Dengan Lelang

Petani Cabai Melenggang

Oleh: Simon Sudarman
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Dipermainkan Pedagang
Tanah pasir seluas lebih dari 1600 hektar di sepanjang
pantai milik negara dan Keraton Paku Alam tersebut
sungguh menjadi berkat warga sepanjang pantai.
Sayangnya, sekalipun panen melimpah, kehidupan petani tidak mengalami peningkatan berarti.

elompok Tani Cabai Gisik Pranaji sebelumnya tak pernah membayangkan hidup mereka
akan tergantung pada lahan pasir pantai yang
awalnya gersang itu. Semuanya berkat Sukarman
(51 th), ketua kelompok tani cabai mereka, yang tahun 1985 mampu membuka mata dan meningkatkan
kesejahteraan karena bersahabat dengan alam.
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Karena tanaman cabai membutuhkan air, maka ia
membuat sumur bronjong (sumur hasil galian di
lahan pasir yang dindingnya terbuat dari anyaman
bambu agar tidak longsor) sedalam lima meter.
Bersama dua warga setempat, ia membuka lahan
seluas 300 m2. Atas tindakannya itu, banyak warga memandangnya sinis, upaya Pak Karman itu
dianggap akan sia-sia. Namun, ternyata saat panen
pertama ia memanen cabai sebanyak 17 kg. Ketika
ia memperluas lahan menjadi 1000 m2, dan menghasilkan 5 – 10 ton cabai, maka warga setempat
terhenyak dan ingin meniru apa yang dilakukan Pak
Karman.
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Akhirnya, dengan dipimpin Pak Karman, warga pun
beramai-ramai membuka lahan pasir yang sangat
luas di sepanjang pantai samudra selatan itu.
Pemberdayaan lahan kritis ini pun diikuti warga dari
kecamatan lain. Kini lahan petani cabai meliputi
22 km sepanjang pantai selatan dari timur sampai
ke barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah, dengan melibatkan ribuan warga yang
berasal dari empat kecamatan: Galur, Panjatan,
Wates, dan Temon.
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“Awalnya, saya hanya coba-coba setelah melihat
2 – 3 tanaman cabai tumbuh di seputar tanah pasir
pantai sekitar desa secara tak sengaja. Mulai saat
itulah saya mencoba menanam cabai di lahan pantai
ini,” kenang Pak Karman, begitu sapaan akrabnya
saat ditemui di rumahnya, Dusun Bugel II, Desa
Galur, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo,
DI. Yogyakarta.

 Pak Karman, petani yang pantang menyerah.

“Karena ditentukan pedagang, harga dipastikan jatuh
setiap panen. Padahal harga cabai di luar mahal,”
kata Pak Karman mengenangnya. Harga yang ditentukan tiga keluarga pedagang setempat itu dirasakan sangat merugikan, tapi warga tak berdaya.
Sementara keuntungan pedagang melimpah, setiap
panen dipastikan pedagang itu membeli truk baru.
Bertahun-tahun petani dikuasai pedagang. Akhirnya,
diprakarsai Pak Karman, didirikanlah Kelompok Tani
Cabai di Dusun Bugel II, bernama Kelompok Tani
Gisik Pranaji. Alumnus diploma teknik mesin di se-

