Proses Kaji Tindak Region
Sulawesi, April 2017

Dinamika
Pertanian
Komoditas
Kopi
DATARAN TINGGI TORAJA
Syaukani Ichsan

Daftar Isi

Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel

i
iii
iv

Pendahuluan
Latar Belakang 1
- Sejarah Kopi (1400-1600-an)
- Kopi Menuju Toraja (1700-1880)
- Perebutan Jalur Distribusi Kopi (1850-1890)
- Awal Kedatangan Belanda (1905-1909)
Dinamika Pasar Kopi Dunia (1962-2017)
Fokus dan Konteks
- Relasi Penguasaan dan Kepemilikan
- Rezim Tenaga Kerja
- Tata guna dan layanan ekosistem alam
Pertanyaan Penelitian
Satuan Analisis
Relevansi Penelitian
Daftar Pustaka

1

Latar Sosial-Ekologis Tondok Bolokan
Tiroan di Masa Pergolakan
- Bolokan Sebelum dan Sesudah Perusahaan Datang
Tondok Bolokan Hari Ini
Hubungan Perburuhan
Keterbelahan Orang-Orang Bolokan
Konflik Lahan Belum Usai
Kondisi Hari Ini
Penutup

30
30
34
38
40
49
51
54
57

Latar Sosial-Ekologis Tondok Pulu’-Pulu’
Latar Sosial-Ekologis
Periode 1900 – 1950
Periode 1960-2017
- Efek Persebaran Bibit Unggul
- Silang-Sengkarut Pembangunan Desa
Penutup

59
59
60
72
76
111
126

Proses dan Mekanisme Penciptaan Tubuh Baru
Mekanisme Penciptaan Tubuh Baru
Penertiban Tubuh Pascapanen
Standar Pengategorian Biji Kopi
Tanggapan Para Pelaku Bisnis
Prosedur Pasar Global

130
130
132
134
135
136

i

1
4
5
7
11
18
19
20
21
21
27
27
28

Penentuan Tingkat Kerusakan Biji Kopi
Perbedaan Kopi Arabica dan Robusta
Parasit di Jalur Distribusi
Penutup

138
142
143
150

Moda Akumulasi Perdagangan Kopi Di Toraja
Perusahaan Kopi
- PT. Sulotco Jaya Abadi
o Reorganisasi Ruang Melalui Cara Petani Kontrak
o Sistem Bagi Hasil Petani
o Panen Kopi Perusahaan
o Kemunculan Perkampungan Baru
- PT. Toarco Jaya
o Operasi Awal Di Toraja
o Strategi Mendobrak Pasar Global
o Mekanisme Perdagangan Kopi Toarco
- KUD SANE
o Memulai Operasi
o Manuver KUD SANE Hari Ini
- Perdagangan Eceran
o Bisnis Pak Londong Hari Ini
o Jaringan Bisnis Pak Londong
- Eksportir Kopi
o Pasokan Kopi
o Roaster (Pembakar Biji)
o Produksi Kopi Roaster
- Pak Sulaiman Miting
o Kesadaran Membuat Kedai Kopi
o Alur Pengolah Kopi
Rerantai Perdagangan Kopi
Spider Trap

152
152
153
155
156
158
159
161
162
165
168
171
172
175
178
179
180
182
184
185
186
188
189
191
194
198

Penutup
Daftar Pustaka

204
207

ii

Daftar Gambar

Gambar 1. Volume Produksi Ekspor Kopi Indonesia dari ..
..Tahun 1999-2015
Gambar 2. Eksporti r dan I mporti r Negara -Negara di Dunia
Gambar 3. Top Ten Coffee Rosters
Gambar 4. Penggorengan Bekas Peninggalan Belanda
Gambar 5. Peninggalan Rumah Belanda di Tondok Bolokan
Gambar 6. Pemukiman Di Luar HGU PT. Sulotco Jaya Abadi
Gambar 7. Gapura PT. Sulotco Jaya Abadi
Gambar 8. Bagian dalam Koperasi PT. Sulotco Jaya Abadi
Gambar 9. Bagi an Depan Area Perkebuan PT. Sulotco Jaya Abadi
Gambar 10. Liputan Koran Fajar Tentang Konflik Lahan
Gambar 11. Lembar pertama surat pak Paloh
Gambar 12. Tondok Pulu'-Pulu' Dilihat dari Kaki Gunung Pongaloh
Gambar 13. Tungku dan Palanduan Kayu
Gambar 14. Salah Satu Rumah Warga di Lembang Pulu’-Pulu’
Gambar 15. Hamparan sawah Tondok Parodoh
Gambar 16. Seekor Kuda Milik Warga Tondok Parodoh
Gambar 17. Pohon Kopi Jenis Varietas Lini S795
Gambar 18. Biji Kopi Kulit Tanga' yang Sedang Di jemur
Gambar 19. Mesin Giling Kopi Milik Pak Arianus
Gambar 20. Kartu Khusus untuk Petani PT. Toarco Jaya
Gambar 21. Pusat Jual Beli Kopi Resmi PT. Toarco Jaya ..
..Lembang Pulu'-Pulu'
Gambar 22. Ma'kombongan di Tondok Sarambu
Gambar 23. Kapilong Tempat Menampung Buah Kopi
Gambar 24. Alur Pengolahan Biji Kopi
Gambar 25. Rerantai Pasokan Kopi
Gambar 26. Skema Spider Trap
Gambar 27. Gambaran Isu Tiga Pilar SDGs

iii

14
14
16
33
34
35
39
46
47
52
56
59
64
65
67
69
81
81
82
86
87
87
110
192
197
199
202

Daftar Tabel

Tabel 1. Statistik Produksi dan Tata Guna Tanah Di Toraja Tahun 1970
Tabel 2. Pemimpin Perdagangan Kopi Internasional
Tabel 3. Pemimpin Perusahaan Kopi Roaster (2013)
Tabel 4. Pelapisan Sosial Berdasarkan Luasan Lahan Uma Tahun 2017
Tabel 5. Pelapisan Sosial Berdasarkan Kepunyaan Kopi
Tabel 6. Waktu Kerja dan Makan Buruh Tani
Tabel 7. Daftar Harga Sewa
Tabel 8. Dasar Pertimbangan Biji Kopi Jenis Arabica
Tabel 9. Dasar Pertimbangan Biji Kopi Jenis Robusta
Tabel 10. Kerusakan Primer (Primary Defects)
Tabel 11. Kerusakan Sekunder (Secondary Defects)
Tabel 12. Papan Ukur Biji Kopi Hijau (green bean) Lubang Penyortiran

