pertanian (pestisida, herbisida, rodentisida) baru masuk ke desa ini sekitar
tahun 80-an melalui PPL. Sejak saat itu, hampir semua input pertanian mulai menggunakan uang.
Semakin lama, tingkat ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan obat pertanian semakin
tinggi. Mutasi hama dan penyakit membuat tubuhnya semakin kebal terhadap pestisida. Ke-
mampuan tanah semakin menurun karena pengaruh herbisida dan pupuk kimia yang berlebihan.
Dengan demikian, ongkos untuk membeli paket input pertanian di atas semakin tinggi. Salah
satunya karena lahan terus menuntut dosis yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Saat ini, beberapa lahan di desa Baturejo mengalami degradasi yang cukup menghawatirkan.
Beberapa lahan sawah menunjukkan kerusakan struktur tanah14 yang cukup parah. Kerusakan
struktur tanah sawah di desa Baturejo salah satunya disebabkan oleh cara bertani yang kurang
memperhatikan kestabilan ekosistem lahan.

Khusus ekosistem di dalam tanah, setidaknya ada tiga faktor utama yang berpengaruh pada
percepatan rusaknya struktur tanah, yaitu: pertama penggunaan pupuk kimia yang berlebih,
kedua penggunaan herbisida dan ketiga penggunaan traktor untuk pengolahan tanah.

Sebenarnya, segala bentuk praktek pengolahan tanah yang dilakukan manusia akan berpengaruh
pada rusaknya struktur tanah. Tidak mungkin tanah itu bisa persis sama kualitasnya pada saat
sebelum dan sesudah diolah. Pada tanah yang sama, tanah yanag masih hutan akan selalu lebih
baik kualitasnya dari pada tanah yang sudah diolah. Makanya dalam sistem lahan berpindah,
dibutuhkan waktu tertentu kembali ke lahan semula untuk memberi waktu agar lahan tersebut
menjadi hutan kembali. Walau demikian, dalam teknik bertani, kerusakan itu bisa diperlambat
atau diseimbangkan dengan memperbaiki kembali kualitas tanahnya.

Ketiga faktor yang sudah disebutkan di atas diamini oleh petani Baturejo sebagai faktor rusaknya
tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka mengakui bahwa ketergantungan
tanah terhadap pupuk kimia semakin lama semakin meningkat. Hasil yang sama baiknya dengan
musim-musim sebelumnya tidak lagi bisa tercapai dengan dosis pupuk yang sama. Tanah dan
tanaman terus menuntut diberikannya dosis pupuk yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil
yang sama dengan musim-musim sebelumnya. Menurut pengakuan salah satu petani, pada la-
hannya yang 0,5 ha, dia membutuhkan 14 karung (7 kuintal) pupuk urea agar hasilnya sama de-
ngan hasil-hasil yang sebelumnya (6–7 ton). Sementara petani yang lain cukup dengan 1 karung
(50 kg) pupuk urea. Selain itu, tingkat kegemburan tanah juga dirasa semakin berkurang. Gejala
tersebut berkaitan erat dengan rusaknya kondisi organisme di dalam tanah (organisme tanah).
Sifat fisik (struktur), kimia (kandungan hara), dan biologi (organisme) tanah saling berpengaruh
13Jika dikonversi ke hektar dan kg atau ton, maka satu hektar menghasilkan 4,2 ton. Menurut keterangan dari
beberapa petani wotan dan baturejo, hasi sekarang bisa mencapai 6–7 ton atau 7–8 ton per ha. Belum diketahui
pasti apakah perbedaan hasil ini karena faktor benih atau pemupukan atau keduanya.
14Struktur tanah adalah gumpalan kecil hasil perekatan partikel primer tanah (pasir, debu, dan liat). Kondisi
struktur tanah berpengaruh pada kemampuan tanah dalam menahan air, drainase, aerasi, dan perakaran tanaman.
Dengan demikian berpengaruh pula pada kesuburan tanah. Jika struktur tanah rusak, tanah menjadi lepas-lepas
sehingga tanah menjadi padat (pori tanah semakin berkurang). Dengan demikian, air dan udara sulit masuk ke dalam
tanah dan pertumbuhan akar tanaman menjadi terganggu. Ciri struktur tanah yang rusak dalah tanah akan menjadi
keras ketika musim kemarau dan becek ketika musim hujan.
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satu sama lain dan menentukan kualitas suatu tanah.

Organisme tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas tanah.
Selain sebagai penyedia hara, organisme tanah juga berfungsi sebagai penyusun struktur tanah
(merekatkan partikel-partikel tanah). Penggunaan herbisida dan pupuk kimia yang tidak diim-
bangi dengan pupuk organik akan sangat mengganggu perkembangan organisme tanah. Ketika
bahan organik yang berfungsi sebagai makanan organisme tanah berkurang, pertumbuhan or-
ganisme tanah otomatis terganggu. Begitu pula dengan herbisida yang digunakan petani untuk
meracuni gulma, secara tidak langsung juga ikut meracuni organisme lain di dalam tanah. Dengan
demikian, fungsi organisme tanah sebagai pembentuk struktur tanah juga ikut menurun.

Berkurangnya aktivitas organisme menyebabkan pembentukan struktur tanah menjadi lamban.
Sementara penghancuran struktur tanah terus terjadi pada saat proses pengolahan tanah, yakni
saat dicangkul dan dibajak. Dengan rusaknya struktur tanah, partikel-pertikel tanah menjadi
lepas sehingga pori di dalam tanah semakin sedikit. Dengan demikian, kemampuan tanah meny-
erap air (infiltrasi ) semakin menurun. Melemahnya daya infiltrasi tanah menyebabkan aliran
permukaan meningkat sehingga laju erosi semakin tinggi. Erosi menyebabkan lapisan tanah yang
paling subur (lapisan atas) semakin menipis sehingga kesuburan tanah juga ikut menurun.

Karena infiltrasi tanah lemah, cadangan air di dalam tanah semakin sedikit. Cadangan air ini
sangat penting terutama saat musim kemarau. Jika cadangan air di dalam tanah cukup banyak,
tanah akan tetap lembab meskipun sedang musim kemarau. Hal ini dimungkinkan karena air
tidak melulu bergerak ke bawah. Melalui gerak kapilaritas, air juga bisa bergerak naik menuju
permukaan. Air yang menuju permukaan ini dapat dijangkau akar tanaman untuk menunjang
kebutuhan hidupnya.

