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ABSTRAK 

Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana peranan pola relasi petani 

dengan aktor-aktor ekonomi distributor gabah dalam tata niaga gabah. 

Permasalahan harga gabah menjadi berita yang sangat sensitive bagi petani. 

Berbagai macam cara digunakan pemerintah untuk berusaha mengentas dan 

menaikkan harga gabah di tingkat petani. Mulai dari menentukan Harga 

Pembelian pemerintah (HPP) agar mampu mendongkrak harga gabah di pasaran, 

Serap Gabah (Sergab), revitalisasi pertanian hingga bahkan menginstruksikan TNI 

AD dalam Pertanian dengan harapan merubah pola pikiran petani dan pelaku 

pasar. Dalam karya ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk dapat 

menginterpretasi temuan data. Lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Rejoso, 

Kabupaten Nganjuk. Hal ini dikarenakan posisi letak kecamatan ini cukup 

strategis selain dari infrastruktur dan tanah yang relative subur untuk pertanian, 

Kecamatan Rejoso juga dekat dengan gudang Bulog Kedondong. Hasilnya, 

pemerintah melalui Bulog dengan programnya ternyata masih belum mengangkat 

tingkat keberhasilan. Upaya swasembada yang di impikan Indonesia masih 

setengah hati. Struktur pasar sudah berjalan sangat lama, actor-aktor yang terlibat 

pun sudah cukup familier dengan system tataniaga yang berlaku selama ini. Sosok 

Sumanto sebagai petani modern memiliki jalan yang relative berbeda. Dari system 

yang sudah terbentuk rupanya membangkitkan kesadaran diskursif untuk 

menentang struktur. Melalui informasi yang banyak yang ia dapat, membuatnya 

memilih jalan untuk melompat dari struktur yang terbentuk oleh distributor-

distributor gabah. Anthony Giddens dengan teori strukturasinya, mampu 

menjelaskan dan member solusi bahwa dalam struktur tata niaga gabah ini untuk 

merubah pola prilaku actor adalah tidak hanya dengan mengubah struktur. Akan 

tetapi juga dengan didorong adanya pioneering yang dinamakan agen seperti 

Sumanto. Di lain sisi, KUD dan satgas Bulog yang dulunya menjadi rational 

choice petani dalam menjual gabah karena harga yang diberikan cukup stabil kini 

hilang dominasinya. Memilih menjual kepada tengkulak adalah pilihan rasional 

agar petani tetap bertahan daripada menjualnya dengan harga dari pemerintah 

namun penuh ketidakpastian dalam penampungan. Alasan minimnya modal dan 

juga terbatasnya satuan petugas menjadi alasan klasik untuk membenarkan 

tindakannya. Adanya perlawanan dari tengkulak dengan system ijon-nya serta 

turut masuknya dalam kemitraan Bulog adalah upayanya dalam mempertahankan 

struktur pasar dan menjaga dominasi ekonominya atas petani. 
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