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PEMBERIAN UPAH  BURUH TANI SISTEM BAWON  DI DESA 

JATIROYO JATIPURO KARANGANYAR 

 

Abstrak 

 

Susi Ramadhani / A210170014. PEMBERIAN UPAH BURUH TANI SISTEM 

BAWON DI DESA JATIROYO JATIPURO KARANGANYAR. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oktober 2021. 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pemberian upah buruh tani dengan 

sistem bawon, kelebihan dan kelemahan upah sistem bawon, dan alasan petani 

menerapkan upah sistem bawon yang ada di Desa Jatiroyo Jatipuro Karanganyar. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian adalah petani dan buruh 

tani. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis 

data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan pemberian upah buruh tani sistem 

bawon, bawon adalah bentuk upah berupa hasil panen yang diberikan oleh petani 

untuk buruh tani yang sudah mengerjakan lahan sawah mulai dari masa tanam 

hingga panen. Pemberian upah tersebut bersifat tidak terbuka dan tanpa 

kesepakatan, karena semua berlaku berdasarkan adat kebiasaan dari zaman 

dahulu. Kelebihan upah sistem bawon adalah bersifat lebih mudah dan dapat 

menjalin hubungan baik antar petani dan buruh tani, sementara kelemahanya 

adalah para buruh tani terancam mendapat upah panen kemarin atau ditunda  

hingga panen berikutnya. Alasan upah sistem bawon masih digunakan karena 

dapat membantu memenuhi bahan makanan pokok sehari-hari, masih 

beranggapan bawon lebih berharga daripada uang, dan upah bawon dapat 

menjalin hubungan antara petani dan buruh tani menjadi lebih erat. Untuk 

penelitian selanjutnya, sebaiknya meneliti lagi mengenai pemberian upah dari 

semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani, tidak hanya saat menanam 

dan memanen padi saja tetapi pada saat membajak sawah dan merawat padi. Hal 

tersebut akan terlihat perbedaan antara upah di bayar uang dan upah sistem 

bawon. 

 

Kata Kunci: Pemberian upah, Buruh tani, Bawon 

 

Abstract 

 

Susi Ramadhani / A210170014. PROVISION OF WAGE FOR FARMER 

LABOR SYSTEM BAWON IN JATIROYO VILLAGE, JATIPURO 

KARANGANYAR. Essay. Accounting Education Study Program, Faculty of 

Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. 

October 2021. 

This study aims to describe the wages of farm laborers with the bawon system, the 

advantages and disadvantages of the bawon system, and the reason why farmers 

apply the Bawon wage system in Jatiroyo Village, Jatipuro Karanganyar. This 

type of research is qualitative. The research subjects are farmers and farm 
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laborers. Data collection techniques using interviews, observation, and 

documentation. Data validity using source triangulation. Data analysis techniques 

by means of data collection, data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. The results of this study indicate that the wages of farm laborers 

using the bawon system, bawon is a form of wages in the form of harvests given 

by farmers to farm workers who have worked on paddy fields from planting to 

harvesting. The provision of wages is not open and without agreement, because all 

apply based on customs from ancient times. The advantages of the bawon system 

are that it is easier and can establish good relations between farmers and farm 

workers, while the weakness is that farm workers are threatened with receiving 

yesterday's harvest wages or being postponed until the next harvest. The reason 

why bawon wages are still used is because they can help meet daily staples, they 

still think that bawon is more valuable than money, and bawon wages can make 

the relationship between farmers and farm workers closer. For further research, it 

is better to examine the remuneration of all types of work carried out by farm 

laborers, not only when planting and harvesting rice but also when plowing the 

fields and caring for rice. This will show the difference between wages paid in 

cash and wages in the bawon system. 

 

Keywords: Paying wages, Farm workers, Bawon 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan bantuan orang 

lain. Banyak interaksi sosial yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. 

Disinilah relasi timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin 

dengan baik. Relasi ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan bidang ekonomi 

seperti jual beli , sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang ,gadai  dan 

sebagainya. Kegiatan ekonomi atau transaksi yang dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya bisa berupa barang atau jasa (Pambudhi,2019). 

       Berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai, harus disadari pula 

bahwa masih sangat banyak yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Walaupun 

terkadang masih terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti pada berbagai 

aspek kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pendapatan yang disertai dengan 

bertambah banyaknya kebutuhan akan barang- barang dan jasa saja yang mampu 

dihasilkan sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Namun masalah pendapatan 

penduduk yang berpenghasilan rendah harus mendapat perhatian yang serius 

sehingga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dicapai dan dirasakan 
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oleh seluruh lapisan masyarakat.  