Rendahnya pori tanah karena rusaknya struktur tanah menyebabkan tanah semakin padat. Cirinya,
tanah menjadi keras ketika musim kemarau dan becek ketika musim hujan. Karena tanah men-
jadi padat, perakaran tanaman budidaya menjadi terganggu. Sehingga banyak pupuk yang sebe-
narnya terbuang begitu saja lewat penguapan atau pencucian akibatnya tidak terhisap oleh tana-
man. Selain itu, tidak optimalnya penyerapan hara oleh tanaman juga disebabkan oleh tergang-
gunya kehidupan organisme tanah sebagai penyedia hara bagi tanaman. Hara P (fosfor ) yang
terjerap (menempel) kuat di tanah tidak dapat dilarutkan, sedangkan N (nitrogen ) yang gam-
pang menguap dan tercuci tidak dapat tertahan.

Khususnya bagi masyarakat Sedulur Sikep, sebenarnya praktik pertanian seperti yang telah
disebutkan di atas, yang menyebabkan ekosistem tanah terganggu, bertentangan dengan keper-
cayaan atau pandangan mereka terhadap alam. Ini tergambar dari kebiasaan mereka ketika akan
makan atau minum. Biasanya, sebelum makan atau minum, mereka memberikan sedikit dari
makanan dan minuman itu kepada bumi atau tanah. Caranya dengan sedikit (semacam) mem-
buangnnya ke tanah. Mereka melakukan ini sebagai penghormatan atau bentuk rasa terimakasih
atau syukur pada bumi yang telah memberikan sandang pangan.

Masyarakat Sedulur Sikep mempunyai semacam akronim untuk sebutan bumi: ibu mimi. Mimi
kurang lebih berarti sesuatu yang harus di hormati, diopeni (dirawat), disayangi dan dicin-
tai, seperti memperlakukan istri sendiri. Penyebutan ibu itu sendiri karena bumi yang mem-
berikan mereka sandang pangan, memberi hidup, seperti layaknya seorang ibu. Oleh karena itu,
prinsip mereka adalah mengambil secukupnya sesuai kebutuhannya, tidak mengambil sebanyak-
banyaknya untuk melayani keinginan-keinginan yang tak berbatas.

5.2 Hama Tikus dan Problemanya

Di desa Baturejo dan sekitarnya, serangan tikus membabi-buta hampir di setiap musim tanam
karena perubahan peruntukan lahan yang tidak berimbang antara sawah dan hutan rawa. Desa
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Baturejo sendiri awalnya adalah hamparan hutan rawa. Hampir semua bagian desa adalah rawa.
Hanya sebagian kecil wilayah desa yang bukan rawa dan dimanfaatkan masyarakat sebagai
rumah dan lahan pertanian. Posisi rawa ini dulunya berada di bagian utara dan selatan desa.
Tepatnya di sebelah utara kali Tus dan sebelah selatan irigasi Jelatun. Tidak ada yang bisa
memastikan sejak kapan pengeringan rawa menjadi sawah dimulai. Yang jelas, sejak sebelum
kemerdekaan, di desa Baturejo sudah ada sawah. Sejauh ingatan masyarakat, sejak zaman
Presiden Soekarno, masyarakat sudah mulai mengeringkan rawa menjadi sawah. Percepatan
pengeringan rawa semakin meningkat ketika zamannya Presiden Soeharto.

Sebelum jadi sawah, rawa-rawa di sana tidak ada yang memiliki alias tidak bertuan. Aturan-
nya, siapa yang membuka akan menjadi pemiliknya. Seberapa kuat dia buka lahan, segitulah
luas lahannya. Tidak jelas dari mana datangnya aturan ini dan bagaimana struktur penguasaan-
nya. Hutan rawa ini merupakan habitat dari hewan-hewan seperti babi, ular, tikus, garangan
(musang tanah), dan lain-lain. Waktu itu, masyarakat biasa mencari ikan di rawa. Selain itu,
masyarakat juga biasa menggembalakan kerbau di sekitar rawa karena banyak tumbuh gelagah
dan perumpung sebagai pakan kerbau.

Kemudian, karena kebutuhan untuk bertani, lahan rawa ini sedikit demi sedikit dikeringkan dan
dijadikan sawah. Awalnya, masyarakat membuang air rawa ke kali Tus. Dalam bahasa Jawa,
Tus berarti tuang. Yaitu air yang dituangkan dari satu tempat ke tempat lain. Konon, penamaan
kali Tus ini dikarenakan kali ini menjadi tempat pembuangan air rawa, seperti dituangkan. Pada
zaman presiden Soeharto, pengeringan lahan rawa dilakukan dengan membuang air ke kali bu-
atan, yaitu kali Suremi dan kali Wondo atau Suwondo. Nama kedua kali ini berasal dari nama
orang yang pertama kali membuat salurannya, yaitu mbah Suremi dan mbah Suwondo.

Sekarang, sisa lahan rawa ini hanya tinggal sedikit. Hampir sebagian besar lahan selain pemuki-
man dikonversi menjadi sawah. Akibat ketidak-berimbangan tersebut, musuh-musuh alami tikus
seperti musang, ular, burung hantu dan babi banyak yang hilang. Selain itu populasi ular banyak
berkurang akibat diburu oleh manusia untuk dijual. Orang-orang yang memburu ular berasal
dari luar desa. “Dari dulu tikus memang sudah banyak, tapi tidak terlalu mengganggu karena
musuhnya juga banyak ”, tutur petani desa Baturejo mengomentari fenomena ledakan serangan
hama tikus. Sebelum sawah, rawa memang merupakan habitat dari tikus. Karena kemampuan-
nya beradaptasi atau kecocokannya dengan perubahan ekosistemnya, tikus tetap bertahan di
lahan sawah. Sementara populasi musuh alaminya semakin berkurang.

Banyak cara yang dilakukan petani mengatasi serangan hama tikus, yaitu:

1. pertama membuat perangkap tikus yang dipasang di beberapa titik di lahan sawah;

2. kedua, memagari sawah dengan seng atau plastik;

3. ketiga, mengelilingi sawah dengan kawat (bendrat ) beraliran listrik;

4. keempat, gropyokan atau memburu tikus secara gotong-royong;

5. kelima, menebar rodentisida di beberapa titik;

6. keenam, ngesek, yaitu membatasi sawah dengan kawat beraliran listri per baris padi, ke-
mudian menyisir keseluruhan sawah;

7. ketujuh, membangun kandang-kandang kecil untuk sarang burung hantu (Tito alba ) di
tengah-tengah sawah sebagai cara mempertahankan populasi musuh alami tikus.

