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Abstrak
Artikel ini membahas mengenai Aktivitas Petani Tembakau di Bojonegoro tahun
1970-1990. Penelitian ini menggambarkan tentang kehidupan ekonomi, sosial dan
budaya petani tembakau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah
yang terdiri atas heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan petani tembakau pada tahun
1970-1990 mengubah standart hidup yang berdampak pada kehidupan ekonomi.
Aktivitas dan interaksi yang terbentuk selain dalam proses penanaman tembakau
juga terlihat dalam tradisi-tradisi yang dilakukan.

Kata Kunci: Aktivitas petani, Bojonegoro, petani tembakau

Abstract
This article discusses the activities of tobacco farmers in Bojonegoro in 1970-
1990. This study describes the economic, social and cultural of tobacco farmers
life. This study uses historical research are heuristics, source verification,
interpretation and historiography. The results are that the life of tobacco farmers in
1970-1990 has changes life standart that can be impact for economy and culture
social life. Activities and interactions that are formed in addition to the tobacco
growing process is also evident in traditions that do.
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PENDAHULUAN
Petani tembakau merupakan mata

pencaharian penduduk di Bojonegoro
sejak kolonial Belanda. Seiring dengan
perjalanan waktu petani tembakau
mengalami perubahan karena adanya
interaksi antara masyarakat petani
tembakau dengan masyarakat petani yang
lainnya. Perubahan yang terjadi di dalam
masyarakat petani tembakau itu
mempengaruhi kondisi ekonomi sosial
dan budaya, sehingga menjadi suatu hal
yang menarik untuk dikaji. Masyarakat
petani umumnya tinggal di pedesaan,
s eh ingga mereka mas ih sanga t
mempertahankan nilai-nilai budaya

tradisional. Masyarakat petani tembakau
mempunyai karakter tersendiri, karakter
terbentuk karena petani tembakau berbeda
dengan petani lainnya.

Kondisi masyarakat Petani
Tembakau mengalami perubahan dari
tahun 1970. Tahun 1970 petani tembakau
mengalami masa kejayaan dengan nilai
harga tembakau tinggi dan diiringi dengan
petani tembakau mampu bersaing dalam
pengelolaan distribusi tembakau. Tahun
1970 dibangun Perusahaan Umum
Pengeringan Tembakau Bojonegoro
(PERUM Pengeringan Tembakau
Bojonegoro) (Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia, 1971 No.59), adanya
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campur tangan yang dilakukan pemerintah
dengan petani, sehingga membantu petani
dalam budidaya tembakau dengan hasil
panen yang berkualitas tinggi. Bentuk
kerjasama pemerintah dengan petani
seperti pemberian bibit secara cuma-
cuma, serta memberikan penyuluhan.
Penyuluhan ini merupakan program dari
pemerintah yang bekerja sama dengan
dinas yang terkait seperti Dinas
Perhutanan dan Perkebunan Bojonegoro,
dengan sasaran masyarakat petani
tembakau (wawancara Endang, 25
Februari 2016). Tahun 1985 sampai 1990
tembakau di Bojonegoro mengalami
permasalahan dalam kualitas, pemasaran
dan harga jual selain itu juga Program
Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV)
dihentikan. Permasalahan kualitas berupa
hasil panen yang kurang baik, dalam
pemasaran mendapatkan saingan dari
daerah lain yang lebih baik sehingga harga
jual menurun. Disamping itu juga terjadi
persaingan dengan produksi tembakau
virginia dari Lombok (NTB).

METODE
p e n e l i t i a n i n i m e r u p a k a n

penelitian historis sehingga dalam
penelitian ini tidak lepas dari penggunaan
metode penelitian sejarah, yakni;
pemilihan topik, heuristik (pengumpulan
sumber), verifikasi (kritik sumber),
interpretasi, historiografi (Kuntowijoyo,
2005: 91). Tahap heuristik dilakukan
melalui penelusuran ke badan arsip dan
perpustakaan di Surabaya dan di
Bojonegoro. Sumber-sumber yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
arsip tertulis, arsip foto dan melakukan
wawancara. Arsip tertulis terbagi atas
Bojonegoro dalam Angka, Peraturan
Pemerintah nomer 28 tahun 1982, surat
kabar, UU. Arsip foto berupa dokumen
pribadi Sidik dan koleksi dari Balittas
Bojonegoro. Kritik sumber intern dan
ekstern dilakukan untuk menguji keaslian
serta kredibilitas sumber yang digunakan.
Tahap selanjutnya interpretasi yakni
analisa terhadap data yang digunakan

sebagai acuan penelitian yang selanjutnya
ditafsirkan berdasarkan fakta-fakta yang
ada. Selanjutnya historiografi merupakan
penyajian data-data yang digunakan ke
dalam tulisan.

