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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

 

 

 

 

Total Aset 

Luas 
Tepat 

Tinggal 

Sunadi 200 m2 

Parja 99 m 

Erna 30 m 

Muhidin 216 m 

Supriyono 108 m 

Partini 225 m 

Yustina 150 m 

Sutarni 120 m 

Sri 
Endang 

165 m 

Dian 85 m 

Mardi 
Wiyono 

95 m 

Poniran 110 m 

Siswant
o 

128 m 

Ponijo 192 m 

Pariyem 60 m 

Sri Haryati 100 m 

Adi 
Sunarn

o 
82 m 

Sutini 115 m 

Suyadi 90 m 

Handoko 145 m  

Suwanti 130 m 

Suparni 190 m 

Aris 120 m 

Siswanto 132 m  

Herman 165 m 

Luas Lahan Pertanian 

Sunadii 2000 m 

Parja 1900 m 

Erna 1000 m 

Muhidin 2000 m 

Supriyono 1000 m 

Partini 1000 m 

Yustina 1000 m 

Sutarni 500 m 

Sri Endang 800 m 

Dian 750 m 

Mardi 
Wiyono 

800 m 

Poniran 900 m 

Siswanto 650 m 

Ponijo 1200 m 

Pariyem 750 m 

Sri Haryati 1000 m 

Adi 
Sunarno 

1600 m 

Sutini 1450 m 

Suyadi 1200 m 

Handoko 750 m 

Suwanti 950 m 

Suparni 1500 m 

Aris 1800 m 

Siswanto 1000 m 

Herman 1000 m 
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Lampiran 2 

 