8. kedelapan, Cara yang terakhir ini merupakan program dari PPL (Penyuluh Pertanian La-
pangan), yaitu dengan cara kawat yang dialiri dengan listrik.
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Di desa Baturejo sendiri masih sedikit yang menerapkannya. Membasmi tikus dengan mengguna-
kan bendrat sebenarnya sangat berbahaya. Dari beberapa cerita masyarakat, perangkap tikus
beraliran listrik ini sudah memakan 4 korban meninggal dunia. Tiga orang di Baturejo bagian
selatan, satu orang di Baturejo bagian utara. Walaupun pada malam hari sawah yang memakai
bendrat diberikan lampu neon sebagai penanda bagi orang yang ke sawah, faktor keteledoran
manusia membuat musibah ini memungkin terjadi. Bendrat dinyalakan pada malam hari karena
mengikuti kebiasaan tikus. Menurut petani di Baturejo Lor, bendrat termasuk alat yang pal-
ing efektif membunuh tikus. Setiap malam petani biasa mengumpulkan tikus satu sampai dua
karung. Satu karung bisa berisi 100 ekor tikus. Tapi, bagi masyarakat, tikus termasuk hewan
yang cerdas. Mereka bisa tahu kalau yang ada di depan matanya adalah perangkap. Sehingga
tikus-tikus ini membuat lubang di dalam tanah untuk menyeberangi jebakan bendrat. Petani
bilang, “manusia mengakali tikus, tikus mengakali manusia ”.

Mas Roso, salah satu warga Sikep, mengatakan bahwa ada petani yang pernah membedah tikus
waktu tikus sedang hamil. Rata-rata, berisi anak tikus antara 12–22 ekor. Keterangan lain,
sepasang tikus bisa menghasilkan 2000 lebih tikus. Selain cara-cara di atas, khususnya wong
Sikep, untuk memburu tikus mereka menggunakan anjing. Bagi mereka, anjing termasuk hewan
yang sangat efektif digunakan untuk berburu tikus. Sebagai perbandingan, kalau manusia dapat
1 ekor, anjing sudah dapat 3 ekor. Anjing memiliki stamina yang lebih kuat dibanding manusia.
Kalau manusia sudah lelah dan istirahat, anjing tetap saja berburu sendiri. Saat ini anjing jarang
digunakan karena pernah ada persinggungan dengan petani lain yang beragama Islam. Petani
yang beragama Islam menegor petani Sikep. Dia menyampaikan ketidaknyamanannya dengan
adanya anjing di lahan petaniannya karena dalam ajaran agama Islam anjing dianggap najis.

Banyak cerita mitos tentang tikus yang berkembang di sini dan cara-cara unik untuk menangkalnya.
Sebagian masyarakat Baturejo dan sekitarnya mempercayai kalau tikus termasuk hewan mistis
dan ada yang ngangon (menggembala). Katanya, tikus mengikuti perintah yang menggembala.
Si pengembala ini pernah menampakkan wujudnya: wanita, cantik. Penggembala tikus ini kadang
meminta sesuatu, seperti lipstik, ketupat, atau lainnya, tergantung permintaannya. Kalau per-
mintaannya diikuti, serangan tikus akan mereda. Komunikasi dengan penggembala tikus ini harus
dilakukan oleh orang yang “roso ”-nya kuat.

Mereka percaya kalau tikus memiliki “rumah” sendiri selain sarangnya di sekitar sawah. Tempat
yang dianggap sebagai “rumah” tikus oleh masyarakat Baturejo ketika tikus sedang tidak di
sawah adalah Gunung Muria dan Goa di Batu Payung, di Gunung Kendeng. Menurut mereka,
cerita ini menjadi masuk akal dan bisa menjadi penjelasan mengapa tikus bisa menghilang sama
sekali dari sawah ketika sedang tidak musim tikus. Sedangkan pada saat musimnya, tikus tidak
habis-habisnya meskipun banyak sekali yang sudah dibunuh. Kalau petani sedang memburu tikus
saat musim hama tikus, mereka bisa mendapatkan ratusan tikus, bisa mencapai 700–900 ekor
tikus.

Pak Karno, salah satu petani di sana bersaksi kalau dia pernah mempunyai pengalaman tentang
keanehan tikus. Suatu hari pada waktu siang dia sedang berada di ladangnya. Tiba-tiba dia
mendengar suara sayup-sayup tapi jelas apa yang dikatakan suara itu. Suara itu mengatakan,
“nang ngidul wae ” (ke selatan saja). Setelah itu, tiba-tiba ada bunyi gesekan daun seperti
diterpa hujan. Tapi suara itu tidak berasal dari hujan. Melainkan dari gesekan daun yang diterpa
serombongan tikus yang bergerak secara bergerombol menuju selatan. Menurut pak Karno,
mereka menuju Batu Payung (Gunung Kendeng). Jagungnya yang dilewati rombongan tikus itu
habis diserang. Yang tidak dilewati kondisinya baik-baik saja.

Pak Karno dan kawan-kawan petani juga pernah mengalami serangan tikus besar-besaran di
areal sawahnya. Karena kejadian itu, mereka berkonsultasi pada mbah Samingun, “orang pin-
tar” di desa Beketel. Mbah Samingun memberikan komentar, “kalian terlalu banyak membunuh
tikus”. Lalu dia menyarankan pak Karno dan kawan-kawan petaninya untuk menaruh semacam

12



sesajen di tengah sawah. Sesajen itu berisi ketupat, tetel, kelapa hijau muda yang sudah dikupas
dan diberikan gula merah di dalamnya. Setelah pak karno mengikuti saran dari mbah Samingun,
serangan hama tikus langsung mereda.

Cerita lain tentang tikus berasal dari mbak Gunarti dan Mbak Siti. Mereka berdua melakukan
semacam dialog dengan tikus. Kira-kira isi dialog tersebut begini:

“Saya tahu kamu butuh makan. Silahkan makan sebagian padi dari sawahku.
Karena aku yang menanam sementara kamu tidak mengusahakan apa-apa, sudah
selayaknya aku mendapat bagian yang lebih banyak.“

Menurut pengalamannya, serangan tikus tetap ada, tapi tidak besar. Bagi mereka, tikus juga
makhluk hidup yang butuh makan. Menurut mbak Gunarti, sebelum tikus mengganggu manusia,
manusia sudah terlebih dahulu mengganggu tikus dengan membuka hutan rawa menjadi sawah.
Yang demikian juga dilakukan oleh bapaknya mas Roso. Dia bahkan sengaja menyediakan satu
alur untuk tikus. Kemudian dia “memberi tahu” tikus bahwa alur itu bagiannya tikus. Biasanya,
yang dimakan tikus memang alur yang itu saja. Yang lain tidak dimakan tikus, karena memang
bukan bagiannya.