AKTIVITAS MASYARAKAT DESA
DI BOJONEGORO TAHUN 1970-1990

Secara geografis tanah di
Bojonegoro subur hal itu mendukung
bahwa masyarakat Bojonegoro bekerja
sebagai petani. Jenis tanah di Bojonegoro
seperti tanah aluvial, gromosol, litosol dan
mediteran. Lapisan Glumosol merupakan
bagian terluas yang terbentang dibagian
selatan, yaitu pada jalur utama yang
membelah Bojonegoro. Lapisan aluvial
berada di sepanjang aliran bengawan solo.
Sementara lapisan mediteran terdiri atas
batu cadas, kurang mengandung air tanah
serta kurang subur untuk pertanian yang
sebagian dikawasan hutan. Hal ini
membuktikan bahwa tanah Bojonegoro
sangat baik untuk pertanian.

Bojonegoro memiliki jenis tanah
per tan ian ( ) . Kehidupanagrar ia
penduduknya tak lepas dari atauagrarisch
usaha pertanian. Geologi Bojonegoro
masuk lingkup bagian pegunungan Utara.
Daerah ini terdiri dari dua deretan
pegunungan yakni pegunungan Kendeng
atau Kendeng Ridge dibagian selatan dan
pegunungan Rembang atau Rembang
Hills di bagian utara. Daerah yang diapit
kedua pegunungan tersebut akan terdiri
dari batuan kapur sebab strukturnya
merupakan daerah lipatan. Lipatannya itu
mengandung kapur yang membentang
dari bukit Rembang hingga ke daerah
Dander. Akibat luapan air hujan terjadilah
endapan-endapan. Endapan tersebut
mengandung zat humus seperti allubial
organosol dan bagian humus allubial yang
dibawa oleh air sungai bengawan solo
cukup subur. Tanah ini baik untuk tanaman
padi, palawija dan tebu. Humus organosol
hasil campuran dari endapan baru dan
tanah murni baik untuk tanaman
tembakau. Sedangkan humus mediteran
yang berada diluar endapan tersebut akibat
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iklim akan terjadi tanah kapur seperti
lumpur lempung putih coklat. Tanah
seperti ini baik untuk tanaman jati (Panitia
Penggali dan Penyusunan Sejarah Hari
Jadi Kabupaten Tingkat II Bojonegoro,
1988: 421-422).

Masyarakat desa Bojonegoro
mayoritas bekerja sebagai petani sehingga
sawah dan ladang adalah tempat mereka
bekerja dan hampir setiap rumah
mempunyai sawah ataupun ladang untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap
hari pergi kesawah dan ladang pagi hari
dan sore hari. Untuk memenuhi kehidupan
sehari-hari bagi masyarakat petani
memanfaatkan sawah dan ladang mereka.
Untuk sawah ditanami padi dan tembakau
sedangkan ladang untuk ditanami tanaman
palawija. Pada bagi mereka untuk makan
sehari-hri apabila mengalami gagal panen
maka memanfaatkan tanaman jagung.
Jagung merupakan pengganti padi
sehingga jagung ini digunakan persediaan
makan pada musim paceklik. Jagung
diolah yang disebut dengan nasi jagung.
Tanaman palawija seperti ketela kedelai
tidak dijualbelikan akan tetapi untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti
ketela digunakan makanan ringan.
Masyarakat petani memanfaatkan
tanaman yang ada sehingga mereka tidak
mengeluarkan uang untuk membeli bahan
makanan.

LUAS DAN PEMILIKAN TANAH
Kondisi ekonomi merupakan

faktor yang paling penting dalam
kehidupan manusia. Sebagian besar
penduduk Bojonegoro bekerja dibidang
pertanian dan umumnya pekerjaan
tersebut digeluti oleh seluruh anggota
keluarga untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Mereka secara turun temurun
telah menjadi petani walaupun tidak
mempunyai lahan yang luas maupun tidak
mempunyai lahan yaitu sebagai buruh tani
asalkan cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-sehari. Luas dan
pemilikan tanah bagi petani tembakau di
Bojonegoro sangat mempengaruhi dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari
keluarganya. Dalam masyarakat petani
luas tanah digunakan sebagai penentuan
kelas sosial. Secara umum luas pemilikan
tanah yang dimiliki petani seperti lapisan
bawah luas tanah dibawah 0,4 Ha, lapisan
tengan luas tanah 04-1 Ha dan lapisan atas
luas tanah diatas 1 Ha. Dalam kehidupan
masyarakat desa tidak menggambarkan
adanya pelapisan sosial yang tegas, seperti
layaknya masyarakat berkasta, namun
bukan berarti tidak ada pelapisan sosial
didalam masyarakat petani (Anonim,
2002: 45). Bagi masyarakat petani tolok
ukur yang menjadi dasar dalam pelapisan
sosial dipengaruhi oleh luas tanah yang
dimiliki.