iv

12
15
17
75
92
94
95
137
138
139
139
141

Pendahuluan
Latar Belakang
Apa yang terbesit di dalam benak anda ketika mendengar kata “kopi”? Pikiran
orang akan langsung tertuju pada suatu hidangan minuman. Memiliki rasa pahit,
berwarna hitam, diseduh dengan menggunakan air panas, dapat menghilangkan
rasa kantuk, dan lain sebagainya. Tentunya ketika mendengar kata “kopi” akan
banyak sekali penjelasan yang coba untuk disampaikan. Melalui satu kata ini, kita
secara tidak langsung sedang mengurai satuan yang tersusun di dalam kopi itu
sendiri.
Apa maksudnya dari satuan yang tersusun itu? Pertama, kita ambil kata pahit.
Pahit itu sendiri berbicara tentang cita rasa kopi. Setiap orang akan punya taksiran
personal untuk tingkat rasa pahit yang diterima oleh lidah. Artinya perbincangan
tentang cita rasa merupakan suatu hal yang relatif. Contoh kedua,
“menghilangkan rasa kantuk”. Susunan tiga kata ini jika ditarik kembali jatuh pada
perbincangan tentang cita rasa; karakter dari suatu biji kopi. Katakan kopi ini
memiliki rasa pahit dan tingkat keasaman yang kuat. Bagi si peneguk kopi yang
tidak terbiasa dengan rasa pahit atau asam yang kuat, menenggak satu cangkir
kopi membuat wajah si peneguk berkerut-kerut mual. Berbeda misalnya dengan
orang yang telah terbiasa dengan rasa pahit. Mimik wajah yang tergambarkan
mungkin akan tampak biasa saja. Sama halnya juga dengan orang yang telah
menyukai rasa asam berlebih.
Hari ini biji kopi memiliki ragam cita rasa yang begitu banyak. Setiap bentang alam
tempat penanaman pohon kopi menghasilkan karakter rasa dari biji kopi yang
berbeda-beda. Kalangan penggemar kopi tahu betul ragam varian cita rasa kopi
yang tersebar hingga di seluruh dunia. Bahkan perbincangan soal cita rasa kopi
merupakan topik yang cukup diminati. Obrolan tentang cita rasa dapat
berlangsung di acara-acara festival kopi atau di warung kopi sehari-hari. Namun
dari seputara obrolan tentang cita rasa kopi, tidak semua penggemar kopi
membahas latar sosial-ekologi kehidupan petani kopi. Padahal di balik secangkir
kopi yang kita teguk sehari-hari, menyimpan sekelumit lapisan peristiwa yang
bergerak. Dengan begitu penting untuk melihat sejarah singkat bagaimana
tanaman kopi ada di tengah kehidupan kita hari ini.
 Sejarah Kopi (1400-1600-an)
Sejarah persebaran kopi berlangsung dalam rentang ruang-waktu yang panjang,
jauh sebelum peradaban manusia mengenal makna “yang ilmiah” adalah “yang
benar”. Satu kawasan di bagian Timur Afrika, yaitu Abyssinia (Ethopia) digadanggadang sebagai tempat pertama kali kemunculan buah kopi. Memasuki abad ke-9,
tabib-tabib keturunan bangsa Arab membawa tanaman kopi dari Abyssinia
menuju Yaman untuk disebarkan. Meskipun soal keteterangan waktu dan pola
penyebaran tanaman kopi sempat mengalami perdebatan, beberapa penulis
percaya budidaya kopi pertama kali telah berlangsung di Yaman. Periode
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kedatangan sekitar tahun 575, ketika invasi Persia mengakhiri kekuasaan Ethiopia
dari kekuasaan Negus Caleb.1
Setelah tanaman kopi tersebar di daerah Yaman, sekitar tahun 1454, Sheik
Gemaleddin Abou Muhammad Bensaid atau kerap disapa dengan nama
Aldhabhani, seorang Mufti Aden asal kampung Dhabhan, mendadak terkenal
karena khasiat kopi. Cerita itu dimulai sewaktu Sheik Aldhabhani melakukan
perjalanan dari Aden menuju Abyssinia. Kala melakukan perjalanan, tiba-tiba
kondisi kesehatan tubuhnya mendadak lesuh. Kondisi tubuh yang kurang sehat
ini, mengingatkan Sheik Aldhabhani pada pertemuan dengan orang sebangsanya
yang meneguk kopi di kota Abyssinia.2
Sheik Aldhabhani lalu mengirim beberapa orang untuk bertemu si lelaki peminum
kopi di kota Abyssinia. Berharap orang sebangsanya mau memberikan bantuan.
Setelah meminum air rebusan kopi, rupanya tidak hanya kesembuhan yang
didapat oleh Sheik Aldhabhani. Khasiat buah kopi mampu mengusir rasa kantuk.
Akibat kehebatan buah kopi, Sheik Aldhabhani membuat penyataan agar
minuman kopi digunakan oleh seluruh darwis. Padahal, sebelumnya penggunaan
minuman kopi sempat dilarang, karena dianggap sebagai minuman haram seperti
anggur. Sheik Aldhabhani berkata “That they might spend the night in prayers or
other religious exercises with more attention and presence of mind.” Kutipan
tersebut kurang lebih berbunyi, bahwa mungkin mereka menghabiskan malam
untuk berdoa atau melakukan aktivitas ritual lainnya dengan membutuhkan
perhatian lebih agar tetap dalam kesadaran.3
Menjelang akhir abad 15 (1470-1500), motivasi keagamaan membawa para
darwis pergi menuju Madina dan Mekah. Sembari berdakwah di dua kota Madina
dan Mekah, introdusir tanaman kopi dilakukan. Sekitar tahun 1510, para darwis
kembali berhijrah dari Yaman menuju pusat Kairo, Mesir dan bertempat tinggal di
suatu distrik. Di malam hari para darwis meneguk kopi sebagai bentuk kesetiaan
terhadap ajaran agama. Mereka menyimpan buah-buah kopi itu di dalam suatu
bejana besar berwarna merah. Masing-masing anggota jemaah bergilir menerima
buah kopi dari salah seorang imam besar dengan penuh rasa hormat. Di tengah
pemberian berkat lantunan doa dipanjatkan: “There is no God but one God, the
true King, whose power is not to be disputed.” Tidak ada Tuhan tapi hanya satu
Tuhan, Raja dari kebenaran yang kekuasaannya tidak dapat dilawan. Begitulah
Uker mengutip lantunan doa para darwis di dalam bukunya. Bahkan di masa-masa
kopi sebagai sarana pribadatan, Uker menekankan pernyataan “They never
performed a religious ceremony in public and never observerd any solemn festival
without taking coffee.”4