Pendirian kelompok tani cabai tersebut, diikuti dae
rah-daerah lainnya, sehingga sampai kini ribuan
petani cabai di sepanjang pantai tersebut mengelompok menjadi 20 kelompok tani cabai.
“Lewat kelompok tani, kami bermusyawarah mencari
cara agar petani lebih berdaya, khususnya saat musim panen. Terus terang, kami yang susah-susah
menanam cabai, hasilnya justru dirasakan segelintir
pedagang cabai dari desa lain,” ujar bapak dengan
empat orang anak ini.
Mencari Cara Agar Petani Diuntungkan
Pada tahun 2002 lewat musyawarah kelompok,
akhirnya dengan berani disepakati penjualan dengan
cara lelang. Penjualan dengan cara ini pertama
kali dilakukan Kelompok Tani Gisik Pranaji. Karena
dinilai sangat menguntungkan petani, maka kelompok tani cabai lainnya di sepanjang pantai itu pun
mengikutinya. Kemudian kelompok-kelompok petani
cabai tersebut mendirikan tempat lelangnya sendirisendiri. Hampir setiap kelompok petani cabai kini
memiliki tempat lelang.
Panitia lelang adalah petani cabai sendiri. Panitia
lelang terdiri atas enam orang. Ada yang bertugas
mencari informasi harga, mengundang pedagang
dari daerah lain, mengepak cabai, serta mengangkut
ke truk.
“Ini kesepakatan anggota. Pokoknya anggota lain
tahunya tinggal terima uang hasil jerih payahnya.
Masalah penjualan diserahkan kepada panitia lelang
dengan dipotong sebesar Rp100 per kg untuk kas
kelompok. Panitia lelang yang berganti-ganti setiap
musim tanam ini dibentuk oleh dan dari anggota kelompok tani cabai sendiri,” jelas Pak Karman.
Panitia lelang mencari informasi harga, antara lain
lewat telepon, surat kabar, radio, dan televisi. Di
daerah lumbung cabai misalnya, jika terjadi banjir
atau puso, jelas akan memengaruhi harga cabai.
Maka, panitia memprediksi harga sambil mencari
informasi seputar harga cabai terkini, kondisi, serta
jenis cabainya. Panitia pencari peserta lelang pun
mengontak pedagang dari berbagai daerah, seperti
Purworejo, Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta,
agar ikut lelang.
“Konsumen cabai kami bukan warga sini, justru dari
daerah lain. Jakarta misalnya, justru menjadi tempat
transit cabai kami untuk dikirim ke berbagai daerah.
Cabai kami sudah dikenal banyak pedagang, otomatis peserta lelang pun datang dari berbagai daerah.
Lewat cara ini, kamilah yang menentukan dan menawarkan harga cabai, bukan lagi pedagang lokal.
Pedagang tak bisa lagi memonopoli harga cabai

karena ada sekitar 5 – 10 pedagang yang menjadi
peserta lelang,” papar Pak Karman.
Lelang Secara Tertutup
Lelang dilakukan dengan cara berikut. Panitia lelang,
di depan pedagang cabai peserta lelang awalnya
menawarkan harga cabainya sambil menceritakan
kondisi cabai yang ditawarkan dan keadaan panen
an cabai di daerah lain. Pemaparan ini disengaja
agar pedagang bisa memprediksi harga cabai.
Tawaran harga ditulis panitia pada papan. Kemudian
para pedagang itu pun — yang biasanya membawa
teman berdiskusi — menentukan harga sebelum menawar. Jika sudah menentukan harga, pedagang pun
menyodorkan kertas berisi harga penawaran dan
namanya kepada panitia lelang.
“Kami menggunakan lelang tertutup untuk menawarkan
cabai sejumlah 3 – 4 ton sekali panen di masing-masing
kelompok tani. Jika semua pedagang sudah mengumpulkan kertas berisi harga penawaran, saat itu juga diumumkan pemenang lelangnya,” paparnya lagi.
Rata-rata dari penawaran sampai pemutusan pemenang membutuhkan waktu 1 – 2 jam. Tidak jarang
para pedagang saling mengintai dan kemudian meralat harganya. Untuk meralat ini, panitia menentukan maksimal tiga kali ralat harga.
“Begitu pemenang diputuskan, warga yang pasti berkumpul di tempat pelelangan akan bertepuk tangan.
Masing-masing petani akan tahu berapa harga dan
berat cabainya karena semuanya ditulis pada papan
tulis di tempat lelang. Kami terbuka, tak ada yang
ditutup-tutupi kepada sesama anggota kelompok,”
lanjutnya.
Lewat cara lelang ini, petani cabai sangat merasakan keuntungannya. Selain mampu menentukan harga sendiri setelah melihat kondisi harga di pasaran,
keuntungan begitu dirasakan sehingga warga kian
bersemangat bertani. Hampir 95 persen warga di sepanjang pantai adalah petani cabai. Setiap keluarga
menanami lahan seluas 4000 – 5000 m2, yang sekali
tanam akan memanen antara 15 – 17 panenan dalam
satu musim tanam.
“Kalau ada pegawai negeri sipil atau pedagang,
mereka juga bertani cabai. Kiranya warga mantap
menjadi petani karena hasilnya sungguh bisa dirasakan kini, terutama setelah kami bisa mandiri dalam
menentukan harga cabai. Bukan lagi ditentukan pedagang seperti dulu,” papar Pak Karman lagi.
Saat ini banyak perubahan yang dirasakan para petani cabai ini, utamanya dari segi ekonomi. Rumahrumah mereka sudah berdinding dari batu bata atau
permanen. Masing-masing petani sudah memiliki
sepeda motor dan mampu menyekolahkan anakanaknya, sehingga tidak ada anak petani di Bugel
yang tidak sekolah.
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buah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini pun
ditunjuk sebagai ketua sejak berdirinya tahun 1990,
sampai kini dengan anggotanya 105 orang petani.
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 Cabai-cabaiyang siap dilelang.