Petani yang memiliki luas tanah
dibawah 0,4 Ha hampir dimiliki oleh
seluruh masyarakat desa. Kondisi
ekonomi pada petani ini sederhana, luas
tanah yang dimiliki sempit maka hasil
panen sedikit. Petani ini memanfaatkan
sistem tumpangsari yaitu dengan
menanam tembakau bersama dengan
tanaman palawijaya ataupun padi.
Tanaman padi ditanam dipinggiran sawah.
Hal ini dilakukan petani untuk menambah
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lapisan
tengah luas tanah yang dimiliki 0,4-1 Ha
dan lapisan atas luas tanah diatas 1 Ha
tergolong petani kaya. Petani ini mampu
menanam tembakau dan padi ditempat
berbeda sehingga selain hasil panen
tembakau juga panen padi yang nantinya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari bahkan mampu menjual hasil
padi. Keberadaan petani di lingkungan
tempat tinggal dihargai karena mereka
mampu memberikan pekerjaan kepada
orang lain sebagai buruh tani.

Ada tiga cara memperoleh tanah
yaitu lahan diperoleh dari warisan orang
tua, tanah diperoleh dengan cara sewa dan
tanah bengkok. Pemilikan tanah dengan
cara warisan sudah turun temurun terjadi
pada masyarakat desa. Dalam pembagian
warisan ini, siapa, apa dan seberapa
ditentukan oleh orang tuanya sendiri dan
dilakukan dengan cara musyawarah.
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Tanah bengkok merupakan bentuk
penguasaan yang diperuntutkan bagi
pejabat desa atau pamong desa
( ) untuk dimanfaatkan secaraambtsvelden
pribadi dan orang tersebut tidak diberi hak
u n t u k m e n j u a l n y a a t a u
memindahtangankan tanah tersebut
(Sediono M.P. Tjondronegoro dan
Gunawan Wiradi, 1984: 57). Tanah
bengkok mempengaruhi keadaan
ekonomi pemiliknya, tanah bengkok
memberikan luas tanah yang dimilikinya
menjadi lebih luas dari tanah milik sendiri
sehingga ketika musim panen hasil yang
dipero leh leb ih banyak . Dalam
masyarakat pedesaan status pamong desa
memiliki status yang lebih tinggi dari pada
masyarakat biasa. hal ini terlihat dari
barang apa yang mereka miliki seperti,
rumah, sepeda motor, herwan ternak
seperti kambing, sapi dan keberhasilan
tingkat pendidikan anak-anaknya lebih
tinggi dari masyarakat biasa. Pamong desa
mampu mensekolahkan anak-anaknya
d i t i n g k a t S M A b a h k a n s a m p a i
diperguruan tinggi.

AKTIVITAS PETANI TERHADAP
KONDISI EKONOMI PETANI
SEHARI-HARI

Tanah bagi petani merupakan harta
yang paling penting karena tanah
m e r u p a k a n s u m b e r u t a m a
matapencahar iaan mereka . Bagi
masyarakat Bojonegoro mengapa mereka
lebih senang menanam tembakau, karena
ada beberapa keutungan seperti hasil
tembakau mampu memenuhi kebutuhan
keluarga dengan hasil panen yang didapat
baik (wawancara Mufid, 7 Mei 2016).
Aktivitas petani dalam proses penanaman
sampai musim panen tembakau dari tahun
ketahun tidak mengalami perubahan dan
proses ini memerlukan waktu yang cukup
lama. Proses awal yaitu pengolahan tanah,
dalam proses ini masih menggunakan
teknologi sederhana, misalnya bajak,
cangkul, linggis, arit. Tahap awal tanah
dicangkul dan dibajak selanjutnya mulai

persemaian bibit tembakau. Proses
persemaian pertama tanah harus dibuat
bedengan, pembuatan bedengan ini
supaya tanah mampu menyimpan
cadangan air. Pembuatan bedengan
dengan arah utara selatan, panjang
bedengan 5 sampai 10 meter, lebar 1 meter
dan tinggi 20 sampai 30 senfimeter jarak
antara bedengan 0,5 sampai 1 meter.
Selanjutnya bibit ditanam dengan
pembuatan guludan kemudian tanah
ditonjoh atau dilubangi untuk tempat
penanaman bibit, setiap 1 meter ada 3
lubangan dan untuk tanah seluas 1 Ha
membutuhkan 16 orang untuk melubangi
tanah.