1
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4

Uker. W. H. 1935. All about Coffee. Second Edition. New York. The Tea & Coffee Trade Journal
Company. Hal. 1
Ibid. Hal.12
Ibid. Hal.12
Ibid. Hal.13
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Di periode yang sama penduduk Mekah semakin mencintai minuman kopi,
mereka menghiraukan kopi merupakan minuman yang syarat akan nilai-nilai
keagamaan. Sebuah kedai kopi bernama Kaveh Kanes untuk pertama kali berdiri
di kota Mekah. Melalui Kaveh Kanes, sedikit demi sedikit minuman kopi
diperjualbelikan untuk kebutuhan umum. Tidak hanya menjual kopi, Kaveh Kanes
menjadi tempat orang-orang berkumpul, bermain catur, bermusik, bernyanyi,
berjoget, dan mendiskusikan laporan berita setiap harinya. Kopi yang awalnya
hanya diperuntukan untuk aktivitas yang syarat akan nilai-nilai kebudayaan,
akhirnya harus tercerabut dari akar kebudayaannya sendiri.5
Pada tahun 1652, Pasqua Rosee mengintrodusir pendirian kedai kopi di Inggris.
Pasqua Rosee berharap agar minuman kopi menjadi terkenal, seperti halnya di
negara Belanda dan kemudian penjualan secara umum dilakukan pada tahun
1664. Di negara Belanda, pertama kali kedai kopi berdiri di kota Korten Voorgout,
Den Haag di bawah perlindungan Van Essen. Pasca pendirian kedai kopi yang
berada di Den Haag, dua daerah lain seperti Amsterdam dan Haarlem turut
mendirikan kedai kopi. Pada tahun 1663, secara regular impor kopi dari Mekah ke
Amsterdam dimulai. Pasokan kopi didatangkan dari dataran pesisir Malabar,
India.6
Sepuluh tahun kemudian, 1696, atas perintah Nicolass Witsen, Walikota
Amsterdam (burgomaster of Amsterdam), mengirim Adrian Van Ommen,
komandan Malabar untuk pergi dari Kananur, Malabar, Sri Lanka menuju Java.
Tahun ini sebagai periode pertama kali introdusir tanaman kopi memasuki pulau
Java. Tujuan kedatangan Belanda untuk mengembangkan benih kopi Arabica yang
dibawa dari Arab ke Malabar. Sesampainya di Java, Gubernur Jendral Van
Outshoorn lalu menanam benih Arabica tersebut di perkebunan Kedawoeng
(Kedawoeng Estate) dekat Batavia. Namun, benih kopi hilang akibat gempa bumi
dan banjir. Pada tahun 1699, Henricus Zwaardecroon mengimpor beberapa
cangkokan pohon kopi dari Malabar untuk pulau Java. Rupa-rupanya hasil
pencangkokan pohon kopi itu berhasil tumbuh. Hingga pohon kopi cangkokan ini
menjadi cikal bakal nenek moyang dari seluruh persebaran pohon kopi yang
berada di Hindia-Belanda dan Amerika Serikat. 7
Keberhasilan kolonial Belanda dalam pembudidayaan komoditas kopi memicu
agenda ekspansif pengembangbiakan benih kopi tahap selanjutnya. Hingga tahun
1750 agenda budidaya komoditas kopi menembus kepulauan Celebes (Sulawesi).
Setelah buah kopi tersebar hingga pulau Sulawesi, kolonial Belanda mengangkut
seluruh hasil produksi biji kopi melalui tiga pelabuhan di kepulauan Sulawesi,
yaitu: Makassar, Manado, dan Boengie—salah satu kota di daerah Pare-Pare—
untuk perdagangan internasional.8

5
6
7
8

Ibid. Hal. 13
Ibid. Hal.39
Ibid. Hal. 2 dan 39
Ibid. Hal. 5 dan 227
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 Kopi Menuju Toraja (1700-1880)
Peningkatan intensifikasi budidaya kopi terus-menerus dilakukan oleh kolonial
Belanda, hingga puncaknya di abad 19. Kopi tumbuh bergeliat dan menjalar
dengan pesat ke seluruh daerah Toraja. Belanda memang memperluas sistem
budidaya kopi di Toraja, namun bukan berarti karena kolonial Belanda, baru
kemudian orang Toraja mengenal tanaman kopi. Bila mendengar dialek
keseharian orang Toraja dalam penyebutan kata “kopi”, umumnya orang Toraja
mengatakan dalam istilah kahwa atau kaa.
Perbedaan dalam penyebutan kopi memiliki konsekuensi peristiwa yang berbeda.
Koffie atau koppi merupakan sebutan akrab yang berasal dari bangsa Belanda.9
Sedangkan kahua, kahoueh, kaffa atau dalam dialek Arab lalu menjadi qahwa
merupakan dialek sehari-hari bangsa Arab. Perbedaan cara pelafalan menandakan
perkenalan orang Toraja dengan buah kopi telah berlangsung lebih lama melalui
saudagar-saudagar Arab. Argumen ini juga dikatakan oleh seorang sejarawan asal
Amerika Serikat bernama Bigalke, yang meletakkan kata “kemungkinan”, kalau
orang Toraja telah mengenal pohon kopi sebelum kedatangan kolonial Belanda di
abad ke-17.
Perkenalan orang Toraja dengan komoditas kopi yang jauh lebih lama,
membentuk sejarah tentang perang yang dipicu karena perebutan jalur distribusi
perdagangan kopi. Dampak ini menimbulkan pembelahan terhadap wilayah di
dataran tinggi Toraja ke dalam dua kutub kekuasaan politik. Jalur distribusi
perdagangan kopi dijadikan sebagai objek kontrol peperangan antara dua
kerajaan di dataran tinggi Toraja. Perang lalu melahirkan perdagangan manusia
untuk dijadikan sebagai tenaga pekerja. Ketika harga kopi jatuh, perdagangan
manusia atau budak di dataran tinggi Toraja meningkat.10
Meskipun jalur perdagangan kopi berefek pada peperangan, namun peperangan
yang terjadi bukanlah yang pertama. Argumen ini disampai oleh Roxana
Waterson, pasca pengumpulan ulang catatan-catatan sejarah milik kerajaan Bone.
Ia menyimpulkan, bahwasannya pertempuran demi pertempuran telah terjadi
sepanjang abad 14 sampai 16, yang melibatkan antara kekuatan kerajaan di
daerah pesisir (Bone) dengan kerajaan-kerajaan di dataran tinggi Toraja.
Mekanisme peperangan dipicu akibat perluasan pembukaan sawah-sawah baru
untuk instensifikasi padi basah.11
Kebutuhan akan perluasan lahan sawah baru, erat dengan sistem perdagangan
beras yang terjadi sepanjang abad 14 samapi dengan 16. Menurut Caldwell (1995)
sepanjang abad 14 – 16 para penguasa kerajaan Toraja, mengatur secara langsung
intensifikasi sawah basah untuk menghasilkan surplus beras. Dengan adanya

