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Penelitian ini intinya bertujuan untuk melihat 
sejauh mana dampak kebijaksanaan tate. niaga cengkeh 
mempengaruhi perubahan tingkat pendapatan, ke:rentanar: > 

sis"..-en: pelllftSaran, dan stl'a.tegi kelangsungan hidup petani 
tembakau. 

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Pacing. 
Kecamatan Kapas, Bojoneloro, Jumlah sampel yang di.wawan· 
carai 100 responden. 

B~berapa temuan !;'OhOK lCenelitisf) in) adalah. (1.) 
Heskipun awalllya usaha berbudiday3. tBmbal<tiu d Lll,ggap 
menguntungkan) tetapi sejak pat.-rik rokoit llit-;,gt:.::angi 
jumlah pembelian akibat kebijaksanCt.an harg,q yt:<ng 
ditetapkan BPPC -- harga tembakau JfH?njadi :'\n.'; 10> d"l) 
Il'le-tugikan petaoi; (2) Dibandingkan sebelulil ada BPPC, saat 
ini Kadar kerentanan petani tembakau umumnya ro:,latif 
lFofHf. tinggl. Hal itu dioerminkan bukan saja dari f,enu.::u
:jC'W lilas lahal~ yang digarap aJ:.au yang dimilikir.Y3, te::a!=·i 
juga dari t0tal pendapatal\ yang diperolahnya sehari tari, 
\3) Sejak kehadi~an tat& niag8 cengkeh, umumnya petani 
~ua,.JukdU RleraSG sem~kin sullt nlemasarkan hasil produksi 
lIY''', dan (4) Stl'ategi kelangsungan hidup yang 
-iik'':llllt.allgkan p8tani tembakau untuk meng~liUlinasi tekanan 
e~0noml awalnya diusahakan se~8r8 mandiri. Bila US8~a 
mandiri ini tidak ]asi bisa diandalkan. biassnya kerabat 
atAu r:-eluarga akan melljadi harapan ter8kh.4l; untuk dija.di 
"an te:upat mr:ruinta bantuan. 
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KATA PENGAIlTAR 

Sejak tata niaga cengkeh diberlakukan pertana kall 

sekitar tiga tahun silam -- banyak pengamat mul&i 

menaruh perhatian khu8US terhadap nasib petani cengkeh, 

KOIllentar dan studi-studi lapangan ada kecenderungan 

semuanya terfokus kepad& lIIasalah yang dihadapi petani 

cellgkeh. Terkesan petani-petani yang lain tidak terkena 

in:bas yang sail$. dan seberat yang dialatli petani cengkeh. 

Penelitian sebagaimana dilaporkan mencoba mengisl 

kekosongan yang ada. Penelitian ini tidak mengkaji nasIb 

petani cengkeh. Namun. mencoba lIIemfokuskan perhatian pada 

Ilasalah dalllpak tate. niage.. cengkeh terhadap perubahen 

tingkat pendapatan petani tembakau, Kenapa petani temb& 

kau? 

Ape yang terjadi dan dialami mungkin ~emang tidak 

diekspos sebanyak apa yang dialami pets.ni cengkeh. Teta w 

pi. jika kits. mau turun ke lapangan dan masuk ke pelosDk·· 

pelosok perkebunan tembakttu, sesungguhnya keadaan yang 

terjadi tidak jauh berbeda. Sama seperti kehidupan petanl 

'~engrl.o::h yang cullaps sej ak ada ta ta n iega cengkeh. apa 

Yft~g dial~mi petani tembakau tidak jauh ,jari itu juga. 

Masalah uta~& yang dikaji dala~ penelitian \nl 
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adalah mengenai tingkat kerentanan dan dampak tata niags 

cengkeh terhadap perubahan tingkat pendapatan petRoi 

te~b8k~u. Bagaimana jawaban yan~ tuntas terhadap masaleh 

ioi bisB dibaca lebih lanjut dalam leporan sebagaimana 

tersaji. 

Selesainya penelitian ini sudah tentu akibat bantusn 

dan kerjasama herbagei pihak yang terkait, Pert3I1a-talls, 

tim peneliti in. in .enya~paikan terim.. keaih kepada 

Kepsla 18mb.aa penelitian Unair yanj[ te 1an rlEUlbe r i 

kesempatan kepada tim peneliti untuk melaksanakan usulsn 

penelitian yang diajukan. 

Kedua, tim peneliti juga iogin menyallpaikan terima 

kasih kepada para mahasiswa sosiolo~i yang telah banyak 

membantu dalaln penfumpulan data lapanaan. Beberaps In~ha'· 

siswa yang p&rlu disebut di sini adalah: Karnadji, Dian, 

Manu, Dina~ dan Medi. 

Heski penelitian ini merupakan karya bersama, Tetapi 

taoggungjawab tarhadap samua lsi laporan sudah barang 

tentu tetap ada di pundak tim p$neliti. 

Akhirnya. semoia laporan ini berguna bagi kite senJft 

terutama para peminat studi masyarakat pedesaan. 

$urabaya, 30 J'Jl i 199::) 

Tim Peneliti 
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