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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkebunan merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah lama 

dikenal di lndonesia dan menjadi salah satu faktor penting yang ikut 

mempengaruhi  perkembangan sosial ekonomi masyarakat lndonesia. Sejarah 

perkembangan perkebunan di lndonesia, tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Pada umumnya 

perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme 

agraris Barat, yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial.  

Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem 

ekonomi baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian 

pertanian yang komersial (Commercial Agriculture) yang bercorak Kolonial. 

Pada dasarnya, sistem perekonomian itu merupakan sistem perkebunan Eropa 

(European Plantion), yang berbeda dengan sistem kebun (Garden System). 

Pada masa pra-kolonial sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem 

perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem 

perekonomian pertanian yang membawa dampak perubahan penting terhadap 

masyarakat jajahan (Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, 1991:3). 

Salah satu transformasi yang penting, yang terjadi dalam zaman 

Kolonial adalah berkembangnya negara modern di bawah naungan kolonial, 

dimana hal ini telah merusak secara radikal pola-pola asuransi sosial yang 

sudah ada sebelumnya. Transformasi tanah dan tenaga kerja menjadi komoditi 

dagangan yang mempunyai pengaruh yang sangat dalam (James. C. Scott, 

1983 :11). Perhatian besar pemerintah kolonial terhadap eksploitasi tanah 

untuk pengembangan perkebunan komersial diiringi dengan eksploitasi tenaga 

kerja di daerah pedesaan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung 

berkembangnya sistem perkebunan yang ada di lndonesia, yang mana 

eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dilakukan oleh pemerintah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

kolonial. Pelaksanaan eksploitasi tersebut dilancarkan melalui birokrasi 

pemerintah tradisional. 

Perkebunan yang telah diperkenalkan lewat sistem tanam paksa 

oleh kolonial Belanda merupakan salah satu sisi sejarah yang mempunyai 

pengaruh yang cukup luas bagi bangsa lndonesia dalam jangka waktu yang 

sangat panjang, dan merupakan peletak dasar bagi berkembangnya perusahaan 

perkebunan di lndonesia (Mubyarto, 1992: 15). Pada masa penjajahan 

Belanda, perusahaan perkebunan adalah aset ekonomi yang terpenting dari 

sistem ekonomi secara keseluruhan dan merupakan sumber kekayaan dari 

pengusaha kolonial (Soegijanto Padmo, 1991: 9). 

Penghapusan sistem tanam paksa yang diikuti dengan masuknya 

modal-modal swasta Belanda dan asing lainnya mulai tahun 1870 merupakan 

cara baru dari kaum kolonial dalam mengeksploitasi sektor perkebunan. 

Sedangkan pada masa jepang,  terjadi penurunan produksi perkebunan yang 

sangat drastis. Menjelang berakhirnya dekade 1950-an, terjadi perubahan 

penting dalam kehidupan politik yang mempengaruhi kebujaksanaan 

pemerintah dalam sektor perekonomian. Sejalan dengan kebijakan ekonomi 

tersebut, pemerintah memiliki dasar untuk melaksanakan usaha pemilikan 

modal secara langsung, dengan jalan mengambil alih perusahaan-perusahaan 

swasta Belanda yang ada di lndonesia sebagai sisa dari masa penjajahan. 

Proses pengambilalihan perusahaan Belanda berlangsung sejak bulan 

Desember 1957 dan dikenal dengan proses nasionalisasi. Pengambilalihan 

perkebunan Belanda itu terdapat kecenderungan penurunan produksi dan 

kualitasnya dalam komoditi-komoditi perkebunan. Kemerosotan yang terjadi 

pada dasarnya merupakan akibat dari kemunduran pengelolaan ketrampilan 

teknis dalam perusahaan perkebunan. Barulah pada masa Orde Baru kondisi 

perkebunan mulai menunjukkan perkembangan (Sartono Kartodirdjo, 1992: 

89-90). 

Perkebunan tembakau merupakan salah satu sumber devisa yang 

penting bagi negara disamping kopi, karet, dan lain-lain. Meningkatnya 

tembakau dipasaran menyebabkan intensifnya perusahaan tanaman tembakau. 
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Pada masa awal penanaman tembakau di daerah Klaten, dampak 

pertumbuhannya (Developmental lmpact) tampak besar, demikian pula dalam 

hal penanaman modal dan industri untuk infrastruktur yang menghubungkan 

daerah Klaten dengan pasar dunia, sehingga menciptakan jaringan komersial, 

kesempatan kerja baru dan penghasilan bagi penduduk setempat (Soegijanto 

Padmo, 1991: 10). 