       Pada pasal 88E ayat 2 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster 

Ketenagakerjaan), Dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang 

membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah 

setempat. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah pusat menetapkan 

kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh 

atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat 9 (1) (2) UU No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

       Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang pengupahan membahas kebijakan 

dalam kebijakan pengupahan; penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/ atau 

satuan hasil; struktur dan skala upah; upah minimum; upah terendah pada usaha 

mikro dan usaha kecil; pelindungan upah; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-

hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; upah sebagai dasar perhitungan atau 

pembayaran hak dan kewajiban lainnya; dewan pengupahan; dan sanksi 

administratif. 

       Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyuni yang berjudul 

Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani 

Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), dari hasil penelitiannya 

bahwa Di Desa Gambar ini menerapkan upah bawon sebesar 20% dari jumlah padi 

yang dipanen, dengan rincian 80% gabah untuk petani atau pemilik lahan dan 20% 

untuk buruh tani. 

       Masyarakat jawa menjadikan bawon sebagai sebuah tradisi tentang pembagian 

upah buruh tani yang berupa padi yang dihasilkan dari panen dengan pembagian 

sepertujuh dari semua hasil panen. Dalam praktek sistem upah bawon yang 

dilaksanakan masyarakat, upah diberikan kepada buruh yang telah menyelesaikan 

pekerjaanya dan diberikan langsung ketika semua proses memanen padi selesai 

dan sudah diketahui hasilnya (Pambudhi, 2019). 

       Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Handi Tris Tanto yang berjudul 

“sistem bawon di desa mungseng kecamatan temanggung kabupaten temanggung” 

dari hasil penelitian nya bahwa di daerah mungseng menggunakan sistem bawon 
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dalam sistem pegupahan padi, sistem bawon di desa mungseng diawali dari proses 

penanaman padi, jadi orang-orang itu juga yang akan bekerja memotong padi 

tersebut. 

       Tetapi terdapat fakta unik yang masih terjadi di daerah Kabupaten 

Karanganyar khususnya di Desa Jatiroyo Jatipuro, berkaitan dengan sistem 

pemberian upah atau yang biasa disebut dengan istilah “bawon” ketika memanen 

padi. Sistem “bawon” merupakan sistem bagi hasil yang diberikan kepada buruh 

tani yang mengerjakan beberapa lahan mulai dari masa tanam padi sampai masa 

panen, yang besarnya bagi hasil tersebut bergantung pada berapa lama waktu 

dalam bekerja. 

       Perbedaan yang terjadi di dalam tradisi pertanian di desa Jatiroyo ini  pada 

waktu penanaman dan panen padi seolah-olah sudah menjadi suatu kebiasaan 

dalam sistem pengupahan buruh taninya yang memberikan upah berupa bawon 

(hasil panen padi). Wilayah Desa Jatiroyo merupakan sebuah Desa yang sebagian 

besar wilayahnya berupa lahan pertanian dengan sawah yang dialiri oleh air irigasi 

dan air hujan, yang biasanya mengalami gagal panen, terutama pada musim 

kemarau.  

       Model upah di Desa Jatiroyo sangat berbeda dengan desa yang lainnya, 

dimana para petani mengajak buruh tani untuk menanam, merawat hingga 

memanen padinya dan pada saat pekerjaan sudah selesai petani memberikan upah 

berupa bawon atau bisa dikatakan hasil panen padi. Pemberian upah berupa bawon 

tersebut menggunakan takaran yang sudah ditentukan sesuai apa yang sudah 

dikerjakan. Pemberian upah menggunakan metode bawon ini dianggap lebih 

berguna dibandingkan dengan uang, karena upah uang biasanya akan cepat habis 

untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan apabila dengan upah bawon akan lebih 

awet karena padi tersebut harus melewati penggilingan terlebih dahulu sehingga 

dapat disimpan untuk masa yang akan datang. 

       Alasan peneliti memilih Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro Kabupaten 

Karanganyar sebagai lokasi penelitian, karena sistem upah bawon yang ditetapkan 

pada Desa Jatiroyo masih menganut sistem pada zaman dahulu dan subyek 

penelitian ini memiliki keunikan yang menarik untuk diteliti. Adapun tujuan 
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dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem 

pengupahan bawon yang masih dilakukan antara petani dan buruh tani di Desa 

Jatiroyo Jatipuro Kabupaten Karanganyar.  