Dalam ajaran orang tua Sikep, sebenarnya boleh membunuh tikus kalau tikus itu mengganggu.
Walaupun begitu, bangkai tikus tidak boleh ditelantarkan begitu saja. Harus dikubur sebagai
bentuk penghormatan. Kenyataannya sekarang, tikus yang mati dibuang begitu saja. Kadang
kala, bangkai-bangkai tikus ini diambil oleh orang desa Klutuk, Kudus, yang memiliki ternak lele
untuk dijadikan pakan.

5.3 Biaya Usaha Pertanian

Diakui atau tidak, penggunaan uang untuk usaha pertanian sudah mulai mentradisi. Walau
demikian, tradisi tidak menggunakan uang untuk kebutuhan tenaga kerja masih ada. Perhitungan
kebutuhan biaya masing-masing petani berbeda-beda meskipun luas garapannya sama. Berikut
ini contoh perhitungan biaya produksi untuk pertanian padi dengan luas lahan 0,5 ha yang saya
ambil dari salah satu petani (Tabel 1):
1. Sewa tanah Harga sewa tanah bervariasi, tergantung letak sawah berdasarkan intensitas
banjir. Rata-rata sekitar Rp 5an juta pertahun atau 2,5 juta per MT (1 tahun = 2 MT tanaman
padi). Harga sewa tergantung dari lokasi lahan dan tingkat kesuburannya. Lokasi lahan ini
biasanya dihitung dari seberapa dekat dengan akses air dan tingkat potensinya terkena banjir.

2. Benih Kebutuhan benih 4 kg. Harga benih saat ini Rp 7.000–8000 per kg. Sebagian be-
sar masyarakat Baturejo dan sekitarnya jarang membeli benih. Mereka lebih suka membibitkan
sendiri dari hasil panen sebelumnya yang kemudian mereka sortir sendiri dengan menggunakan
air. Sebagian orang menambahkan garam ke dalam air untuk memilih benih yang benar-benar
berisi.

3. Tenaga kerja

• Galengan, yaitu membuat batas sawah. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan galen-
gan sekitar 10 kesok. 1 kesok = setengah hari. Harga tenaga kerja Rp 50.000 per
kesok. Biasaya pekerjaan ini dilakuakan seharian penuh, sehingga waktu yang dibutuhkan
5 hari lamanya. Biasanya orang mengerjakan sendiri lahannya. Pekerjaan ini dikerjakan
oleh laki-laki.

• Traktor. Pengerjaan dengan traktor sepaket antara mesin dan pemiliknya atau yang menger-
jakan. Biaya untuk traktor Rp 300.000. Selain itu, pekerja mendapatkan uang konsumsi
1 x sebesar Rp 50.000. Pekerjaan ini dikerjakan oleh laki-laki.
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• Tandur. Tandur dikerjakan oleh sekitar 13 orang oleh perempuan. Bayaran per orang
per kesok Rp 25.000. Jadi total tenaga kerja = Rp 325.000. Pekerjaannya cepat. Bisa
selesai tidak sampai 1 kesok,15 tapi bayarannya tetap per kesok. Biaya konsumsi untuk
semua orang sekitar Rp 100.000. Selain tenaga kerja untuk menanam, waktu penana-
man juga ada tenaga kerja lain, yaitu untuk tempa–membagikan bibit padi ke penanam.
Bayaran untuk tenaga kerja tempa yaitu Rp 50.000 per kesok. Pekerjaan ini kadang bi-
asanya juga dikerjaan oleh si penggarap lahan atau penguasa lahan. Biasanya cukup oleh
satu orang laki-laki. Sebagian Sedulur Sikep, untuk kerja penanaman juga biasa dikerjakan
oleh sesama Sedulur Sikep atau yang masih keluarga. Mereka yang bekerja tidak dibayar
dengan uang, tapi dengan bergantian membantu yang lain. Istilah untuk ini yaitu Lebotan.

• Ngedawud (mencabut bibit padi yang akan ditanam). Dikerjakan 5 orang dengan bayaran
Rp 40.000 per orang per kesok. Biaya konsumsi untuk 5 orang sekitar Rp 60.000 ter-
masuk rokok 3 bungkus, biasanya rokok yang disuguhkan bermerk sukun, harganya Rp
10.000 per bungkus. Pekerjaan ini termasuk mengikat bibit padi dengan tali yang terbuat
dari bambu (pring tali ). Harga tali Rp 5.000 per 2 bentel, cukup untuk 0,5 ha. Pekerjaan
ini dikerjakan oleh laki-laki.

• Pemupukan dan penanganan gulma dan penyakit. Bayaran tenaga kerja pemupukan Rp
40.000 per kesok. Pupuk yang biasa dipakai petani yaitu urea dan TS atau phonska.
Penggunaan pupuk organik jarang. Semua petani di sini menggunakan pupuk bersubsidi.
Harga urea Rp 90.000 per karung (50 kg), TS Rp 100.000 per 50 kg, phonska= Rp
115.000 per kg, dan Organic Rp 20.000 per karung (40 kg). Pemupukan biasanya dik-
erjakan sendiri, oleh laki-laki.

• Herbisida. Diberikan dua kali, yaitu pada saat sebelum tanam dengan cara disemprot. Do-
sis yang sigunakan sekitar 1,5 botol. Harga perbotol Rp 34.000. Yang kedua dilakukan
bersamaan pada saat pemupukan. Herbisida yang digunakan berbentuk tepung, dicampur
dengan pupuk. Menggunakan 4 bungkus, dengan harga Rp 8.000 per bungkus (totalnya
Rp 32.000). Biasanya dikerjakan sendiri oleh laki-laki.

4. Penggunaan Seng dan Plastik sebagai Pagar Penghalau Tikus Untuk menghalau tikus
masuk ke dalam sawah, petani biasa menggunakan plastik atau seng. Biaya penggunaan seng
lebih mahal dari pada menggunakan plastik. Kelebihannya, seng lebih kuat dari pada plastik.
Kebutuhan seng berbeda pada tiap luasan lahan, tergantung dari bentuk lahan. Kebutuhan seng
untuk lahan dengan bentuk persegi atau mendekati persegi lebih sedikit dibandingkan dengan la-
han yang bentuknya persegi panjang. Bentuk persegi panjang memiliki keliling yang lebih panjang
dari yang berbentuk persegi. Luas yang sama tapi dengan bentuk yang berbeda akan memiliki
keliling yang berbeda. Salah satu contoh perhitungan, biasanya, membutuhkan seng 6,5 gulung.
Satu gulung = 50 meter. Harga per gulung Rp 1.450.000.

Plastik yang diigunakan berbeda-beda. Ada yang menggunakan plastik biasa dan ada yang meng-
gunakan plastik mulsa. Harga plastik biasa Rp 12.000 per meter. Sedangkan harga plastik
mulsa Rp 430.000–450.000 per gulung. Kayu untuk menyanggah seng atau plastik harganya
Rp 45.000 per ikat. Biasanya menggunakan 2 ikat.

