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HARGA TINGGI BUKAN SEMATA PERMAINAN KARTEL

Tata Niaga Cabai Masih Buruk -
YOGYA (KR)- Kenaikan harga komoditas pa

ngan, termasuk cabai di pasaran dipengaruhi ba
nyak faktor. Karena sifatnya musiman. kenaikan 
harga cabai di pasaran juga dipengaruhi faktor pro
duksi, luas lahan tanam, teknologi sampai faktor 
distribusi.

Sehingga tidak berlebihan 
jika ada yang mengatakan 
gejolak harga cabai yang terja
di beberapa bulan terakhir, 
bukan hanya karena per
mainan kartel. Namun juga 
buruknya tataniaga atau 
rantai distribusi cabai.

Melambungnya harga ke
butuhan pokok, termasuk ca
bai sampai ke luar batas kewa
jaran merupakan akibat prak- 
tik sistem liberalisasi pasar 
yang diberlakukan pemerin

tah. Salah satu cara menghin
dari hal itu, pemerintah harus 
hadir untuk memberikan so
lusi terbaik kepada masyara
kat. Misalnya seperti dalam pe
nyediaan kebutuhan pangan 
(beras) yang dilakukan Bulog," 
terang pengamat ekonomi dari 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) Ahmad 
Maruf SE MSi kepada KR di 
Yogyakarta, Minggu (123).

Ahmad Maruf mengatakan, 
meski harga cabai di pasaran

sejak beberapa bulan terakhir 
mengalami kenaikan, tapi ti
dak sepenuhnya mengun
tungkan petani selaku pro
dusen cabai. Kondisi tersebut, 
perlu dijadikan bahan evalua
si bersama, agar petani juga 
bisa menikmati keuntungan 
yang lebih baik. Ttentunya se
mua itu akan bisa dilakukan 
dengan baik apabila pemerin
tah fokus dalam menjalankan 
kebijakan yang sudah dike
luarkan. Termasuk program 
warung tani kerja sama de
ngan Bulog.

"Kalau itu masif dan dilak
sanakan secara serius diha
rapkan harga komoditas pa
ngan bisa stabil. Mengingat 
untuk mewujudkan hal itu ti
dak mudah, dibutuhkan si-

nergitas dan sikap prt-ikn: 
dari semua pihak, agar harga 
kebutuhan pokok termasuk 
cabai bisa stabil, terangnya.

Ahmad Maruf menambah
kan, selain adanya tata niaga 
yang kurang bagus, melon
jaknya harga cabai di pasaran 
juga dipengaruhi faktor cuaca 
atau musim hujan. Akibatnya, 
ketersediaan sejumlah kebu
tuhan pangan berkurang. Se
lain itu, juga banyak tanaman 
cabai petani yang diserang 
hama. "Saya kira sudah saat
nya masyarakat mulai membi
asakan untuk menanam cabai 
di rumah. Sehingga saat terja
di gejolak harga di pasaran, 
mereka tidak akan terlalu ke
na dampaknya," ujar peneliti 
Inspect tersebut. (Ria)-g