 

2. METODE  

Penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberian upah buruh tani sistem bawon, 

kelebihan dan kelemahan upah sistem bawon dan alasan pemberian upah sistem 

bawon. Lokasi penelitian berada di Desa Jatiroyo Jatipuro Karanganyar yang 

dilaksanakan pada bulan September. Narasumber pada penelitian ini adalah petani 

dan buruh tani. 

       Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan kepada informan terkait pemberian upah sistem bawon. Sedangkan 

observasi dilakukan dengan cara mengamati petani dan buruh tani yang sedang 

bekerja menanam padi dan memanen padi. Untuk dokumentasi dilakukan 

bersamaan dengan wawancara dan observasi. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber data, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil wawancara 

dan hasil observasi dengan sumber yang berbeda. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Harsono, 2019). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bagaimana pemberian upah buruh tani sistem bawon yang diterapkan oleh petani 

di Desa Jatiroyo Jatipuro Kabupaten Karanganyar 

Menurut penelitian (Wahyuni, 2019), bawasannya penerapan sistem bawon yang 

diterapkan baik mekanisme dan cara pembagian bawon yang diterapkan di 

kelurahan simpang adalah sistem bawon terbuka dengan pembagian 4:1 atau 

setiap 5 karung padi yang telah dipanen maka akan keluar 1 karung padi untuk 

pekerja. 

Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan bahwa pemberian upah sistem 

bawon yang diterapkan itu bersifat tidak pasti dan tidak semua buruh tani 
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mendapatkan upah bawon. hal tersebut tidak ada alasan yang mendasar karena 

memang sejak zaman dahulu sistem yang dilakukan seperti itu.  Petani biasanya 

mengambil tenaga buruh tani dari tetangganya sendiri, sehingga rasa gotong 

royong dan persaudaraan sangat erat. Pekerjaan yang sering dimintai bantuan 

adalah saat membajak sawah, menanam padi, serta memanen padi. Namun disini 

yang mendapat upah berupa bawon hanya buruh tani yang melakukan pekerjaan 

berupa menanam padi dan memanen padi, untuk buruh tani yang membajak 

sawah diberi upah berupa uang. Upah sistem bawon diberikan setelah padi sudah 

dipanen.  

Setiap petani memiliki cara yang berbeda dalam memberikan upahnya, ada 

petani yang menakar upah berupa bawon menggunakan keranjang ada juga yang 

menggunakan karung. Jumlah bawon yang didapat pun berbeda tergantung dari 

hasil panen, jika hasil panen bagus maka perolehan bawon lebih banyak, begitu 

sebaliknya jika panen gagal maka buruh tani mendapat upah berupa bawon hasil 

kemarin atau upah ditunda dan akan mendapat upah pada panen berikutnya lagi. 

Walaupun pemberian upah bersifat tidak jelas karena belum diketahui berapa 

jumlah hasil panen yang diperoleh, namun petani sudah memperkirakan upah 

bawon yang nantinya akan diberikan dan buruh tani pun sudah iklas dengan hasil 

yang didapatkan, buruh tani yang bekerja bukan karena terpaksa melainkan sifat 

gotong royong saling membantu yang nantinya membuat petani dan buruh tani 

menjalin hubungan yang sangat baik sebagai tetangga.  

3.2 Apa kelebihan dan kelemahan dari pemberian upah buruh tani sistem 

bawon 

Menurut penelitian (Effendi, 2017), bahwa berdasarkan hasil 

wawancara/pengamatan penelitian dilapangan dapat dipahami bahwa yang 

menjadi kekurangan dan kelebihan menggunakan sistem upah bawon ini, 

kelebihannya antara kedua belah pihak antara pemilik lahan dan buruh tani padi 

saling menguntungkan pemilik lahan bisa meringankan pekerjaanya dan buruh 

tani padi yang sebelumnya tidak bekerja bisa bekerja untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan kekurangannya/kelemahannya sistem 

bawon borongan, dengan istilah gagal panen, dalam hal gagal panen inilah 
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biasanya pemilik lahan merasa rugi, misalnya perawatan yang kurang intensif, 

sehingga tanaman banyak dimakan oleh hama dan penyakit lainnya, sementara 

biaya yang dikeluarkan bukan hitungan sedikit. Adapun bila dalam sistem bawon 

harian kelemahannya adalah kurang maksiamal hasil perkerjaannya atau dalam 

bahasa jawa biasa dikenal dengan belum terlalu rampung dan kalau harian 

mendapatkan upah hanya segitu saja. 