9
10

11

Ibid. Hal. 267
Bigalke 1981:67, dalam Waterson. R: 2009. Paths and Rivers Sadan Toraja Society in
Transformation. Leiden. KITLV Press. Hal. 16)
Waterson. R. Hal. 21
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surplus beras, para penguasa kerajaan Toraja melakukan perdagangan untuk
memasok pemintaan impor beras.12
Menjelang tahun 1870-an, Nooy-Palm (1986) mencatat adanya peningkatan biaya
ritual orang Toraja. Proses peningkatan biaya ritual dipengaruhi oleh pendapatan
baru orang Toraja melalui hasil budidaya kopi. Menurut Pendergrast (1999)
terjadinya peningkatan pendapatan ekonomi orang Toraja pada tahun 1870,
merupakan pengaruh dari harga jual kopi pasar dunia yang sedang meningkat.
Namun, menjelang tahun 1880 harga pasaran kopi dunia kembali jatuh.13 Ketika
harga jual kopi tinggi, sebagian orang Toraja menyalurkan pendapatan baru
berupa uang untuk memenuhi hasrat ekonomi prestise; barang-barang yang
dibelanjakan dalam kategori mewah seperti, kain sutra, batik, tembikar dari China,
koin emas dan perak.14 Seluruh aneka barang mewah itu berasal dari para
pedagang Bugis.
 Perebutan Jalur Distribusi Kopi (1850-1890)
Cerita ini dimulai sekitar tahun 1850. Secara signifikan terjadi peningkatan arus
impor barang berupa senjata api buatan Inggris yang dibeli melalui negara
Singapura oleh para penguasa kerajaan Toraja. Menjelang tahun 1860-an
pedagang-pedagang kecil Bugis mulai memasuki dataran tinggi Toraja. Mereka
membuat beberapa pasar tradisonal, salah satu pasar yang berhasil didirikan
terletak di daerah Rembon, Saluputti. Di pasar itu, para pedagang kecil Bugis
mengumpulkan hasil panen kopi dari tangan petani Toraja. Sembari membeli hasil
panen kopi, mereka menjual pakaian dan tenaga kerja manusia. Selama
melakukan aktivitas dagangnya, para pedagang kecil Bugis juga menikahi
perempuan-perempuan asal Toraja. Kelak di daerah Rempon cukup banyak
dijumpai keluarga yang masih berasal dari keturunan orang Bugis.
Memasuki awal tahun 1870-an aktivitas pembelian senjata api buatan negara
Inggris itu tercium oleh Belanda. Pelabuhan Makassar lalu ditutup, rute
perdagangan kapal berpindah haluan ke pelabuhan Pare-Pare. Beralihnya lalulintas perdagangan kapal, membuat kerajaan Sidenreng yang berada di bagian
selatan Sulawesi tumbuh kuat. Pengaruh lainnya juga berdampak pada penguatan
wilayah dua kerajaan, seperti Enrekang dan Duri. Alhasil ketiga kerajaan memiliki
tentara-tentara kerajaan yang tumbuh lebih kuat. Keuntungan perpindahan
pelabuhan, dimanfaatkan oleh ketiga kerajaan untuk membeli senjata api dalam
jumlah besar. Hasil pembelian senjata api dipasok sebagian untuk wilayah dataran
tinggi Toraja.
Di tahun 1875 hampir sebagian banyak kopi yang tumbuh di dataran tinggi Toraja
diperdagangkan untuk kerajaan Luwu dan Bone. Penjualan kopi berlangsung
12

13
14

Kalimat tentang “kebutuhan impor” yang dimaksud, ketika beras diperdagangkan melintasi
antara wilayah kekuasaan kerajaan. (Macknight, 19932:32; Caldwell, 1995:414, dalam Waterson.
R. Hal. 19)
Waterson. R. Hal. 16
Nooy-Palm, 1986:304, dalam Waterson. R. Hal. 28
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melalui pelabuhan Palopo, namun ada juga sebagian kopi yang diperdagangkan
melalui pelabungan Bungin; bagi utara kota Pare-Pare. Persebaran rute
perdagangan kopi ini melahirkan dua jalur distribusi kopi. Pertama, jalur
perdagangan Palopo yang berada dalam kontrol kerajaan Luwu yang berafiliasi
dengan kerajaan Bone. Kedua, jalur distribusi perdagangan kopi menuju Bungin
yang berada dalam kontrol kerajaan Sidenreng.15 Dengan adanya pembagian dua
jalur distribusi kopi—seperti yang juga digambarkan oleh Bigalke—terbukalah
pertarungan besar di antara dua kerajaan, Luwu dan Sidenreng.
Cerita tentang perang kopi yang terjadi di dataran tinggi Toraja. Hingga hari ini,
tahun 2016 dan awal tahun 2017 masih terdengar gaungnya. Seorang pedagang
kedai kopi di sekitaran daerah Rantepao menuturkan cerita ini dengan lugas. Pada
tahun 1895, kerajaan Sidenreng berhasil mengontrol seluruh jalur perdagangan
kopi yang berada di dataran tinggi Toraja. Melihat itu, Datuk Luwu meminta
bantuan kepada kerajaan Bone. Penguasa Bone pada saat itu bernama La
Pawowoi. Permintaan bantuan kemudian diterima pada bulan Juli tahun 1897.
Baso Abdul Hamid Arung Lita, anak lelaki dari La Pawowoi yang dikenal dengan
nama Petta Punggawaé memimpin 4.500 bala tentara. Para tentara ini berangkat
menuju Palopo yang diangkut dengan 100 buah kapal laut. Ketika bala tentara
Bone ini merangsek ke wilayah dataran tinggi Toraja, bala tentara pergi dengan
menunggangi kuda. Perang pada tahun 1897 ini menyisakan ingatan mendalam.
Orang Toraja menandai kejadian ini dengan istilah songko’ borrong atau pasukan
songko merah.
Tujuh bulan setelah pembantaian 1897, bala tentara songko’ borrong bergerak
cepat melalui dataran tinggi Toraja untuk melancarkan serangan lanjutan kepada
kerajaan Sidenreng. Sebelum menghabisi kerajaan Sidenreng, pasukan songko’
borrong memukul mundur Pong Tiku hingga ke benteng terakhir dan
menghancurkan pasar Rantetayo. Setelah rangkaian orkestra penghancuran
dituntaskan, pasukan songko’ borrong kembali pergi menuju Palopo.16 Perang
memang selalu terjadi di dataran tinggi Toraja, tapi, yang perlu dibedakan titik
picu peperangan dimulai. Jika sepanjang abad 14 sampai dengan abad 18. Perang
dipicu karena kebutuhan atas lahan. Sebaliknya pada awal abad 19, justru perang
dipicu karena kompetisi untuk memonopoli jalur distribusi kopi.
Ada dua hal yang dapat disarikan sebagai gambaran awal dari mekanisme proses
transisi agrarian yang berlangsung. Pertama, melalui peperangan yang melibatkan
antara kerajaan-kerajaan di Toraja itu sendiri dan antara kerajaan-kerajaan di
wilayah pesisir Sulawesi dengan kerajaan-kerajaan di Toraja. Peperangan terjadi
akibat watak ekspansif antara kerajaan untuk perluasan budidaya dua tanaman
komoditas kopi dan sawah basah. Tanah waktu itu sebagai alat produksi vital yang
diperebutkan, sekaligus sebagai bentuk penguasaan di tangan para raja (property
relation). Alhasil perang harus dilakukan untuk merebut alat produksi. Efek dari
15

