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Ringkasan Eksekutif

Paradoks Petani Tembakau

Tembakau disebut sebagai “Daun

Emas” tetapi petani tembakau

menghadapi berbagai permasalahan dari

hulu ke hilir yang membelenggu petani

sehingga tidak bisa menikmati hasilnya

secara maksimal dan masih harus

menanggung resiko-resiko yang kompleks.



Tata Niaga Tembakau di Indonesia

Tembakau tidak dikatagorikan

sebagai komoditas unggulan yang 

diperhatikan dan diatur negara. Sehingga

akibatnya tembakau diposisikan sebagai

barang bebas yang tidak diatur tata

niaganya oleh negara. Tata niaga

tembakau diserahkan sepenuhnya oleh

mekanisme pasar



Road Map Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani Tembakau

Mencakup tema pengembangan di bidang : 

Kebijakan dan legal;  sarana dan prasaranan ; 

bimbingan, penyuluhan dan pendampingan; 

kepastian usaha dan pemasaran; penguatan

lembaga tani dan peran serta masyarakat; 

pengembangan lindungan pendukung



Tujuan Penulisan
1.  Memberikan gambaran yang lebih lengkap
mengenai kondisi petani tembakau dalam tata
niaga tembakau di Indonesia dengan
mengambil sampel di dua daerah penghasil
utama tembakau.

2. Memberikan rekomendasi kepada pihak-
pihak terkait yang berwenang dalam
mengambil langkah-langkah kebijakan untuk
memperbaiki situasi yang dihadapi petani
tembakau di Indonesia.



Permasalahan Pokok

 Masalah di Sektor Hulu

1. Biaya Produksi

2. Resiko kesehatan

3. Tata niaga yang timpang

4. Anomali Cuaca

5. Terbatasnya Diversifikasi Produk

6. Hama tanaman

7. Kualitas dan teknis pengelolaan



 Masalah di Sektor Hlir

1. Menurunnya jumlah pabrik rokok

2. Produksi Tembakau Menurun

3. Permintaan dan Impor Tembakau

4. Mekanisme penentuan Harga



Kondisi Petani Tembakau di 

Indonesia

1. Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau

Riset oleh LP3M Universitas
Muhammadiyah Magelang tahun 2015 
dengan sample 1451 petani di 6 wilayah
penghasil tembakau di Jawa Tengah 
menggambarkan beberapa hal penting
yaitu sbb : 42 % petani pengelola tinggal
dirumah berlanai tanah, 44 % tinggal di 
lantai semen dan sisanya 14 % berlantaikan
keramik.



Tingkat Pendidikan petani & 

Buruh Tembakau

Tingkat pendidikan petani dan buruh tani

tembakau sangat rendah yaitu 64 % 

berpendidikan SD, 23 % berpendidikan SMP, 

11 % berpendidikan SMA dan sisanya 2 % 

sarjana/diploma  



Upah Buruh

Rata-rata upah buruh harian sebesar

Rp.15.899 per hari atau sekitar Rp. 413.374 

per bulan dengan asumsi 26 hari kerja



Keuntungan Petani

Keuntungan rata-rata selama musim tanam

sebesar Rp. 4.061.800 ,-. 

Jika satu musim rata-rata berlangsung

selama 4 bulan, maka petani hanya

mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 

1.015.450 ,-



Kebijakan Tata Niaga

Tembakau di Indonesia

1. Struktur Pasar Oligopsoni

2. Penetapan Mutu dan harga

3. Tata niaga yang panjang



Peluang-peluang Kebijakan

Untuk Pemberdayaan Petani

1. UU No. 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani

2. UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai



Upaya Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani

Tembakau

1. Perbaikan mekanisme penetapan harga
daun tembakau.

2. Komunikasi intensif dan terbuka antara
petani, industri rokok dan pemerintah

3. Penyeberluasan teknik penanaman
tembakau yang tahan hama

4. Penyedian bibit tembakau dalam negeri
yang tahan hama

5. Pembuatan gudang tembakau dan sistem
resi gudang



6. Peningkatan akses petani tembakau ke
kredit perbankan

7. Pembuatan asuransi pertanian
tembakau

8. Program asistensi pengalihan tanaman
tembakau

9. Program pemberian insentif bagi industri
alternatif pembeli daun tembakau

10. Pembatasan Impor daun tembakau



Kisah Petani Tembakau

A. Derita Maryanto, Petani Tembakau dari

Temanggung.

Kisah perjuangan petani dari Desa Tlahap, 

Kec. Kledung Temanggung ini mengisahkan

tentang dilema petani tembakau

Temanggung menghadapi kepastian

harga tembakau,tata niaga tembakau, 

ansion timbangan, dan praktek “limolasan”



Kisah Sukses Alih Tanam Tembakau ke

Sayuran di Lereng Merapi

Kepeloporan Bp. Sukiman dari Desa Deles 

Klaten Jawa Tengah yang mengubah

mindset tanaman tembakau yang 

merupakan tanaman turun temurun beralih

ke tanaman sayuran yang lebih produktif

dan menguntungkan



Petani Merdeka Desa Bangsal

Ketundan, Pakis Magelang

Pak Suyanto menginisiasi diversifikasi

tanaman tembakau ke tanaman sayuran

untuk komuditas ekspor.

Mengembangkan sayuran organik kualitas

ekspor dan membuat rumah kemas agar 

bisa langsung di ekspor ke negara tujuan

dan swalayan moderen
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