Pada tahun 1960, kesempatan kerja yang lebih luas disektor 

pertanian dan non pertanian membawa perubahan radikal pada struktur 

ekonomi di Klaten, dan mengakibatkan semakin kurang pentingnya peranan 

perusahaan perkebunan dalam kegiatan ekonomi petani di daerah Klaten. 

Munculnya padi jenis unggul dan semakin majunya teknologi produksi padi 

pada tahun 1970-an secara nyata telah meningkatkan pendapatan petani dan 

mengakibatkan semakin kecil ketergantungan mereka kepada perusahaan 

perkebunan (Soegijanto Padmo, 1991: 11). 

 Semakin kecil ketergantungan petani terhadap perusahaan 

tembakau, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan perusahaan 

tembakau. Faktor penentu bagi keberhasilan industri perkebunan adalah 

tersedianya tanah dan tenaga kerja yang memadai. Pengabaian pada salah satu 

faktor tersebut bisa menjadi malapetaka yang meruntuhkan kelangsungan 

industri perkebunan (Edi Cahyono, 1991: 9). 

Sebagai perusahaan besar, maka perkebunan memerlukan tanah 

yang luas untuk penanaman tembakau. Perkebunan dalam usaha mendapatkan 

tanah petani melalui pendekatan birokrasi tradisional. Proses pengambilalihan 

tanah petani dilakukan oleh perusahaan perkebunan terhadap tanah komunal 

maupun individu. Perusahaan menyewa semua tanah yang subur dalam satu 

blok areal tanpa dihalangi oleh tanaman lain, sehingga memudahkan 

perkebunan untuk melakukan transportasi, irigasi dan menejemennya. Jika 

terjadi suatu keterlambatan penyerahan lahan  ataupun kesulitan dalam 

penyediaan areal mengakibatkan terganggunya proses produksi. 

Keterlambatan penyerahan lahan dari petani kepada pihak perkebunan banyak 

terjadi pada saat sistem kolektif sedang berlangsung, pada tahun 1962-1969. 
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Perubahan sistem dalam perkebunan tembakau terjadi pada tahun 1970, yaitu 

dari sistem kolektif ke sistem sewa (lndiyani, 1998: 68). 

Sistem sewa disini pengertiannya adalah bahwa salah satu pihak 

membutuhkan tanah guna usahanya dan dipihak lain mempunyai tanah yang 

dibutuhkan dengan imbalan jasa pada tanah tersebut dengan tidak merugikan 

salah satu pihak dan saling menguntungkan dalam suatu kerjasama. 

Perkebunan dalam sistem ini bekerjasama dengan pihak pemerintah. Usaha 

pemerintah dalam membantu perkebunan untuk pengadaan tanah dengan 

mengeluarkan surat keputusan yang mengatur daerah dan luasnya tanah yang 

akan menjadi areal perkebunan.  

Jangka waktu yang dibutuhkan pihak pengelola untuk menyewa 

sawah petani kurang lebih delapan bulan, sejak tanah tersebut diserahkan 

kepada pihak pengelola hingga selesainya pemungutan semua daun hijau 

tembakau menjadi hak perkebunan. Luas tanah yang disewakan besarnya satu 

patok atau sama dengan 0, 25 hektar atau 2000-2200 m (hasil wawancara 

tanggal 23 Januari 2007 dengan Bapak Karsono H. P selaku Sekertaris Desa 

Gayamprit yang pernah menjadi buruh di perkebunan tembakau pada saat 

diberlakukannya ajon-ajon).  

Pada saat sistem sewa, pihak perkebunan menyewa lahan dari 

petani. Petani dalam sistem sewa, menerima sejumlah uang sewa pokok yang 

telah ditentukan dengan surat keputusan Bupati. Uang sewa tersebut sebagai 

pengganti hasil produksi pertanian disaat tanah petani disewa oleh pihah 

perkebunan. Saat petani menerima uang sewa, mereka berhak pula menerima 

uang ajon-ajon, apabila sesuai dengan ketentuan, yaitu sebelum masa tanam 

tembakau. Ajon-ajon merupakan uang tambahan yang diberikan oleh 

perkebunan kepada petani apabila menyerahkan tanahnya sebelum waktu yang 

diminta oleh pihak perkebunan, dalam hal ini adalah perusahaan perkebunan 

tembakau.  