16

Pada konteks penjualan kopi pertama untuk pasaran dunia di wilayah dataran tinggi Toraja.
Nama Kopi Bungin (Bungin Coffee) cukup tersohor dunia. Waterson. R. Hal. 28
Ibid. Hal. 68
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peperangan menimbulkan tawanan perang, yang kelak sebagai cara lain untuk
memasok tenaga kerja manusia.
Kedua, akibat intensifikasi budidaya kopi oleh kolonial Belanda untuk tujuan
perdagangan internasional, putaran produksi dan konsumsi orang Toraja
terintegrasi oleh pasar internasional. Sistem transaksi perdagangan berubah
diperantarai oleh penggunaan uang. Namun, dalam konteks kekagetan harga jual
kopi di tahun 1870, justru orang Toraja tidak lagi meletakkan uang sebagai alat
pertukaran. Sebaliknya, fungsi uang berubah menjadi alat baru untuk
menggantungkan makna baru; konsumsi untuk barang-barang mewah. Selain
penciptaan makna baru, medan pertarungan bergeser dari perebutan alat
produksi berupa tanah ke pertarungan wilayah jalur distribusi perdagangan kopi.
 Awal Kedatangan Belanda (1905-1909)
Sepanjang abad 14 sampai awal abad 19 sebelum kedatangan Belanda, kontrol
atas wilayah-wilayah kekuasaan merupakan tahap awal penguasaan teritorial
terhadap sumber-sumber layanan alam. Atas dasar wilayah kekuasaan, tanah
tidak bisa dirampas sekonyong-koyong begitu saja. Hal yang memungkinkan bisa
dipertarungkan melalui jalur persebaran kopi; wilayah kerja berada pada jalur
distribusi. Jika dahulu produksi tidak terputus untuk konsumsi, justru akibat
pemenuhan barang untuk permintaan pasar, terciptalah wilayah kerja baru yang
disebut distribusi. Aktivitas kerja distribusi, bukan berada pada tingkat budidaya di
atas lahan (on-farm), tapi berada di luar tanah (off-farm). Ciri dari aktivitas ini
biasanya akan ditemui pada moda produksi ekonomi pasar. Lantas bagaimana
gambaran yang terjadi di hari ini?
Sewaktu perjalanan menuju Toraja pada akhir tahun 2016, aktivitas pemain kopi
yang berada di wilayah distribusi marak ditemui. Tiga orang yang bekerja di jalur
distribusi masih memiliki garis keturunan bangsawan. Pertama, ada yang menjadi
seorang eksportir kopi untuk pasokan negara pasar internasional. Kedua, sebagai
seorang roaster atau pembakar kopi yang menjual hasil olahannya kepada
wisatawan yang berkunjung ke Toraja. Ketiga, pemain kopi yang berada di wilayah
hilir melalui kedai kopi. Peran ketiga pemain kopi ini berada di luar dari aktivitas
pengolahan tanah. Pembentukan wilayah kerja ini akan terus berlangsung seiring
tata guna lahan semakin terbatas, sementara kebutuhan pasokan kopi terus
mengalami peningkatan.
Kembali pada cerita awal abad 19, penting untuk melihat operasi kolonial
Belanda. Bagaimana melalui kolonial Belanda pelbagai perubahan mendasar di
wilayah Toraja berlangsung. Titik awal dimulai sepanjang tahun 1905 – 1906.
Hanya perlu dua tahun kolonial Belanda berhasil merebut seluruh wilayah
kekuasaan yang berada di bagian selatan Sulawesi. Di bulan Juli 1905, Belanda
menaklukkan wilayah kekuasaan Bone. Tiga bulan setelahnya, di bulan
September, kerajaan Luwu berhasil ditumbangkan oleh kolonial Belanda. Pada
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tahun 1906 tepatnya bulan Maret, dari pelabuhan Palopo tetantara Belanda
memasuki Balusu bagian timur Toraja.17
Melihat kedatangan Belanda, seluruh pemimpin di dataran tinggi melakukan
ma’kombongan atau musyawarah di tongkonan Buntu Pune. Hasil pertemuan itu
memutuskan, hanya sebagian pemimpin yang berani untuk melawan kedatangan
Belanda. Tiga nama pemimpin yang muncul ke permukaan, yaitu: Pong Tiku dari
wilayah Pangala, Bombin yang berasal dari Rano, dan Ua’ Saruran dari Buakayu.
Secara geografis ketiga pemimpin ini memang memiliki benteng pertahanan yang
cukup kuat untuk menahan gempuran Belanda. Sementar Bigalke (1981)
mempunyai alasan lain. Ia mengklaim motif perlawanan tiga pemimpin tersebut,
atas keinginan mereka untuk mempertahanan area perkebunan kopi. Kekayaan
geografis di masing-masing tempat dari ketiga pemimpin itu, telah dimanfaatkan
mereka sejak lama untuk menukar kopi dengan senjata api kepada kerajaan
Sidenreng. Hingga suatu pertarungan berlangsung dimulai bulan April sampai
Oktober. Para pemimpin menggunakan beberapa senjata api, alat perang
tradisional, dan semprotan air cabai. Pong Tiku dan bala tentaranya berhasil
menghadang sementara tentara Belanda dari benteng Pangala. Sayangnya
gempuran Belanda terlalu kuat, sehingga Pong Tiku harus meninggalkan benteng
terakhirnya, dan pergi menuju ke daerah Alla. Perginya Pong Tiku ke daerah Alla
bermaksud untuk menggabungkan kekuatan dengan Bombin dan Ua’Saruran.18
Mendengar kabar masih adanya kekuatan perlawanan, Belanda kembali mengejar
Pong Tiku dan menyerang daerah Alla. Peperangan dahsyat meletus kembali,
ribuan lelaki bersimbah darah, perempuan dan anak-anak kecil berlari melompat
ke jurang. Semua peristiwa ini berlangsung sejak pengejaran ketiga pemimpin
Toraja yang dilakukan oleh tentara Belanda. Bombin dan Ua’Saruran ditangkap
oleh Belanda dan diasingkan ke Makassar selama tiga tahun. Sedangkan Pong Tiku
dibekuk pada bulan Juni 1907.19
Setelah tiga pemimpin yang menolak berkompromi dengan Belanda ditangkap,
bersamaan dengan itu wilayah dataran tinggi Toraja digenggam. Kolonial Belanda
dengan cekatan melakukan pemetaan wilayah berdasarkan batas-batas ruang
abstrak; batas administrasi. Belanda menancapkan hal baru di dalam benak orangorang Toraja tentang “daerah teritorial”. Hasil pemetaan Belanda, wilayah
dataran tinggi Toraja dibelah ke dalam dua sub-divisi (onderafdeeling), yaitu
Ma’kale dan Rantepao. Dua wilayah sub-divisi ini berada di bawah divisi baru
(afdeling) Luwu.20
Dua sub-divisi dipecah lagi, seperti halnya daerah Ma’kale yang di dalamnya
terdapat 14 distrik dan Rantepao yang menaungi 17 distrik. Dampak dari
pembagian ruang abstrak pada zaman kolonial ini, menjadi cikal bakal pergolakan
politik di dalam tubuh Toraja. Tahun 2008 sebagai bukti dari terbaginya Toraja ke
17
18
19
20
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dalam dua bentuk administrasi negara. Toraja melakukan pemekaran daerah yang
membagi dua Kabupaten di sisi utara dengan nama Toraja Utara dan di selatan
bernama Kabupaten Tana Toraja. Sebelumnya memang isu otonomi daerah telah
dimulai sejak tahun 1998, ketika rezim orde baru berada di titik kehancuran.
Alhasil gelombang demokrasi yang mengusung isu otonomisasi daerah bergerak
cepat hingga ke daerah-daerah Indonesia.21
Dengan dibentuknya batas administrasi negara oleh pemerintah kolonial Belanda,
praktek ruang sehari-hari orang Toraja juga mengalami perubahan. Di bawah
kolonial Belanda dua wilayah yang telah dibagi dalam batas administrasi, mampu
menentukan dinamika politik lokal dan pengaturan sistem adat sendiri. Tidak
hanya pembagian batas abstrak yang dilakukan oleh kolonial Belanda, agenda
lanjutan seperti pencatatan penduduk, penetapan pajak ekstrasi, dan sistem kerja
paksa turut dijalankan.22
Melalui sistem kerja paksa pemerintah kolonial mulai membangun jalan raya.
Kebutuhan jalan raya di masa kolonial Belanda untuk mempermudah kontrol
kolonial atas wilayah dataran tinggi Toraja dan program modernisasi. Setiap orang
yang terdaftar di pemerintahan Belanda, mereka diberikan semacam kartu bebas
jalan. Kartu ini sebagai akses untuk diperlihatkan kepada petugas patroli militer
kolonial untuk mendapatkan akses bebas jalan lolos dari pemeriksaan. Pada
konteks pajak ekstrasi, di bawah kontroler E.A.J pertama, reorganisasi ruang atas