Penyiraman tembakau dari tahun
1970-1990 mengalami perubahan, dimana
pada tahun 1970 dalam proses penyiraman
masih menggunakan cara sederhan
dengan menggunakan kaleng biskuit
kemudian dilubangi yang disebut dengan
ngocori. Tetapi pada tahun 1980-1990
keatas sudah memanfaatkan irigasi yaitu
dengan cara ngelep, upah untuk
penyiraman ini sebesar Rp. 8000 untuk
tanah 1 Ha. Setelah proses penanaman
tembakau sampai waktu panen, aktivitas
petani melakukan kegiatan dangir tanah.
Aktivitas dangir inilah yang menjadi
kegiatan petani setelah penanaman
tembakau untuk menunggu waktu panen
tiba.
Daun tembakau siap dipetik setelah
berumur 3 cepluk atau berumur 72-75
perhitungan hari pertama penanaman bibit
tembakau. Petani tembakau dalam sekali
tanam mampu panen 7kali dalam
pemetikan daun tembakau. Daun
tembakau mempunyai tingkatan dan
kualitas berbeda-beda. Seperti daun
gowok (daun paling bawah) pemetikan 2-
3 lembar, daun kepel 2-4 lembar, daun
gantung 3-5 lembar, madya 1 6-8 lembar,
madya 2 4-6 lembar, daun tenggok dan
pucuk daun paling atas 2-4 lembar. Waktu
untuk pemetikan dilakukan setelah tidak
ada embun pagi pukul 07.30 atau sore hari
pukul 15.00, hal ini menghindari panas
matahari agar hasil petikan daun tembakau
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tidak rusak.
Tahun 1970 harga tembakau mulai

membaik yaitu daun madya 1 dan madya 2
mempunyai nilai harga jual yang baik,
dimana tahun 1970 harga untuk 1 kg 150
rupiah sedangkan daun bagian bawah dan
atas sekitar 20-50 rupiah. Puncak kejayan
petani tembakau terjadi pada tahun 1982
dimana harga mengalami kenaikan yang
sangat tinggi. Harga 1 kg daun kering
sebesar Rp. 1000 sedangkan daun tengah
untuk 1 kg Rp. 3500 (wawancara
Supriyoto, 7 Mei 2016). Masa kejayaan ini
hanya berlangsung beberapa tahun saja,
pada tahun 1984 petani tembakau
mengalami masa sulit petani mengalami
gagal panen diakibatkan oleh ribuan
hektar tembakau terserang penyakit. Pada
masa panen tembakau suasana desa rame
hal ini disebabkan adanya aktivitas petani.
Aktivitas petani dalam mengolah daun
tembakau sebelum dijualbelikan. Pertama
petani melakukan pemeraman daun
tembakau selama 2-3 hari, pemeraman
bertujuan untuk menambah warna daun
tembakau menjadi kekuningan proses
selanjutnya yaitu perajangan daun
tembakau. Sebelum perajangan dilakukan
pemisahan daun dengan ganggang
tembakau. Waktu perajangan adalah
malam hari dan dilakukan oleh semua
anggota keluarga (wawancara Sukidin, 7
April 2016).

KEHIDUPAN KELUARGA PETANI
TEMBAKAU DI BOJONEGORO
TAHUN 1970-1990

Secara umum kehidupan di
pedesaan hidup dengan sederhana,
menurut Boeke desa itu bukan tempat
untuk bekerja, tetapi tempat ketentraman
(Pudjiwati Sajogyo, 2002: 25). Tingkat
keluarga petani dalam memenuhi kebuhan
sehari-hari berbeda-beda. Untuk
mengetahui bagaimana kehidupan
keluarga petani tembakau dilihat dari luas
tanah yang petani miliki. Bagi petani yang
mempunyai luas tanah dibawah 0,4 Ha
hidup secara pas-pasan, dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari tidak hanya

mengandalkan hasil bertani tetapi
memiliki pekerjaan sampingan seperti
buruh pabrik rokok dan penggergajian
kayu. Pada tahun 1982 tembakau
mengalami masa kejayaan sehingga
menyerap pekerjaan oven tembakau dan
rajang tembakau. Pekerjaan rajang dan
oven tembakau tidak hanya terjadi di
perusahaan tetapi juga terjadi di desa-desa
penghasil tembakau. Tahun 1082 upah
pekerjaan dipabrik rokok sebesar Rp.
3000 setiap harinya (wawancara Patemin,
7 April 2016). Pekerjaan penggergajian
kayu merupakan pekerjaan sampingan
setelah buruh pabrik dan pekerjaan ini
digeluti oleh petani tembakau yang
mempunyai luas tanah dibawah 0,4 Ha.
Kegiatan bertani dilakukan oleh semua
anggota keluarga. Hubungan yang
terbentuk sesama anggota keluarga sangat
erat, keluarga merupakan faktor ekonomi
berarti semua anggota keluarga wajib
bekerja dalam urusan pekerjaan sebagai
petani. Pekerjaan di sawah sudah
dibiasakan kepada anak-anaknya mulai
dari kecil. Apabila petani dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak
cukup mereka menjual barang yang
dimilikinya seperti hewan ternak.
Sedangkan pada petani kelas menengah
dan kelas atas dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari sangat cukup karena tanah
yang luas maka hasil panen yang didapat
juga banyak. Hal ini membuat mereka
mampu membeli barang mewah seperti
sepeda motor dan mampu memberikan
pendidikan anak-anaknya ditinggat SMA.
Tahun 1970 keberadaan sepeda motor di
setiap desa hanya 2-3 sepeda motor hanya
orang-orang tertentu yang memilikinya.
Harga sepeda motor sekitar Rp. 450.000
harga yang cukup tinggi bagi petani
sedangkan biaya pendidikan cukup mahal
sekitar Rp. 1500 perbulan (wawancara
Supriyoto, 7 Mei 2016).