“Saya bisa menyekolahkan anak-anak karena jualan
cabai dengan cara lelang ini. Dulu saya kesulitan
mendapatkan untung karena saban panen besar,
dipastikan harga turun karena pemainan pedagang.
Kini sudah tidak lagi, sehingga petani bisa hidup
makmur,” ujar Marto Utomo (60 th) petani cabai
Bugel yang malam itu ikut menunggu cabainya yang
sedang dilelang.
Tempat lelang yang awalnya mendompleng sementara di rumah-rumah warga, kini mempunyai tempat
tersendiri yang khusus untuk lelang. Para pedagang
dari daerah lain, sudah tak langsung datang ke lokasi saat lelang. Mereka sudah punya orang kepercaya
an untuk menawar harga saat lelang. “Kontak mereka, ya, lewat telepon,” kata Pak Karman tertawa
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Petani Juga Berdaya dDi Hadapan
Produsen Pupuk dan Bibit
Para petani ini secara teratur menggilir lahannya
yang akan ditanam sehingga ada masa satu atau
beberapa bagian lahan tidak ditanami sehingga tanah sempat diistirahatkan. Ada dua jenis cabai yang
ditanam warga, yakni cabai lokal dan hibrida. Masingmasing ada kelemahan dan kelebihannya. Setiap
satu hektar cabai lokal akan menghasilkan 8 – 12 ton,
sedangkan cabai hibrida antara 15 – 20 ton.
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Cabai lokal, misalnya Super Samas dari Bantul, Siyem
dan Super Keriting dari Kulonprogo, ditanam sekitar 25
persen dari keseluruhan luas lahan. Sisanya ditanami
cabai hibrida, seperti helix, lado, dan vulkano.
“Harga kedua jenis cabai tersebut sama. Hanya daya
tahannya berbeda. Cabai hibrida bisa bertahan sampai 10 hari, sedangkan lokal hanya 1 hari. Namun,
lokal yang jenis super keriting bisa bertahan 7 hari,

sedangkan cabai hibrida yang besar hanya 2 – 3 hari
saja,” jelas bapak yang sepenuhnya hidup sebagai
petani ini.
Para petani cabai ini umumnya memakai pupuk kandang. Walaupun masing-masing petani memelihara
sapi untuk mendapatkan pupuk, jumlahnya masih
kurang. Mereka biasanya mendatangkan pupuk
kandang dari Kabupaten Bantul, yang bertetangga
dengan kabupaten tempat tinggal mereka.
Kelompok Tani Cabai Gisik Pranaji yang pernah
mendapatkan kunjungan Menteri Pertanian di tahun
1995 dan juara I tingkat propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2005 ini bersama kelompok tani
cabai sekitarnya terhitung berdaya di hadapan produsen pupuk dan bibit karena kekompakannya.
“Kami sepakat satu suara untuk pembelian bibit dan
pupuk. Kami pun menjalin hubungan dengan banyak
produsen bibit dan pupuk, sehingga saat kami membutuhkan bibit misalnya, kami bisa menawar harga
nya. Tak bisa produsen yang menentukan harga,
karena kalau dirasa mahal, ya, kami beli di tempat
lain. Dengan kekompakan ini, ternyata antar produsen pun bersaing untuk menekan harga serendahrendahnya, sekalipun untung sedikit. Toh, digunakan
petani kami yang banyak jumlahnya. Inilah fungsinya
jika kami membentuk kelompok tani yang kompak,”
pungkas Pak Karman yang bercita-cita menuju pertanian cabai organik ini.
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