aliran distribusi kopi ditetapkan. Seluruh arus perdagangan kopi harus melalui
Ma’Kale atau Rantepao. Setiap muatan kopi yang melintas di antara dua daerah
itu, pemerintah Belanda menetapkan pajak dan pemeriksaan barang pengiriman
terlebih dahulu. Tindakan pemeriksaan dilakukan sebelum muatan kopi dibawa
menuju pelabuhan Pare-Pare atau Palopo. Dengan melakukan pemeriksaan atas
aliran distribusi perdagangan kopi, pemerintah kolonial Belanda secara langsung
melemahkan kontrol para pemimpin kerajaan-kerajaan Toraja atas keuntungan
dari perdagangan kopi.23
Di luar dari agenda pemeriksaan aliran distribusi perdagangan kopi, Belanda
menetapkan kota Ma’kale dan Rantepao sebagai pusat komersil dan administratif
baru. Cara ini memudahkan Belanda untuk lebih leluasa menata ulang
permukiman-permukiman Toraja. Salah satau contoh yang dilakukan oleh
Belanda, dengan memindahkan tondok-tondok atau perkampungan yang
utamanya berada di wilayah perbukitan. Perkampungan yang berada di atas bukit
dipindahkan berdekatan dengan lokasi jalan raya. Permukiman yang telah
dipindahkan, lalu diberikan hak istimewa oleh pemerintah kolonial dapat
menunjuk langsung pemimpin-pemimpin adat (to’parengnge’). Namun, Belanda
memberikan dua pilihan, pertama dengan meresmikan pemimpin kampung yang
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telah ada atau penunjukan langsung to’parengnge’ yang diresmikan oleh
pemerintah kolonial Belanda.24
Dengan diangkatnya pemimpin bentukan pemerintah kolonial Belanda,
to’parengnge’ diberikan upah atas tugas dalam membantu pemerintah kolonial
mengumpulkan pajak. Pada bulan Februari 1907, pajak per kepala atau dalam
bahasa Toraja dinamakan sima, mulai ditetapkan bagi seluruh pemimpin di
wilayah pulau Sulawesi. Pada saat itu, penetapan pajak sebesar 4% dengan
pembayaran minimal per tahun sebesar f 1,2. Menurut Herman Rapa’ dalam
catatan Waterson, pajak yang dikenakan hanya kepada orang dewasa yang telah
memasuki usia 18 tahun.25
Efek pajak per kepala ini menarik orang-orang Sulawesi, larut di dalam sistem
ekonomi moneter. Tentunya para bangsawan-bangsawan yang memiliki akses
kekuasaan mendapat untung dari bekerjanya sistem moneter ini. Melalui koin
perak para bangsawan memulai suatu cara baru dalam pertukaran barang di
Toraja. Namun, efek peredaran koin perak alih-alih menimbulkan masalah baru.
Kelak bagi mereka yang tidak mampu membayar perdagangan dengan koin perak,
harus berakhir menjadi tenaga kerja paksa. Mereka yang berakhir menjadi tenaga
kerja paksa, sebagian akan dibawa oleh orang-orang Bugis menuju distrik Pinrang.
Para tenaga kerja ditugaskan untuk membangun sistem irigasi dengan upah 10
sen per hari. Proses sistem kerja paksa ini terus berjalan hingga memasuki tahun
1909, pemerintah Belanda mengeluarkan maklumat untuk penghapusan sistem
kerja paksa. Mereka yang pernah menjadi bagian dari sistem kerja paksa kembali
dibeli oleh “pemiliknya”. 26
Ada baiknya refleksi dari catatan-catatan di atas cukup penting. Perubahan demi
perubahan di bawah kontrol sistem pemerintahan kolonial Belanda turut serta
mempengaruhi kondisi hari ini. Pertama, seperti halnya pemindahan
perkampungan mengikuti arus jalan raya. Tindakan ini merupakan proses menata
ulang relasi sosial orang kampung. Mereka yang sebelumnya mempunyai ikatan
batin dengan tanah kelahiran, kekerabatan sosial yang terbangun, dan sumbersumber layanan alam yang telah menghidupi harus tercerabut dari akar-akarnya.27
Kedua, penetapan pajak ekstrasi menarik orang Toraja mengikuti sistem ekonomi
moneter pasar. Moda produksi-konsumsi harus diperantarai dengan alat tukar.
Lebih radikalnya, sistem moneter mengubah pembayaran kerja yang sebelumnya
berlangsung dengan cara bagi hasil panen, perlahan digantikan dengan sistem
upahan. Waktu menjadi standar ukur dari aktivitas kerja sehari-hari. Jika
sepanjang abad 14 - 18 orang menjadi tenaga kerja melalui tawanan perang, maka
ketiadaan alat pembayaran berupa koin perak seseorang dapat dengan mudah
menjadi pekerja paksa.
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Ketiga, tindakan kolonial Belanda menunjuk langsung pa’rengnge’
menghancurkan nilai-nilai budaya yang telah menjadi pengalaman hidup orang
Toraja. Belanda menerabas prosesi keagamaan yang seharunya dilakukan lebih
dulu. Keempat, pemecahan dataran tinggi yang dibagi atas dua sub divisi,
melahirkan silang-sekarut yang tidak berkesudahan bagi orang-orang Toraja.
Padahal sebelumnya mereka merupakan kesatuan bersama; sebagai orang yang
hidup di dataran tinggi bernama Toraja, tapi melalui pembagian wilayah
administrasi makna saudara dihancurkan.
Kini orang Toraja membingkai diri mereka secara spasial berdasarkan pengaruh
politik. Pada bagian utara merupakan wilayah pengaruh Luwu. Sementara untuk
bagian Tana Toraja merupakan bekas pengaruh kerajaan Sidenreng. Produksi
tuturan politis ini masih dirasakan hingga tahun 2017, seperti halnya sebagian
warga Toraja yang masih mempercayai bingkai spasial sejarah politis itu. Proses
pembelahan ini semakin matang, memasuki tahun 1950 – 1960-an ketika aksi-aksi
pengagamaan orang-orang Toraja, melalui gerakan DI/TII.
 Dinamika Pasar Kopi Dunia (1962-2017)
Dalam sejarahnya, kopi telah menjadi komoditas perdagangan di belahan dunia
sejak awal abad 19. Arus perdagangan yang begitu kencang menjadikan kopi
sebagai target bidik dari kebijakan ekonomi pasar bebas. Perserikatan BangsaBangsa (United Nation) memainkan peran sentral dalam negosiasi bisnis yang
dihadiri 32 negara produsen kopi (eksportir) dan 22 negara konsumen (importir).
Hasil dari perkumpulan ini berbuah suatu perjanjian pada tahun 1962, tentang
perdagangan kopi internasional (International Coffee Agreement) yang ditetapkan
di kota New York, Amerika Serikat. Satu tahun setelahnya, yakni pada tanggal 23
Desember tahun 1963 lembaga supra-negara bernama International Coffee
Organization (ICO) dibentuk.
Melalui lembaga supra-negara ICO serangkaian pengetatan regulasi ditetapkan. Di
antaranya pada tahun 1962 dan 1989. Secara ketat lembaga ICO mengatur output
hasil nasional melalui sistem quota ekspor yang ditetapkan selama per triwulan.
Bersama dengan itu, ICO melakukan penyamarataan standardisasi kualitas kopi di
seluruh dunia.28 Periodisasi kunci ini menjadi cikal bakal dari penamaan specialty
coffee.
Menurut Holly (2003) istilah specialty coffee mencuat di permukaan pada tahun
1978. Erna Knutsen merupakan orang pertama asal Norwegia yang mengenalkan
konsep tersebut. Specialty Coffee mengacu pada identitas geografis penanaman
kopi, perbedaaan cita rasa, dan keunikan wilayah.29 Semua ciri tersebut erat
kaitannya sebagai label dalam perdagangan kopi internasional.
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International Coffee Organization. http://www.ico.org/icohistory_e.asp?section=About_Us.
Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2017.
Neilson. J. 2004. Embedded Geographies and Quality Construction in Sulawesi Coffee Commodity
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Apa yang kemudian terjadi di Toraja pada tahun 1970? Catatan Yacobs (1971: 10)
tentang kondisi tata guna lahan di bagian dataran tinggi Toraja. Tabel statistik 1.1
memperlihatkan luas penggunaan tanah berdasarkan jenis tanaman yang berada
pada tahun 1970. Hasil produksi sawah basah berupa beras, dalam per tahun
mencapai 40.000 ton. Jumlah sebesar 40.000 ton digunakan untuk memenuhi
konsumsi tingkat keseluruhan Kabupaten Toraja.
No
1