Kedudukan seorang kyai di
pedesaan sangat dihormati, didalam
masyarakat Jawa nilai hormat memiliki
pengertian yang istimewa kata hormat
(urmat, aji) mengandung makna yang
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k o m p l e k s . P e r t a m a , t i n d a k a n
penghormatan tidaklah dilakukan oleh diri
sendiri secara individual, tetapi oleh
kedudukannya (Hildred Geerrtz, 1983:
83). Kyai dalam masyarakat desa
mempunyai fungsi tidak hanya sebagai
orang yang pandai ilmu agama Islam
tetapi juga dianggap sesepuh desa. Maka
tidak heran apabila menyangkup
kepentingan keluarga seperti dalam
pembagian harta warisan mengundang
kyai untuk membantu dalam pemecahan
pembagian harta (wawancara Mufid, 7
April 2016).

Pada tahun 1980-1983 tembakau
mengalami masa kejayaan, harga 1 kg
daun kering sebesar Rp. 1000 sedangkan
harga daun tengah mencapai Rp. 3500.
Sedangkan harga daun basah gowok Rp.
50, kepel Rp. 90, gantun Rp. 150, madya 1
Rp. 225, madya 2 Rp. 200, tenggok Rp.
150 dan pucuk Rp. 90 (wawancara Darto,
7 Mei 2016). Harga tembakau yang tinggi
memberikan dampak bagi kehidupan
petani tembakau. Tahun 1984 masa sulit
bagi petani tembakau, ribuan hektar
tanaman tembakau terserang virus seperti
tanaman tembakau menjadi besar-besar
atau petani menyebutnya dengan
tembakau kebo. Tembakau kebo ini tidak
laku dijual petani dalam memenuhi
kebutuhan mereka terpaksa barang yang
mereka miliki untuk menjual. Barang
yang dimiliki ini merupakan tabungan dari
hasil panen tembakau sebelumnya. Dan
tahun 990 dimana tembakau di Bojonegor
mengalami masa yang sulit banyak petani
tembakau yang berpindah menjadi petani
padi dan penanaman tembakau di
Bojonegoro disesua ikan dengan
perusahaan rokok yang masih bertahan.

KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA
P E T A N I T E M B A K A U D I
BOJONEGORO TAHUN 1970-1990

Kondisi ekonomi merupakan
faktor yang paling erat hubungannya
dengan kehidupan sosial yang ada pada
suatu masyarakat. Kehidupan sosial pada
m a s y a r a k a t p e t a n i m e m p u n y a i

karakteristik yang berbeda. Menurut
Belshaw, ada tiga karakter yang dimiliki
masyarakat petani yaitu memiliki
pandangan hidup yang orientasi
tradisional, terjalin dengan namun
terpisah dari pusat perkotaan dan
mengkombinasikan aktivitas pasar
dengan produksi subsistensi. Pada
masyarakat pedesaan, sistem orientasi
nilai budaya mempunyai arti yang lebih
besar dalam kehidupan sehari-hari.
Bahkan pola kebudayaan dari suatu
kelompok masyarakat tidak lepas dari cara
hidup atau sistem matapencahariaan
masyarakat itu. Masyarakat petani hidup
dengan sederhana sebagai petani sawah
dan ladang adalah tempat mereka sehari-
hari. Kerja dimaknai tidak semata-mata
dalam konteks memaksimalisasi ekonomi,
tetapi juga dalam konteks partisipasi
kemasyarakatan dan pendekatan diri
kepada Tuhan sehingga kegiatan-kegiatan
sosial spiritual dan religius masih
dipertahankan.

PENDIDIKAN
Pendidikan pada masyarakat

pedesaan megalami beberapa pengertian
karena pendidikan didapat tidak hanya
pendidikan formal tetapi pendidikan
keluarga. Pendidikan keluarga merupakan
pendidikan yang paling dasar, keluarga
merupakan institusi sosial yang bersifat
universal multifungsional sosial,
pendidikan, keagamaan, perlindungan dan
rekreasi (Moh. Padil dan Triyo
Supriyanto, 2007: 117). Pendidikan
keluarga mempunyai nilai yang sangat
penting dimana pendidikan ini berguna
dalam kehidupan sehari-hari seperti
mengajarkan nilai kesopanan, unggah-
ungguh, kesederhanaan dan saling
membantu. Pendidikan di Bojonegoro
jumlah terbesar adalah tingkat Sekolah
Dasar, masyarakat petani mayoritas
pendidikannya dijenjang Sekolah Dasar,
untu orang tua kebanyakan tidak tamat SD
dan bagi anak-anaknya hanya mampu
sekolah ditingkat Sekolah Dasar (Badan
Pusat Statistik Bojonegoro tahun 1982).
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Hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan
mereka lebih menyenangi bekerja sebagai
petani, yang sudah mereka kenal secara
turun temurun dari pada sekolah. Tanpa
pendidikan tinggipun dapat menjadi
petani yang baik. Anak-anak petani lebih
diarahkan pada pendidikan keluarga
(infolmal). Dengan modal pengalaman
orang tua, para orang tua berusaha
memberikan alternatif terbaik bagi
anaknya sebagai generasi penerus
pekerjaannya.