Liquid 
Aset 

Berapa 
lama 

waktu 
panen 

lalu jual 

Sunadi 
Langsung dijual, tidak harus 

menunggu waktu 

Parja 
Sudah ada yang membeli 

ditempat jadi langsung jual 

Erna Langsung dijual ke tengkulak  

Muhidin 
Sudah ada yang datang untuk 

langsung membeli 

Supriyon
o 

Langsung dijual karena sudah 
ada yang beli 

Partini 
Sudah ada pemborong yang datang 

untuk membeli 

Yustina 
Langsung dijual karenatakut busuk dan 

tidak laku 

Sutarni 
Langsung dijual ke tengkulak yang 

sudah ada 

Sri 
Endang 

Langsung dijual biar tidak busuk 

Dian 
Sudah langsung di setor ke 

tengkulak 

Mardi 
Wiyono 

langsung jual mas 

Poniran langsung dijual mas 

Siswanto langsung dijual mas 

Ponijo langsung dijual to mas 

Pariyem 
langsung ada yang datang 

membeli 

Sri 
Haryati 

langsung dijual 

Adi 
Sunarno 

langsung diambil orang 

Sutini langsung dijual 

Suyadi langsung dijual ke pengepul 

Handoko didatangi oleh pembeli 

Suwanti langsung dijual 

Suparni langsung dijual 

Aris langsung dijual 

Siswanto 
langsung jual agar tidak 

busuk 

Herman langsung dijualsaja 

Setelah 
panen, 

apa yang 
dilakukan 

untuk 
merawat 

pohon 
salak 

Sunadi 
Memangkas pelepah yang sudah 

tua, lalu dikubur untuk mejadi 
pipik 

Parja 
Memangkas pelepah yang sudah 
tua dan melakukan penyerbukan 

Erna 
Pembersihan pelepah yang 

sudah tua lalu diberikan sedikit 
ppupuk kimia 

Muhidin 
Pemangkasan pelepah yang sudah tua 

lalu dikubur disamping pohonnya 

Supriyon
o 

Memangkas pelepah yang sudah 
tua dan diberikan pupuk kandang 

Partini 
Pemberian pupuk kandang dan 
pembersihan pelepah yang tua 

Yustina 
Memberihkan pelepah yang sudah 

tua agar salak bisa besar dan 
merata 

Sutarni 
Pemangkasan pelepah yang sudah 
tua dan melakukan penyerbukan 

Sri 
Endang 

Memangkas pelepah yang sudah tua 
lalu di kubur 

Dian 
Memberikan sedikit pupuk kimia 

dan memangkas pelepah yang 
sudah tua 

Mardi 
Wiyono 

memangkas pelepah yang udah tua 
dan memupuk 

Poniran 
membersihkan pelepah yang sudah tua 

lalu dikubur 

Siswanto memangkas pelepah yang sudah tua 

Ponijo 
memangkas pelepah dan 

menyerbukan bunga 

Pariyem 
memotong pelepah lalu 

dikubur 

Sri 
Haryati 

membersihkan pelepah yang suda tua 
untuk dikubur sebagai pupuk 

Adi 
Sunarno 

memangkas pelepah 
yang tua 

Sutini 
membersihkan lahan dan 

memangkas pelepah yang tua 

Suyadi memotong pelepah yang tua 

Handoko 
memangkas pelepah lalu dpotong kecil 

kecil dan dikubur 

Suwanti 
memangkas pelepah yang sudah 

tuamembantu penyerbukan bunga 

Suparni membantu penyerbukan bunga 

Aris 
memupuk dan memangkas 

pelepah yang sudah tua 

Siswanto 
membantu 

penyerbukan bunga 

Herman 
memangkas pelepah yang 

sudah tua 
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Lampiran 3 

 

Jaminan Sosial 
Pertanian 

Ikut 

Sunadi 
Karena biar kalo ada kerusakan akibat bencana alam 

bisa mendapatkan ganti rugi 

Parja Karena akan ada timbal balik yang didapatkan 

Erna 
Karena akan sangat bermanfaat untuk jangka waktu 

yang lama 

Muhidin 
Karena biar ada ganti rugi kalo ada kerusakan 

akibat bencana 

Supriyono 
Sangat bermanfaat saat terjadi kerusakan pohom salak 

bisa minta ganti rugi 

Partini 
Karena dapat membantu saat terkena 

bencana 

Yustina 
Karena bisa membantu kalau ada bencana yang 

merusak lahan 

Sutarni Bermanfaat sekali untuk penerus kita nanti 

Tidak Ikut 

Sri Endang 
Karena tidak terlalu penting untuk masyarakat 

didesa 

Dian karena pasti repot ngurusnya 

Penting 

Sunadi Karena bisa membantu saat kerusakan bencana  

Parja 
Karena jadi tidak khawatir kalau ada bencana 

lagi 

Erna 
Karena biar ada yang mengganti saat terjadi 

kerusakan 

Muhidin Karena agar mendapatkan bantuan saat terjadi bencana 

Supriyono Karena biar ada yang bertanggung jawab saat terjadi 
kerusakan 

Partini 
Karena pasti mendapatkan bantuan saat terjadi kerusakan 

lahan pertanian 

Yustina 
Ya penting karena bisa membantu kalau ada 

bencana 

Sutarni Karena untuk jangka panjang ke anak cucu kita 

Tidak Penting 

Sri Endang 
Karena mending iuran untuk membayar digunakan 

untuk membeli beras 

Dian Karena ribet untuk mengurusnya 

Diaalokasikan 
untuk Sodaqah 

Setuju 

Sudah ada dari kelompok untuk melakukan infaq saat 
pertemuan 

Sudah ada pengurus yang mengurus infaq 
infaq warga saat pertemuan 

Sudah ada infaq saat pertemuan antarpetani 

Sudah sadar untuk melakukan infaq dan sodaqah 

Sudah membayar saat pertemuan tiap lapan 

Sangat penting untuk menyadarkan masyarakat 
agar sodaqah 

Sudah ada infaq saat pertemuan 

Masyarakat sudah sadar melakukan sodaqah saat 
pertemuan petani 

Selalu menyisihkan untuk sodaqah dan infaq 
saat pertemuan 

Tidak Setuju Karena saya non muslim 
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Lampiran 4 

 

Lampiran 5 

 

Lampiran 6 
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Lampiran 7 

 

Lampiran 8 

 

Lampiran 9 
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Lampiran 10 

 

Lampiran 11 

 

Lampiran 12 
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Lampiran 13 

 

Lampiran 14 

 

 