Jenis Tanaman
Luas Lahan
Beras:
17, 686 Ha
I.
Sawah (lahan irigasi)
II.
Lahan kering dan ladang (swiddens)
52, 322 Ha
2
Kopi
1,690 Ha
3
Cengkeh
99 Ha
4
Lahan Pekarangan
1,024 Ha
Tabel 1. Statistik Produksi dan Tata Guna Tanah Di Toraja Tahun 1970
Sumber: Yan Yacobs (1971: 10); statistik untuk tahun 1970
Di daerah lain, seperti Simbuang, wilayah ini tidak menanam beras melainkan
kacang tanah. Sementara, untuk hasil produksi jagung dalam setahun pada tahun
1970 mencapai 3.000 ton. Sedangkan, hasil produksi kopi mencapai 500 ton per
tahun, meskipun untuk harga kopi pada tahun 1970 sedang mengalami fluktuasi
di pasar dunia.30
Melalui Tabel 1.1 dapat dilihat, moda produksi dan konsumsi orang Toraja pada
tahun 1970, lebih dominan pada aktivitas budidaya pertanian. Tabel ini juga
memperlihatkan, bagaimana kebutuhan pasar akan kopi pada akhirnya turut
mengubah tata guna lahan di dataran tinggi Toraja. Argumen ini berkaitan pada
peristiwa di tahun 1989, ketika International Monetary Fund (IMF) dan World
Bank (WB) menetapkan mekanisme perdagangan baru, yaitu Structural
Adjustment Programs (SAP) kepada seluruh negara anggota. Secara ringkas
program SAP, salah satunya menuntut setiap negara anggota agar membuka lebih
besar keran perdagangan dan kelonggaran terhadap pengelolaan industri kopi
kepada perusahaan swasta. Dalihnya agar perekonomian negara-negara anggota
menjadi lebih efisien.31
Kebijakan lembaga supra-negara ICO terus berlangsung mulai tahun 1988 sampai
1990-an. Lajur periode ini merupakan periode kunci yang harus ditandai. Menurut
Samuel Karinding pada tahun 2016 lalu, selama periodisasi kebijakan ICO ini
perusahaan-perusahaan perkebunan kopi swasta tumbuh subur di dataran tinggi
Toraja.32 Khususnya, di daerah Awan—dekat Bittuang—muncul delapan
perusahaan perkebunan swasta kopi. Setiap perusahaan menguasai hampir
30