Tahun 1970 keluarga petani hanya
mampu mensekolahkan anaknya ditingkat
Sekolah Dasar. Sedangkan untuk sekolah
tingkat SMTP dan SMTA hanya bisa
dinikmati keluarga petani yang kondisi
ekonominya baik. Anak yang mampu
bersekolah ditingkat SMTP dan SMTA
terjadi pada anak pamong desa
(wawancara Supriyoto, 5 Mei 2016).

G O T O N G R O Y O N G D A N
INTERAKSI SOSIAL

Hubungan masyarakat desa
terjalin dengan baik, maka tidak heran
dalam melakukan aktivitas sehari-hari
baik kepentingan individu maupun
kepentingan bersama saling tolong
menolong dan gotong royong. Hal ini
terjadi pada masyarakat petani tembakau,
sistem gotong royong merupakan suatu
teknik pengerahan tenaga pekerjaan yang
tidak membutuhkan keahlihan atau
spesialisasi khusus, mengenai pekerjaan
yang tidak membutuhkan diferensiasi
tenaga dimana semua orang dapat
mengerjakan semua tahap dalam
menyelesaikannya (Pujdiwati Sajogyo,
2005: 29). Kegiatan gotong royong terjadi
ketika proses awal penanaman tembakau,
sistem gotong royong dilakukan secara
bergilir dan tidak ada imbalan atau upah
hanya mendapatkan sekedar makanan
ringan seperti ketela pohon, ketela jalar
dan sebagainya. Kerjasama ini berlaku
untuk masyarakat petani tembakau maka
wajib memberitahukan ketika musim
tanam (wawancara Sarmidi, 4April 2016).
Bahkan ketika masa panen terlihat

hubungan sesama petani sangat dekat, hal
ini terlihat ketika kegiatan memikul hasil
panen daun tembakau.

Hubungan gotong royong yang
baik membuktikan bahwa interaksi sosial
pada masyarakat pedesaan sangat baik.
Interaksi terlihat saling membantu dalam
kepentingan umum maupun pribadi yang
bersifat sosial, keagamaan dan sosial
budaya. Kegiatan gotong royong yang
dilakukan masyarakat pada umumnya
digerakkan oleh pemimpin informal. Hal
ini dilakukan mereka lebih manut dan
sangat menghormati kepemimpinannya.
Berbeda kegiatan gotong royong
dikomandoi oleh pemimpin formal,
biasanya masyarakat kurang begitu
tertarik dari program tersebut. Seorang
pemimpin formal selalu berkolaborasi
dengan pemimpin informal. Pengertian
pemimpin formal adalah seorang lurah
atau kepala desabeserta pamong desa
sedangkan pemimpin infomal diartikan
kepada seorang kyai. Kegiatan gotong
royong yang bersifat sosial seperti
kegiatan pengerjaan perbaiki sarana
umum seperti jembatan, memperbaiki
jalan-jalan. Perbaikan jembatan dilakukan
masyarakat secara serempak dengan
sukarela mengerjakannya setelah lepas
pekerjaan individu, baik disawah maupun
ladang. Sedang dalam memperbaiki jalan-
jalan adalah suatu kegiatan yang tanpa
dikomandoi, karena sudah terjadwal
dengan baik. Kegiatan ini dilakukan
secara rutin sebulan sekali, para pelaku
kegiatan ini adalah sejumlah masyarakat
mulai anak-anak, remaja, bapak-bapak
dan ibu-ibu. Kegiatan gotong royong
selalu disepakati bersama tanpa ada
kendala dan paksaan dari pihak manapun.
Masyarakat desa masih memiliki sifat
yang menghargai sesama masyarakat
sehingga kesadaran untuk mengikuti
kegiatan kepentingan umum. Selain
kepentingan umum juga ada yang bersifat
pribadi seperti orang yang mempunyai
hajatan para tetangga laki-laki membantu
dengan membuat tambahan bangunan dan
tambahan istimewa tarub didepan rumah
untuk melindungi para tamu dari panas
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matahari atau hujan.