5. Bendrat (kawat yang dialiri listrik) Kebutuhan bendrat juga sama panjangnya dengan kebu-
tuhan seng atau plastik, tergantung panjang keliling sawah. Tapi pembeliannya tidak berdasarkan
panjang, melainkan berdasarkan berat. Biasanya, untuk 0,5 ha cukup 1 kg. Harganya Rp 20.000
per kg.

6. Pestisida Merk yang digunakan berbeda-beda. Banyak petani menggunakan spontan. Kebu-
tuhannya untuk 0,5 ha + dua botol. Harga per botol Rp 60.000.
15Pengalaman saya waktu ikut kerja hanya 3 jam.
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7. RodentisidaDibutuhkan 5 kemasan. Harga per kemasan Rp 3.000, jadi totalnya Rp 15.000.
8. Tenaga panen Panen biasanya dikerjakan oleh + 13 orang. Upah panen Rp 80.000 per
hari per orang. Biasanya selesai kira-kira sampai jam 02.00 WIB. Kalau melewati jam 15,
bayarannya nambah Rp 10.000–20.000 per orang. Kerja ini tidak hanya mengarit, tapi juga
termasuk ngedos yaitu merontokkan padi dengan mesin yang ada pakunya atau blower (mesin
perontok padi modern). Selain biaya tenaga kerja, juga ada biaya untuk pemilik blower, yaitu
Rp 8.000 per karung. Hasil panen sedang–bukan hasil panen buruk atau sukses besar–kira-
kira bisa menghasilkan 42–43 karung. Kalau hasilnya bagus, bisa 70–80 karung. Hasil jelek,
biasanya karena banjir dan hama tikus, hanya 10 karung. Hasil ini merupakan hasil yang sudah
dibagi ke pengelola air, yakni 8:1 atau 9:1.

Selain menggunakan modalnya sendiri, kebanyakan warga sikep memperoleh modal bertani dari
berhutang ke bank. Sebelum ada bank, biasanya mereka berhutang kepada sedulur.16 Sam-
pai sekarang masih ada yang berhutang ke sedulur. Tapi kebanyakan mereka saat ini merasa
sungkan sehingga mereka lebih memilih untuk berhutang ke bank. Beberapa orang berhutang ke
rentenir.

6 SEJARAH BENTANG LAHAN: HULU-HILIR

Topografi di desa Baturejo relatif datar. Namun persis di sebelah selatan desa ada perbukitan-
perbukitan kecil yang menyusun Gunung Kendeng sebagai satu kesatuan bentukan lahan. Se-
hinggga secara ekologis, kondisi desa ini sebagaian hilir sangat dipengaruhi oleh kondisi Gu-
nung Kendeng sebagai hulu. Gunung Kendeng sendiri adalah hamparan kawasan karst yang
dalam fungsi ekologinya berfungsi sebagai resapan air dan penyimpan cadangan air. Hal ini
dimungkinkan karena batuan induk penyusunnya, yaitu batuan kapur, memiliki banyak rongga
dan gampang larut. Karena sifatnya yang demikian, banyak terbentuk goa-goa dan aliran-aliran
air bawah tanah. Banyak mata air-mata air di kawasan ini yang dimanfaatkan masyarakat sekitar,
termasuk untuk pengairan lahan pertanian.

Sebelum tahun 1999, vegetasi yang mendominasi di Gunung Kendeng adalah tanaman jati. Se-
lain jati, ada juga beberapa tanaman tahunan lainnya seperti mahoni dan randu. Pada masa
pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terjadi penebangan pohon jati besar-
besaran di lokasi ini. Menurut warga, waktu itu sebagai presiden, Gus Dur mengatakan kalau
jati itu miliknya rakyat karena rakyat juga ikut menanam, bukan hanya milik Perhutani. Karena
pernyataan Gus Dur yang demikian, rakyat merasa memiliki jati-jati yang ada di areal pegunun-
gan itu. Kemudian terjadilah penebangan pohon besar-besaran hampir di seluruh pulau Jawa,
termasuk di Sukolilo, Pati. Hanya dalam satu bulan penebangan dengan menggunakan mesin
chai saw dan pengangkutan dengan mobil, lahan di Gunung Kendeng sudah gundul. Peneban-
gan yang tanpa kendali ini terjadi sampai sekarang.

Waktu pemerintahan Presiden Soeharto, orang-orang tidak berani menebang sembarangan karena
ada sanksi penjara selama 1 tahun. Menurut tuturan warga, “Jangankan menebang kayu di lahan
yang bukan miliknya, di lahan yang miliknya sendiripun harus dengan izin.” Keterangan sebagian
orang, baik yang ada di hulu, yakni yang bermukim di Gunung Kendeng, atau mereka yang ting-
gal di hilir yang bermukim di kaki Gunung Kendeng, pihak Perhutani sendiri sebagai penguasa
lahan tahu mengenai masalah penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi sengaja
dibiarkan karena ada “pelicin” dari penebang untuk pengawas hutan.

Pasca penebangan pohon besar-besaran ini, tutupan lahan di Gunung Kendeng, khususnya di
16Saudara di sini memiliki pengertian saudara sekomunitas, tidak berarti harus saudara kandung atau sedarah. Bisa
juga tetangga atau teman atau siapapun yang memiliki hubungan dekat.
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kecamatan Sukolilo, berubah dari tanaman kayu menjadi tanaman semusim. Atas restu dari
Perhutani sebagai penguasa lahan, masyarakat sekitar diizinkan untuk menanami lahan dengan
jagung. Beberapa orang mengakatan bahwa mereka menggunakan lahan itu tanpa ada pungutan
biaya dari Perhutani. Keterangan yang lain mengatakan untuk memanfaatkan lahan tersebut
harus membayar Rp600.000 per plong 17 per panen. Ada juga yang mengatakan pembayaran
ini hanya dilakukan sekali pada saat membuka lahan pertama. Saat ini, hamparan jagung terlihat
di deretan perbukitan ini sampai ke Purwodadi. Barisan jagung ini bahkan mengisi sampai ke
pucuk bukit-bukit kecil dengan kemiringan lereng yang sangat curam, kira-kira bisa mencapai
700.

Perubahan tutupan lahan dari tanaman kayu menjadi tanaman semusim yang berakar pendek,
membuat daya serap tanah menjadi menurun. Kondisi ini semakin diperparah oleh penggunaan
herbisida dan pupuk kimia yang tidak berimbang untuk budidaya jagung. Karena kondisi yang
demikian, ketika hujan turun, sebagian besar air yang jatuh ke tanah mengalir di permukaan
(run-off ) sehingga suplai cadangan air ke dalam tanah menjadi sedikit. Konsekwensi logis dari
fenomena ini adalah terjadinya erosi yang parah, bahkan longsor, ketika musim hujan dan kek-
eringan ketika musim kemarau.