Gejala munculnya pemberian uang ajon-ajon bersamaan dengan 

diberlakukannya sistem sewa pada tahun 1970. Ajon-ajon merupakan cara 

yang ditempuh oleh pihak perkebunan dalam rangka memperlancar proses 
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produksi tembakau. Cara ini digunakan oleh pihak perkebunan guna 

merangsang petani agar menyerahkan tanahnya lebih awal dari dimulainya 

proses produksi. Perkebunan tidak ingin mengalami kerugian hanya karena 

terlambatnya penyerahan tanah oleh petani kepada pihak perkebunan. 

Ketepatan dalam penyerahan lahan dari petani ke pihak perkebunan akan 

memberi keuntungan pada pihak perkebunan, dimana tidak terganggunya 

proses penanaman tembakau, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik, 

sedangkan bagi petani, ajon-ajon merupakan penghasilan tambahan diluar 

uang sewa pokok. Besarnya uang ajon-ajon tergantung pada waktu 

penyerahan sawah petani. Semakin awal para petani pemilik tanah 

menyerahkan sawahnya, maka semakin besar pula uang ajon-ajon  yang akan 

diterima oleh petani (Sukadiyana. 2002: 91). 

Setelah sistem sewa berakhir pada tahun 1979, maka pada tahun 

1980-1982 perkebunan menerapkan sistem TVI (Tembakau Vorstenlanden 

lntensifikasi Kerjasama), dan mulai tahun 1983 perkebunan menerapkan 

sistem ITVL (Intensifikasi Tembakau Vorstenlanden). Sistem TVI dan ITVL 

dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani pemilik lahan. Pada saat 

perkebunan tembakau menerapkan sistem TVI dan ITVL, ajon-ajon masih 

tetap diterapkan, dan baru dihapuskan sekitar tahun 1997. 

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada uang tambahan atau 

ajon-ajon terhadap kehidupan petani perkebunan tembakau. Penelitian ini 

dibatasi pada tahun 1970 saat munculnya ajon-ajon sejak diberlakukannya 

sistem sewa hingga tahun 1983 sejak perkebunan mulai menerapkan sistem 

ITVL (Intensifikasi Tembakau Vorstenlanden).  

Dengan melihat latar belakang perkebunan yang ada di lndonesia, 

maka penulis tertarik untuk menulis tentang perkebunan tembakau di desa 

Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Dengan judul 

penelitian, “Ajon-Ajon Pada Perkebunan Tembakau dan Dampaknya 

Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Petani di Klaten Tahun 1970-1983” 
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B. Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan 

masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah 

dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti 

hingga dapat ditentukan suatu pemecahan yang tepat dan mencapai tujuan 

yang diinginkan.  

Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah diskripsi wilayah penelitian ? 

b. Bagaimanakah ketentuan ajon-ajon pada perkebunan tembakau di Klaten ? 

c. Bagaimanakah pelaksanaan ajon-ajon pada perkebunan  tembakau di  

Klaten ? 

d. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari adanya ajon-ajon pada 

perkebunan   tembakau  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi  petani  di 

Klaten ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk 

mendiskripsikan : 

a. Wilayah penelitian. 

b. Ketentuan ajon-ajon pada perkebunan tembakau di Klaten. 

c.   Pelaksanaan ajon-ajon pada perkebunan tembakau di Klaten. 

d. Dampak yang ditimbulkan dari adanya ajon-ajon pada perkebunan 

tembakau terhadap kehidupan sosial ekonomi petani di Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk: 

a.  Memberikan sumbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam 

sejarah  perkebunan yang ada di lndonesia. 

c. Memberikan pengetahuan tentang salah satu istilah yang digunakan dalam 

perkebunan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  

untuk: 

a. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

pada Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

b.  Menambah bahan bacaan di Perpustakaan Program Studi Sejarah maupun 

di Perpustakaan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

d. Memberikan gambaran nyata tentang perkebunan di lndonesia. 
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