Pemberian upah sistem bawon tentu memiliki kelebihan dan kelemahan 

namun hal itu tidak membuat petani dan buruh tani meninggalkan upah sistem 

bawon. Upah sistem bawon masih dilakukan sampai saat ini. Menurut hasil 

observasi, para petani dan buruh tani memiliki masalah mengenai kelebihan dan 

kelemahan yang berbeda-beda. Diantara kelebihannya yaitu menurut petani lebih 

mudah karena cukup mengeluarkan hasil panen saja tidak perlu mengeluarkan 

uang, menjalin ikatan sosial antar tetangga menjadi lebih erat serta upah bawon 

dapat meningkatkan kualitas dalam bekerja menjadi lebih baik. Sedangkan 

kelebihan menurut buruh tani adalah terjaminnya bahan makanan pokok untuk 

sehari-hari sehingga uang yang biasanya digunakan untuk membeli beras bisa 

dijadikan untuk kebutuhan lain dan menjadi tambahan penghasilan bagi ibu rumah 

tangga. Untuk kelemahannya jika dari petani adalah petani harus mengeluarkan 

upah bawon lebih banyak dari biasanya jika hasil panen bagus sedangkan 

kelemahan dari buruh tani adalah mereka terancam tidak mendapat upah atau 

upah bawon panen kemarin apabila sawah mengalami gagal panen.  

3.3 Apa alasan  petani dan buruh tani masih menerapkan pemberian upah 

dengan sistem bawon 

Menurut penelitian yang sudah dilakukan alasan para petani dan buruh tani 

masih mempertahankan upah bawon karena pertimbangan banyak hal. 

Diantaranya yaitu menurut para petani upah bawon itu lebih mudah karena 

tidak harus mengeluarkan uang cukup dengan bawon, dan mereka 

beranggapan bahwa upah bawon merupakan upah yang paling sesuai serta 

menganggap bahwa nilai bawon lebih berharga daripada uang. Alasan 

selanjutnya adalah bawon menjadi alat pemenuhan kebutuhan pokok sehari-
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hari. Upah bawon biasanya juga digunakan untuk bibit sendiri. Apabila 

buruh tani mendapat bawon dan mereka memiliki sawah yang tidak terlalu 

luas biasanya bawon dijadikan untuk bibit di sawahnya. Alasan yang paling 

banyak adalah karena dengan upah bawon akan menjalin hubungan antar 

tetangga semakin baik, dengan bergotong royong dan saling membantu 

membuat rasa kekeluargaan semakin erat. Maka dari itu pemberian upah 

buruh tani dengan sistem bawon masih berlaku hingga sekarang.  

Alasan buruh tani (penggarap lahan) masih menggunakan sistem 

pengupahan bawon, karena nilai gabah bagi buruh tani lebih berharga dari pada 

uang, disamping itu adanya jaminan pekerjaan pada masa tanam berikutnya dan 

nilai upah yang didapat lebih besar dibandingkan dengan sistem pengupahan tetap 

harian ataupun borongan. Sedangkan alasan pemilik lahan masih menggunakan 

sistem pengupahan bawon, karena sistem pengupahan bawon memiliki tingkat 

risiko yang rendah, selain itu kualitas kerja buruh juga lebih bagus dibandingkan 

dengan sistem pengupahan tetap, dan yang terpenting terjalinnya ikatan sosial 

yang kuat antara pemilik lahan dan penggarap lahan (Wahyuni,2016). 
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4. PENUTUP 

Diagram Kesimpulan Penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kesimpulan 
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Kelebihan & 

kelemahan upah 

sistem bawon 

Cara pemberian 

upah sistem 

bawon 

Alasan 

menggunakan 

upah sistem 

bawon 

1. Tidak memiliki patokan yang 

paten. 

2. Jumlah yang diberikan 

berdasarkan waktu dalam bekerja. 

3. Takaran upah menggunakan 

keranjang/ karung. 

4. Upah bawon hanya unruk buruh 

yang bekerja saat menanan dan 

memanen padi saja. 

5. Upah diberikan setelah 

pekerjaan selesai 

1. Beranggapan bahwa upah 

bawon lebih berharga dari 

pada uang. 

2. Buruh tani yang  memiliki 

lahan sawah  biasanya bawon 

dijadikan bibit. 

3. Dengan upah bawon 

membuat hubungan  sosial  

menjadi lebih baik 

 

Petani: (+) lebih mudah, dapat 

meningkatkan kualitas kerja 

buruh tani. (-) jika panen bagus 

harus mengeluarkan upah lebih 

banyak dari biasanya 

Buruh Tani: (+) terjaminya 

bahan makanan pokok. (-) 

terancam mendapat upah panen 

kemarin jika sawah mengalami 

gagal panen 
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