Kesaksian masyarakat yang tinggal di hulu, sebelum penebangan hutan besar-besaran, sun-
gai di sini tidak pernah berhenti mengalir dan tidak pernah terjadi banjir. Sekarang, hujan se-
lama 1–2 jam saja bisa membuat sungai-sungai meluap. Begitu hujan selesai, dalam hitungan
2–3 jam aliran air di sungai sangat kecil, bahkan berhenti mengalir. Perubahan juga sangat
terasa pada kondisi mata air. Debit air yang keluar dari mata air mengalami penurunan yang
cukup mengkhawatirkan. Air yang dulunya melimpah, kini mengecil, terutama di musim kemarau.
Berbanding terbalik dengan populasi masyarakat yang terus bertambah. Sementara, masyara-
kat sekitar mengandalkan mata air-mata air ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain
untuk pertanian, masyarakat memanfaatkan mata air di sini untuk minum, mandi dan mencuci.

Sebenarnya, masyarakat di hulu sendiri sadar dengan masalah tersebut dan mengetahui sebab-
musababnya. Mereka sudah merasakan dampaknya pada lingkungan mereka sendiri. Tapi, de-
ngan pertimbangan untuk menambah penghasilan, mereka tetap melanjutkan apa yang mereka
kerjakan. Menurut mereka, praktik ini akan terus berlanjut kalau tidak ada aturan yang tegas
dari perhutani atau pemerintah. Kalau mengandalkan pengawasan masyarakat sendiri tidak
akan berhasil. Selain sungkan untuk menegur para penebang liar, mereka sendiri juga mengolah
tanah itu untuk pertanian jagung dengan menggunakan herbisida yang juga merupakan sebab dari
masalah yang telah disebutkan di atas. Responden yang mengatakan ini dengan sadar dan sa-
ngat tahu tentang dampak-dampak yang ditimbulkan praktik bertani yang seperti ini. Dia sendiri
juga bertani jagung di bukit-bukit kapur dan menggunakan herbisida untuk membasmi gulma.
Katanya, kalau tidak menggunakan herbisida, hasil yang diperoleh sedikit. Bisa-bisa rugi. Kalau
menggunakan tenaga manual, biayanya sangat tinggi.

Aliran air permukaan yang semakin tinggi dan kuat, pada akhirnya menyebabkan banjir dan long-
sor. Sebagai satu kesatuan ekologis, banjir di hulu juga ikut memberikan dampak pada pemuki-
man dan lahan pertanian di hilir, termasuk desa Baturejo. Menurut masyarakat Baturejo, pasca
penebangan pohon besar-besaran di Gunung Kendeng, banjir datang setiap tahun, setiap musim
hujan. Sejauh ini, banjir yang paling besar terjadi pada tahun 2012. Meskipun banjir sudah men-
jadi masalah yang sudah lama mereka alami, sejak tahun 2000-an, hingga saat ini belum ada
obrolan bersama yang serius antara masyarakat hulu dan hilir untuk menyelesaikannya secara
bersama-sama. Sementara masalah ini sudah menjadi masalah yang serius. Waktu saya sedang
ada di Baturejo (Desember 2015), banjir terjadi 2 kali, yaitu pada tangggal 12 Desember dan
tanggal 14 Desember 2015.
171 Plong = 40 x 80 m

17



Pada tanggal 12 Desember, sekitar jam 09.00 WIB, air sungai yang ada di desa Sukolilo sangat
kecil, mendekati kering. Hujan turun sekitar jam 11.00 WIB. Hujannya cukup deras. Sekitar jam
12.00 WIB, hujan mulai menjadi gerimis. Waktu itu, air di sungai Sukolilo yang tadinya kering
sudah meluap ke jalan dan ke lahan-lahan pertanian. Sungai ini memiliki lebar sekitar 3 meter
dan dalam sekitar 5 meter. Alirannya sangat deras. Keruh, berwarna coklat tua. Luapan air
sampai ke rumah di dekatnya. Kebun jati di samping sungai tertutup keseluruhan seperti hutan
rawa. Luapan air mengarah ke Desa Baturejo. Lahan antara Desa Sukolilo dan Desa Baturejo
seluruhnya terendam. Aliran air ini menerjang tebu, jagung dan padi yang sedang dibibitkan.

Di dusun Bombong, desa Baturejo, warga ramai di depan rumah. Tidak semuanya terkena
banjir. Di wilayah yang terkena terjangan banjir, warga membentuk formasi waspada karena
banjir ini membawa banyak material: kayu, bambu, jaring, plastik, pupuk, ayam dan kambing.
Warga terutama menjaga kayu dan bambu agar tidak langsung menghantam kandang ternak
atau menutup jalannya air. Arus airnya sangat kuat. Waktu saya memasukkan tubuh saya ke
dalam air yang sudah setinggi pinggang orang dewasa, saya tidak mampu berjalan melawan
arus. Ketika hujan sudah reda dan aliran banjir bandang sudah mulai berkurang, penyusutan
air sangat cepat. Dalam waktu sekitar 10 menit, permukaan air turun sekitar 2 cm. Semakin
lama intensi penyusutan semakin cepat. Penyusutan air sampai habis hanya membutuhkan waktu
sekitar 1 jam.

Di hulu, pada tanggal 12 Desember, banjirnya mampu membawa batu di kali sampai ke lahan
sawah pertanian milik warga. Di sungai di dekat jalan raya, aliran air menggerus dinding sun-
gai hingga 0,5 – 1 meter. Banjir pada tanggal 14 Desember 2015 terjadi pada malam hari.
Tidak hanya pemukiman, banjir ini juga menyerang lahan persawahan. Kecepatan air datang dan
meyusut persis sama dengan banjir sebelumnya. Sekitar jam 20.00 WIB, air menggenangi ham-
paran sawah. Banyak sawah yang terendam dan tanaman padi yang rebah karena terjangan air,
terutama di dekat bendungan. Meskipun bendungan di aliran irigasi sudah dibuka, air tetap tidak
bisa ditampung karena volume air yang datang terlalu tinggi.