TRADISI MASYARAKAT
Tradisi merupakan sarana untuk

masa kini dengan masa depan,
berorientasi kepada masa lalu dan waktu
yang dapat berulang-ulang. Tradisi
berkembang didalam kepercayaan
masyarakat. Tradisi adalah rutinitas,
makna aktivitas rutin berada didalam
penghormatan yang melekat dalam tradisi
dan dalam kaitan antara tradisi dan ritual
(Damsar, 2009: 93). Tradisi yang masih
m e l e k a t p a d a m a s y a r a k a t d e s a
matapencahariaan sebagai petani seperti,
manganan atau sekarang disebut sebagai
sedekah bumi. Sedekah bumi dipercaya
bagi masyarakat desa sebagai tanda
syukur telah diberikan tanah yang subur
sehingga bisa digunakan sebagai sumber
kehidupan (wawancara Sidik, 5 April
2016). Tradisi mangan dilakukan dibulan
suro (Muharram) dan dilakuakn setiap
setahun sekali. Tempat yang digunakan
untuk kegiatan sedekah bumi ditempat
yang dikeramatkan didesa seperti makam,
pendiri desa dan sendang-sendang yang
dianggap keramat (Ayu Sutarto dan Setya
Yuwana, 2004: 106). Sebelum hari H pada
malam harinya diadakan mengaji
membaca yasinan. Keesokan harinya
orang-orang berbondong-bondong
menuju makam dengan membawa
makanan. Selanjutnya malam harinya ada
pertunjukan tayuban. Tayuban merupakan
kewajiban yang harus ada ketika tradisi
manganan berlangsung. Tradisi manganan
ini merupakan kegiatan komunal dimana
dalam pelaksanaannya semua masyarakat
desa ikut serta.

Selain manganan juga ada tradisi
slametan, bagi masyarakat petani tradisi
slametan diartikan sebagai tanda syukur
atas apa yang telah diberikan hasil panen
yang banyak. Tradisi slametan ini
dianggap sebagai salah satu cara untuk
sadaqah, dengan melakukan slametan
diyakini sebagai untuk menangkal balak.
Maka dengan melakukan slametan berarti
telah melakukan pencegahan dalam

menolak balak. Hal menarik dari slametan
ini adalah ketika keluarga yang malakukan
slametan mengundang masyarakat sekitar
dengan memberikan nasi. Nasi ini
dijadikan sebagai sadaqah, nasi ini disebut
sebagai berkat yang berarti berkah. Hal
ini dikaitkan dengan hasil panen mereka,
maka hasil panen yang didapat sudah
diberikan keberkahan. Kegiatan beternak
dalam masyarakat pedesaan dilakukan
disetiap rumah tangga seperti ternak
kerbau, sapi, kamping, ayam, bebek dan
lain-lain. Kegiatan beternak berbagai jenis
hewan bukanlah untuk tujuan komersial,
melainkan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Petani membutuhkan tenaga
sapi dan kerbau dalam mengolah tanah
ketika proses membajak. Sedangkan
hewan unggas merupakan hewan ternak
hampir semua masyaraka t desa
memeriharanya. Hewan unggas bagi
masyarakat desa dianggap sebagai
tabungan untuk memenuhi kebutuhan
yang mendesak ketika terkena musibah
mendadak, petani menjual hewan ternak
tersebut (wawancara Sidik, 5April 2016).

Memer ihara hewan ternak
merupakan tugas dari seorang istri.
Walaupun dalam pekerjaan bertani tidak
terdapat garis tajam antara laki-laki dan
wanita, pada umumnya berbagai tugas
yang ada sudah diatur menurut tradisi.
Misalnya, laki-laki membajak dan wanita
menyiangi rumput. Seeorang istri juga
mengerjakan beberapa pekerjaan ringan di
rumah, seperti beternak ayam (Hidred
Geertz, 1983: 134). Beternak hewan
unggas memberikan keuntungan seperti
memilih ayam betina yang nantinya
mampu menghasilkan telur. Telur
digunakan untuk makanan sehari-hari dan
bahkan untuk dijual. Dalam pembuatan
kandang bagi masyarakat desa merupakan
sesuatu yang perlu diperhatikan karena
dalam pembuatan kandang tidak boleh
sembarangan. Tradisi masyarakat desa
untuk tempat pembuatan kandang adalah
di belakang rumah atau samping rumah.
Pemilihan tempat ini mempunyai arti
bahwa kandang adalah tempat yang kotor
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maka tidak sopan apabila berada di depan
rumah. Apabila kandang berada di depan
rumah ketika ada tamu berarti menyambut
dengan tidak sopan dan memamerkan
kekayaan yang dimiliki (wawancara
Mufid, 21 Mei 2016). Pakaian yang
digunakan oleh wanita saat bekerja
disawah mengenakan baju yang berlapis,
pertama kali adalah kaos lengan pendek
kemudian dilapisi dengan baju lengan
panjang dan rok pendek lalu dilengkapi
dengan topi lebar atau masyarakat petani
menyebutnya dengan topi caping, topi
caping ini terbuat dari anyaman bambu
berbentuk lebar (Panitia Penggali dan
Penyusunan Sejarah Hari Jadi Kabupaten
Bojonegoro Tingkat II Bojonegoro, 1988:
433).

