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 Mantan petani yang memilih atau membuka usaha baru tidak banyak jumlah-

nya, karena menyangkut masalah permodalan, pengalaman sebelumnya, keberanian 

dan daya predeksi yang tinggi terhadap masa depan usaha. Usaha mandiri 

memerlukan modal besar untuk memenuhi standard usaha yang lengkap. Oleh karena 

itu aktivitas usaha mandiri hanya bisa dilakukan oleh mantan petani yang sebelumnya 

memiliki lahan luas dengan uang ganti rugi yang besar. 

  Jika ditilik dari strategi kerja masyarakat mantan petani dalam mengembang-

kan usaha baru nonpertanian, hampir semuja jenis pekerjaan dilakukan dengan cara-

cara yang metodik, analitik, prediktif dan spikulatif. Akan tetapi yang 

membedakan adalah cara pengungkapan dan strategi implementasi untuk masing-

masing jenis pe-kerjaan atau usaha. Pelaku atau pekerja masing-masing jensi usaha 

memiliki peng-alaman, pendidikan,  kekayaan material dan modal dasar yang berbeda 

sehingga model konstruksi belajar yang dilakukan juga berbeda, walaupun bisa 

maksud dan pemahaman usaha memiliki karakteristik yang sama dengan 

pengusaha/pekerja lain. 

  Strategi mengkonstruksi belajar usaha mandiri dilakukan oleh mantan petani 

dengan melakukan pengamatan terhadap peluang usaha yang ada di lingkungannya. 

Hasil amatan terhadap lingkungan digunakan untuk mencoba memprediksi kebutuhan 

warga dan untuk mengetahui apakah warga masyarakat memerlukan produk yang 

akan ditawarkan. Modal usaha juga menjadi pertimbangan yang penting dalam mem-

bangun usaha baru. Kegagalan dan keberhasilan usaha hampir tidak ada batasnya, 

keduanya berpeluang terjadi kapan saja. 

  Oleh karena itu usaha mandiri harus direncanakan dengan seksama dan 

dikelola dengan profesional dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadahi. Ja-

minan keberlanjutan usaha juga menjadi perhatian para pengusaha yang dulu sebagai 

petani berpengalaman pendidikan, jabatan masyarakat, dan pengalaman kerja di luar 

pertanian. Berikut petikan dialog dengan salah satu pengusaha saniter di lokasi pene-

litian (sudah melalui seleksi informasi). “Kalau saya sendiri tidak bisa usaha seperti 

ini tanpa didukung anak saya dan menantu. Usaha seperti ini mengandung spikulasi 

dan untung-untungan. Kebetulan dia mempunyai pengalaman dan berpen-didikan 

sarjana. Saya berani membuka usaha ini karena ada dorongan anak dan menantu 

saya” (Petikan lengkap dengan Bahasa Jawa Krama Malangan dapat dilihat pada 

transkrip dialog dengan subjek Pak Napi). 



 
 
 

Masyarakat mantan petani sadar bahwa usaha mandiri dengan modal besar ini 

memiliki spikulasi dan risiko yang tinggi. Akan tetapi model pendampingan yang 

dilakukan Pak Napi tentu membawa keberanian untuk berusaha mandiri dengan 

melibatkan sumber daya manusia di sekitar rumah. Model pendapingan belajar dan 

berusaha memang tidak harus berasal dari orang lain sama sekali, tetapi juga bisa 

berasal dari sanak saudara dan bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Fungsi 

pendampingan dalam praktik pembelajaran masyarakat tidak harus menguasai 

substansi per-soalan, tetapi lebih berfungsi sebagai motivatoryang memberikan 

semangat dan teman dialog berkenaan dengan aktivitas usaha. Pendampingan dalam 

persepktif belajar juga sering disebut dengan fasilitator, yaitu orang yang 

memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan proses 

pembelajaran. Kemampuan fasilisator dalam pembelajaran masyarakat ini menurut 

Huvelock (1988) mencakup empat fungsi, yaitu harus bisa berfungsi sebagai 

catalisator, process helper, resourses linker, solution giver atau problem solver.  

 Pengusaha yang berasal dari masyarakat mantan petani ini memang rentan 

terhadap kegagalan karena pengalaman yang diperoleh sangat terbatas dan kemauan 

belajar untuk meningkatkan usaha belum terbiasa dengan baik. Pengalaman 

kegagalan berkali-kali sering dirasakan oleh para pengusaha dari mantan petani ini. 

Daya tahan yang dimiliki seringkali hanya mengandalkan sisa hasil penjualan tanah 

yang masih tersimpan dalam tabungannya. Ketika persaingan usaha mulai komplek 

dan kebutuha usaha meningkat, sedangkan hasil pemasaran terhambat maka pada saat 

itu juga usaha berhenti dan beralih ke jenisa usaha lain. Untuk itu pendampingan 

usaha mutlak diperlukan baik pada saat perencanaan usaha, pelaksanaan usaha 

maupun pengem-bangan usaha dan pemasarannya.  

 Dalam manajemen usaha, diperlukan semangat untuk bertahan dan kuat dalam 

menghadapi terpaan dan persaingan usaha. Oleh karena itu diperlukan tenaga 

pendamping yang berfungsi sebagai back stoping atau ganjel supaya tidak terperosok 

mundur ketika perjalanan usaha sedang mengalami gangguan kemacetan. Back 

stoping ini bisa diambilkan dari pengusaha sekitar yang sejenis atau pengusaha dari 

luar sama sekali agar terjadi proses belajar untuk mengatasi persoalan usaha yang 

dikembangkan mantan petani.  Adapun model konstruksi belajar usaha mandiri yang 

dikembangkan masyarakat mantan petani dapat digambarkan  berikut ini. 



 
 
 

Gambar. Konstruksi Pola Belajar Usaha Nonpertanian  

Jenis Usaha Mandiri.   

     

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Dalam pelaksanaan usaha, mantan petani juga melakukan berbagai macam 

promosi usaha, antara lain (1) melalui pertemuan kelompok atau paguyuban 

kampung, (2) komunikasi gethok tular, (3) peningkatan pelayan konsumen, (4) 

peningkatan kualitas produk dan (5) penawaran produk langsung ke konsumen. 

Diantara model promosi tersebut yang paling banyak dilakukan pengusaha adalah 

jenis  gethok tular, karena ini dianggap cocok dan lebih efisien. Kebiasaan 

masyarakat pinggiran untuk berkumpul dan berkunjung ke tetangga serta banyaknya 

perkumpulan yang diikuti oleh warga dijadikan alasan pengusaha untuk 

memaksimalkan model peromosi gethok tular. Model promosi gethok tular ini 

menggunakan falsafah jawa yang berbunyi “Sakdawa-dawane lurung isih dawa 

gurung”, artinya seberapa pun panjang orang berjalan, masih lebih panjang mulut 

orang, atau sebera pun jauh orang berjalan masih lebih jauh orang berbincang. 
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