Karena banjir tersebut, pada tanggal 17 Desember 2015, atas ajakan pak lurah, masyarakat
Baturejo bergotong-royong membongkar bendungan yang ada di sungai Sukolilo. Warga men-
ganggap bendungan ini sebagai penyebab banjir di pemukiman warga Baturejo. Waktu mereka
gotong-royong, ada satu warga yang protes. Bagi dia, bendungan ini diperlukan untuk menam-
pung air untuk lahan pertanian. Karena yang protes hanya sendirian, dia tidak bisa menghentikan
warga Baturejo yang sedang gotong-royong. Gotong-royong berikutnya dilakukan pada tang-
gal 22 Desember 2015 yang dimotori PPL untuk membongkar jelarang,18 saat itu ada sekitar
sembilan jelarang, dan enceng gondok yang ada di kali Suremi. Kegiatan ini juga sebagai respon
terhadap banjir yang sudah terjadi dua kali. Gotong-royong kali ini didampingi oleh Babinsa
karena takut terjadi keributan warga pada saat gotong-royong sebelumnya terulang.

Pihak PPL sudah memberi tahu pak lurah, tapi pak lurah tidak mengiyakan karena Babinsa tidak
membawa surat tugas. Kalaupun tetap mau melakukan pembongkaran, pak lurah meminta
mereka memberitahukan dulu warga yang memiliki jelarang. Minta mereka membongkarnya
baik-baik. Kalau ini tidak bisa baru dipaksa. Bagi orang PPL, sikap pak lurah yang seperti ini
tidak tegas sebagai pemimpin. Karena ini sudah masuk situasi darurat banjir. Pembongakaran
jelarang ini berjalan dengan lancar, tidak ada yang menghalangi seperti gotong-royong pem-
bongkaran DAM di kali Sukolilo.

Masalah air bisa dibilang termasuk salah satu masalah utama di desa Baturejo. Pertemuan
antara aliran air irigasi Jelatun dengan kali Sukolilo tidak dilewatkan ke kali Sukolilo. Aliran
irigasi jelatun dialirkan memotong kali Sukolilo, lewat bawah tanah. Menurut warga, kalau
18Jelarang adalah alat tangkap ikan yang dipasang disungai dengan menghambat aliran air dengan terpal yang
dilobangi dan disambungkan dengan perangkap ikan.
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aliran Jelatun ini dibuka dan dialirkan ke kali Sukolilo, warga dusun Bacem bagian utara siap
perang. Ini karena aliran kali Sukolilo mengarah ke pemukiman warga di Bacem utara yang ter-
masuk rawan terkena banjir. Dari kejadian ini tampak bahwa keharmonisan hubungan masyarakat
yang berbeda lokasi dan kepentingan tidak mudah terbangun. Mereka sama-sama beranggapan
bahwa penyebab utama banjir terletak di hulu, yakni masalah tutupan lahan dan penggunaan
herbisida. Tapi hingga sekarang mereka tidak melakukan apa-apa untuk mengurusi apa yang
sudah dianggap sebagai sebab utama dari masalah yang mereka hadapi. Meraka menganggap
daerah hulu bukan lahan dan wewenang mereka. Sedangkan sungai, karena dianggap sebagai
area publik, maka mereka merasa berhak untuk megaturnya demi kepentingan orang banyak.
Walaupun dalam kasus ini, mereka hanya mengurangi satu masalah di satu tempat, lalu kemu-
dian menambah atau menciptakan masalah di tempat lain. Intinya, hanya memindahkan masalah.
Di desa Baturejo sendiri, aliran air yang kemudian dibuka ini sebenarnya akan menambah banjir
di bagian utara dusun Bacem. Ini disadari oleh warga. Tapi mereka beranggapan hal itu tidak
apa-apa karena air sudah mengalir pada tempatnya, lewat sungai, tidak dibendung. Wilayah
administrasi dan wilayah garapan menjadi skat untuk mengurus wilayah kesatuan ekologis yang
sebenarnya sangat berhubungan erat.

Sebenarnya, masyarakat Desa Baturejo dan sekitarnya bukan tipe masyarakat yang individu-
alis. Di hulu misalnya, sampai sekarang, kalau ada tetangga yang membangun rumah, tetangga
yang lain ikut membantu tanpa ada bayaran. Artinya, dengan adanya tradisi yang seperti ini,
setidaknya ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, mereka bukan tipe masyarakat yang
hanya mau bergerak jika itu menguntungkannya saja. Kedua, tingkat ketergantungan masyarakat
terhadap uang masih tidak terlalu kuat karena tidak semua kerja dinilai dengan uang.

Begitu pula dengan masyarakat sedulur sikep. Tradisi lebotan, meskipun sudah jarang, jejaknya
masih ada sampai sekarang. Jika ada tetangga yang sedang berduka, mereka mele’an 19 se-
lama 7 malam di rumah yang sedang berduka untuk menghibur saudaranya. Ini gambaran suatu
“kemesraan” hubungan sosial yang tak bisa disangkal apalagi diremehkan. Njagong menjadi
tanda kekuatan dan kemesraan hubungan antar tetangga, sahabat, dan saudara. Rembukan
mengenai masalah bersama masih sering ditemui. Walaupun tidak bisa dipungkiri, kekelom-
pokan, kepercayaan, bahkan sekedar teritori administrasi, sedikit banyak ikut menyempitkan
batas-batas kebersamaan yang lebih besar.

Hubungan masyarakat Sedulur Sikep dengan non-sikep bisa dibilang baik. Walaupun ada sedikit
ketegangan laten di antara mereka mengenai ajaran kepercayaan masing-masing. Seperti yang
telah disebutkan di atas, di pertanian, masyarakat muslim dan Sedulur Sikep bersinggungan
mengenai penggunaan anjing di lahan pertanian. Jika mereka bertemu sesecara langsung, perbe-
daan pandangan ini tampak seperti biasa saja. Tapi sebenarnya mereka masing-masing menyim-
pan kekesalan. Masyarakat muslim merasa risih dengan anjing-anjing yang dibawa Sedulur Sikep
ke sawah, sementara Sedulur Sikep, walaupun pada akhirnya mengikuti permintaan tetangganya
untuk tidak menggunakan anjing, juga risih dengan pandangan itu karena anjing memang efektif
digunakan untuk berburu tikus. Masyarakat sikep sampai mempertanyakan kenapa anjing itu di-
anggap najis, padahal anjing juga ciptaan Tuhan. Sejauh yang saya ketahui, belum ada obrolan
bersama yang dilakukan secara terbuka, jujur dan saling pengertian di antara kedua komuni-
tas itu untuk membahas masalah ini demi menemukan kompromi. Yang ada hanya obrolan di
“belakang”.