SIMPULAN
Masyarakat desa memil iki

karakteristik yang berbeda dengan
masyarakat kota, masyarakat desa bersifat
homogen dalam matapencahariaan.
Matapencahariaan masyarakat desa
didominasi oleh petani hal ini terjadi pada
masyarakat Bojonegoro. Tahun 1970-
1990 di Bojonegoro didominasi oleh
petani tembakau. Bojonegoro merupakan
salah satu daerah Jawa Timur penghasil
tembakau, salah satunya adalah tembakau
virginia. Masyarakat desa sebagai petani
maka tanah merupakan harta sekaligus
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat petani memanfaatkan hasil
pertanian untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Tanah yang dimiliki
setiap petani berbeda-beda, untuk petani
di Bojonegoro dapat diklasifikasikan dari
luas kepemilikan tanah yang dimilikiknya,
seperti luas tanah dibawah 0-4 Ha sebagai
petani kelas bawah, luas tanah diatas 0,4 –
1 Ha petani kelas menengah dan luas tanah
diatas 1 Ha merupakan petani kelas atas.
Perbedaan luas tanah inilah yang menjadi
dasar keadaan ekonomi setiap petani
berbeda-beda. Tahun 1970 petani
tembakau di Bojonegoro mulai membaik
dengan diiringi harga jual tembakau
tinggi. Tahun 1970 harga daun tembakau
basah daun bagian bawah dan atas sekitar

20-50 rupiah sedangkan pada daun tengah
150 rupiah disetiap 1 kg. Hasil dari
tembakau hanya cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari tetapi bagi petani
yang tergolong petani kelas menengah dan
atas berbeda. Bagi petani seperti itu
mampu memberikan pendidikan kepada
anaknya ditingkat yang lebih tinggi seperti
SMTPdan SMTA.

Pada tahun 1980 merupakan masa
kejayaan petani tembakau dengan
kenaikan harga jual tembakau tinggi. 1 kg
daun kering sebesar Rp. 1.000 sedangkan
untuk daun tengah sekitar Rp. 3.500.
Tahun 1982 merupakan puncak kejayaan
petani tembakau dimana harga tembakau
sangat tinggi sehingga memberikan
pengaruh bagi kehidupan petani. Harga
jual tembakau yang tinggi petani
mengalami keuntungan yang banyak.
Keuntungan petani mampu memperbaiki
rumah, membeli barang-barang seperti
sepeda motor dan sepeda onthel.

Tahun 1984 dimana petani
tembakau mengalami masa susah
diakibatkan oleh ribuan hektar sawah
tanaman tembakau terserang virus.
Kondisi seperti ini petani mangalami
gagal panen. Keadaan petani tembakau
yang mengalami gagal panen dengan
kondisi tersebut pemerintah berusaha
mengembalikan eksistensi Bojonegoro
sebagai penghasil tembakau. Program
yang dikeluarkan pemerintah seperti
memberikan penyuluhan budidaya dari
mulai masa tanam sampai panen selain itu
program Intensifikasi Tembakau Virginia
lebih diperluas. Tahun 1990 jumlah petani
tembakau di Bojonegoro semakin
berkurang, hal ini disebabkan oleh
program yang diberikan pemerintah
kurang berhasil, selain itu petani masih
trauma dalam menanam kembali
tembakau dan penanaman tembakau di
Bojonegoro disesuaikan kepada pabrik-
pabrik rokok yang masih beroperasi.

Salah satu syarat berlangsungnya
aktivitas sosial dan budaya adalah
interaksi sosial. Interaksi sosial pada
masyarakat desa masih terjalin sangat
baik. interaksi sosial sesama petani terlihat

V :ERLEDEN Jurnal Kesejarahan, Vol.11 No.2, Desember 2017



184

ketika masa tanam sampai panen terlihat
dari aktivitas gotong royong disetiap
proses penanaman sampai panen
tembakau . Gotong royong bagi
masyarakat desa memiliki fungsi sebagai
alat mempererat tali persaudaraan.
Masyarakat desa masih mempertahankan
nilai-nilai tradisi, bagi petani tradisi
merupakan hal yang harus dilakukan.
Petani percaya bahwa tradisi yang
berkembang itu mempunyai nilai-nilai
yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup
mereka sebagai petani. Tradisi yang masih
dipertahakan bagi masyarakat petani
seperti tradisi dan .manganan slametan

Dari tahun 1970-1990 untuk
tradisi yang bertahan dimasyarakat petani
tidak mengalami perubahan yang
mendasar. Seperti tradisi manganan
mengalami perubahan pada tempat
pelaksanaannya. Tahun 1970 tempat
m a n g a n a n i n i d i t e m p a t y a n g
dikeramatkan seperti punden tempat yang
diyakini sebagai desa dandayang
pemakaman. Tetapi pada tahun 1990
mengalami perubahan yaitu tempat
pelaksanaanya berubah salah satu rumah
pamong desa.
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