Karena rasa kebersamaan yang semakin disempitkan oleh batas-batas yang mereka ciptakan
sendiri, kesolidan masyarakat dalam satu kesatuan ekologis antara hulu dan hilir menjadi kendor.
Masyarakat hulu masa bodoh dengan dampak yang terjadi di hilir. Sedangkan masyarakat hilir,
mengkritik masyarakat hulu yang mengganti kawasan tutupan di Gunung Kendeng dengan tana-
man jagung, tanpa mengetahui masalah yang ada di hulu. Masyarakat hilir juga mengeluhkan
19Bergadang di rumah orang yang sedang berduka.
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penggunaan herbisida di hulu yang menyebabkan tingginya aliran permukaan, sementara peng-
gunaan herbisida di hilir juga sama masifnya dengan yang dilakukan di hulu (Lihat Gambar 1 di
bawah).

Gambar 1: Alur kerja pabrik

7 TEKNOLOGI DAN KEBIASAAN

Masyarakat Sedulur Sikep bukan masyarakat yang tertutup dari dunia luar. Mereka tidak ting-
gal di tempat yang eksklusif. Tempat tinggal mereka bercampur dengan masyarakat non-sikep.
Desa Baturejo sendiri sangat dekat dengan pusat Kota Kudus dan Pati. Khususnya di Desa
Baturejo, hampir tidak ada ciri khusus yang membedakan masyarakat Sedulur Sikep dengan
yang bukan sikep. Pakaian mereka sama. Sesekali saja Wong Sikep menggunakan pakaian adat
mereka: baju dan celana berwarna hitam. Bagi yang laki-laki, mereka tidak menggunakan celana
panjang sampai mata kaki. Mereka biasanya pakai celana pendek. Paling panjang hanya sedikit
di bawah lutut. Yang perempuan memakai baju warna hitam dan jarek.20 Masyarakat Islam juga
hanya sekali-kali memakai baju koko atau peci, yang mencirikan orang Islam, ketika mereka mau
ibadah ke masjid. Keseharian mereka menggunakan pakaian yang biasa saja seperti orang ke-
banyakan: kaos, kemeja, celana berbahan jeans, rok, dan lain-lain. Perbedaan yang paling men-
colok dari segi pakaian mungkin hanya pada perempuan Muslim yang kesehariaannya memakai
kerudung.

Sedulur sikep menegaskan perbedaan mereka dengan orang Muslim. Secara sederhana, ada
lima ciri orang sikep, yaitu: (1) memakai celana pendek; (2) tidak pake peci, tapi pakai ikat
kepala; (3) tidak berpoligami; (4) tidak sekolah formal; (5) tidak berdagang kulak. Wong sikep
memang membedakan diri mereka secara jelas dengan sedulur Muslim. Meski demikian, dalam
penampilan keseharian, perbedaan diantara mereka tidak begitu jelas.
20Sarung yang digunakan perempuan.
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Masuknya teknologi modern ke dalam kehidupan masyarakat Sedulur Sikep, secara sadar atau
tidak, ikut mempengaruhi kebiasaannya sehari-hari. Misalnya, komentarnya mbah Kardi terhadap
hand phone (HP). Menurut dia, HP merusak mental anak muda. Dulu, sebelum ada HP, kalau
laki-laki suka dengan perempuan, langsung ditemui ke rumahnya dan bertemu dengan orang
tua si perempuan. Kalau tidak begitu tidak bisa. Sekarang, melihat perempuan di jalan saja,
kemudian timbul rasa suka, tinggal cari nomer HP-nya. Mereka bisa langsung bertemu tanpa
harus pamit ke orang tuanya si perempuan di rumah. Bagi mbah Kardi, yang seperti ini merusak
mental dan moral.

Motor, teknologi yang berfungsi untuk mempercepat gerak sehingga waktu tempuh dengan
jarak tertentu menjadi singkat, tidak lantas membuat orang mudah untuk bergerak memenuhi
waktu serawung. Kebiasaan berkendara dengan motor berpengaruh pada kebiasaan berjalan
kaki ke tempat yang agak jauh. Kerelatifan jarak dan waktu dalam persepsi jelas terlihat. Logika
kecepatan tinggi membuat jarak jauh menjadi lebih dekat, untuk kasus ini tidak bisa dipakai.
Dalam logika yang seperti ini tidak dimasukkan premis yang memungkinkan berubahnya kebi-
asaan tubuh dengan adanya kemudahan-kemudahan tertentu. Misalnya, jarak yang dulu diang-
gap dekat dengan berjalan kaki, sekarang dianggap jauh kalau tidak menggunakan motor karena
tubuh tidak biasa lagi berjalan kaki terlalu jauh. Beberapa orang menjadi malas untuk bergerak
ke rumah saudara yang agak jauh kalau tidak menggunakan motor. Ini tidak hanya terjadi pada
Sedulur Sikep saja. Hampir semua orang mengalami yang demikian. Kenyamanan teknologi
memberikan kebiasaan baru pula pada tubuh. Perubahan yang demikian tidak selalu berarti pe-
rubahan yang negatif. Jika kemudahan dan kenyamanan yang dihadirkan oleh teknologi disikapi
tanpa dengan ketergantungan dan tanpa menghilangkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang
luhur, maka teknologi bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan.

Begitu juga dengan masuknya teknologi-teknologi baru dalam pertanian. Kecepatan dan ha-
sil melimpah yang ditawarkan teknologi baru membuat perubahan sendiri pada cara hubungan
manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Kecepatan kerja untuk pengolahan tanah
tidak lantas menambah waktu srawung. Lebotan malah lebih berjalan ketika proses pengga-
rapan tanah memerlukan waktu sebulan. Seharusnya, banyaknya waktu kerja yang terkurangi
oleh hadirnya teknologi, bisa memberikan waktu yang semakin longgar untuk serawung.

Pembagian waktu dalam ajaran Sedulur sikep menjadi masuk akal jika melihat perubahan - pe-
rubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat saat ini, khususnya pada masyarakat Sedulur
Sikep sendiri. Penambahan waktu nyambut gawe yang mengorbankan waktu serawung tidak
bisa dilihat sebelah mata. Perubahan ini mengorbankan banyak hal. Hubungan sosial yang se-
makin mengendur bisa mengakibatkan konflik horizontal seperti perebutan air. Jarangnya komu-
nikasi antara generasi tua dan muda, lambat laun, bisa mengancam hilangnya nilai-nilai luhur yang
selama ini mereka percaya. Tersekatnya hubungan sosial oleh sekedar batas-batas administatif
atau batas-batas wilayah bercocok tanam yang dimilikinya, bisa mengancam rusaknya hubungan
sosial dan alam sekaligus. Waktu bukanlah hal yang layak untuk diacuhkan. Setiap manusia
memiliki jatah waktu “hidup”-nya masing-masing. Setiap detik adalah berharga. Rupanya waktu
juga mempunyai sifat “pencemburu”. Jika waktu diacuhkan, jangan salahkan Batarakala yang
menggerus semuanya, hingga tak bersisa.
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