31
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Fair Trade and Coffee. Commodity Briefing. 2012. Diakses melalui situs:
http://www.fairtrade.net/. Hal. 6
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ratusan hektar wilayah perkebunan. Bentuk penguasaan atas tanah merupakan
Hak Guna Usaha (HGU) dengan total pelepasan tanah sebesar 6.813,094 hektar.33
Delapan perusahaan itu beroperasi di wilayah pegunungan Karua. PT Sulotco Jaya
Abadi merupakan salah satu perusahaan yang mengambil lahan bekas
perkebunan Belanda. Kehadiran perkebunan Belanda memungkinkan terjadi,
dalam catatan Waterson, pada saat kedatangan Belanda di wilayah dataran tinggi
Toraja. Belanda membangun titik perkemahan di daerah Awan, dekat Bituang dan
beberapa lokasi perkemahan lainnya yang berada di Kalosi, Pare-Pare, serta
Makassar.34 Sebelumnya daerah Awan berada dalam wilayah penguasaan Pong
Tiku. Daerah Awan merupakan pegunungan tempat budidaya perkebunan kopi
tumbuh subur. Memungkin ketika kolonial Belanda menancapkan kaki di Toraja,
mereka membangun perkebunan kopi di wilayah Awan. Sebab cerita tentang
kehadiran perkebunan kopi milik Belanda hingga hari ini masih terdengar
suaranya.
Pada paragraf ini menjadi penting untuk mempertanyakan kembali. Bagaimana
bisa perusahaan-perusahaan swasta perkebunan kopi mendobrak daerah dataran
tinggi Toraja tanpa adanya penolakan berarti? Periode ini merupakan rezim
Pemerintahan Soeharto. Rezim yang mengedepankan ekonomi sebagai panglima
dan investasi asing merupakan solusi dari segala jeratan krisis yang melanda
Indonesia.
Jika melihat grafik ekspor komoditas Indonesia (lihat: Gambar 1.1) sepanjang
tahun 1999 sampai tahun 2015. Puncak tertinggi volume ekspor terbesar berada
pada tahun 2013. Pada tahun 2013 volume ekspor keseluruhan Indonesia sebesar
10.882 juta bags (1 bags sama dengan 60 kilogram). Titik terendahnya berada
pada tahun 2007, dengan volume produksi sebesar 4.149 juta bags. Rata-rata
produksi sepanjang 1999-2015 sebesar 106 juta bags.
Mengacu pada grafik di atas, sepanjang tahun 1999 – 2004 volume produksi
ekspor kopi Indonesia bergerak merayap. Tahun 2002 volume produksi jatuh
diposisi 6.349 juta bags. Jatuhnya volume produksi, bertemali dengan rendahnya
harga jual kopi dunia. Beberapa periode penting kejatuhan harga jual kopi,
ditandai oleh Fair Trade yaitu pada tahun 1989 – 1993, 1999 – 2004, dan 2007 –
2008. Peningkatan produksi ini akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan
dari negara-negara konsumsi yang ikut meningkat.
Berdasarkan laporan ICO, Indonesia tercatat sebagai salah satu eksportir terbesar
ke-4 pada tahun 2014 di dunia. Setiap tahunnya Indonesia dapat memproduksi
kopi dengan total estimasi sebesar 540 metrik ton dengan komposisi: 154 metrik
ton untuk pasokan dalam negeri sebesar 25% yang merupakan jenis kopi Arabica
dan Robusta. Bersamaan dengan itu Indonesia juga menempati posisi kedua,
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sebagai eksportir terbesar untuk jenis kopi Arabica di dunia, yakni dengan total
produksi ekspor sebesar 150.000 ton per tahun.35
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Gambar 2. Eksportir dan Importir Negara-Negara di Dunia
Sumber: Fair Trade and Coffe Briefing. 2012

Pada tahun 2011 ekspor kopi tumbuh sebesar 7% yang tercatat lebih tinggi dari
tahun 2010, yaitu sebesar 6,2 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 2,3 triliun
dolar Amerika Serikat. Selama 40 tahun perdagangan kopi berlangsung, konsumsi
global mengalami peningkatan dari 4,2 juta ton pada tahun 1970 menjadi 8,1 juta
ton pada tahun 2010 atau naik sebesar 91%. Negara Amerika Serikat merupakan
negara yang memiliki kebutuhan konsumsi kopi terbesar sepanjang tahun 2006
sampai dengan 2010 sebesar 1,27 juta ton, lalu diikuti German 546.000 juta ton,
35
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Fair Trade and Coffee. Commodity Briefing. 2012. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
http://www.fairtrade.net/
Indonesia Coffee Organization. http://www.ico.org/new_historical.asp. Diakses pada tanggal 10
Maret 2017.
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dan Jepang sebesar 431.000 Juta ton. Sementar Inggris lebih rendah dari tiga
negara sebelumnya sebesar 184.000 juta ton.
Dua gambar grafik 1.1 dan diagram 1.2 hanya sekedar data statistik semata. Jika
pertanyaan selanjutnya diajukan soal “Siapa yang mendapat keuntungan besar
dari perdagangan internasional kopi?” Jawabnya mereka para perusahaan kopi
dan roaster kelas kakap. Perdagangan kopi internasional terbagi dalam dua lapis
kerja. Lapis pertama berada di dalam jaringan empat perusahaan besar.
Sedangkan, di lapisan kedua berada di dalam sepuluh perusahaan pembakar kopi
(roaster) dunia. Kedua lapis kerja ini merupakan organisasi bisnis yang menguasai
perdagangan kopi global.
Pada lapis kerja pertama sebanyak 40 – 50% perdagangan kopi global dikontrol
oleh empat perusahaan besar.37 Pertama, ECOM Industrial Corp. Ltd yang
bermukim di Swiss. Kedua, Louis Dreyfus Company (LDC) yang berpusat di
Rotterdam, Belanda. Ketiga perusahaan Neumann Kaffee Gruppe yang berpusat di
Hamburg, Jerman. Terakhir, perusahaan Volcafe Specialty Coffee yang bermukim
di Swiss. Laporan Bernhard Tröster menyebutkan sekurangnya terdapat delapan
perusahaan besar yang menguasai laju perdagangan kopi Internasional.38
Tabel 2. Pemimpin Perdagangan Kopi Internasional
NO Nama Perusahaan
Negara Asal
Volume Dalam
Metrik Ton
(000/kg)
1
Neumann Kaffee
Jerman
840
Gruppe
2
Ecom + Armajaro
Swiss
780 + 180
3
Olam
Singapura
600
4
Volcafe
Swiss
480
5
LouisDreyfus
Belanda
510
6
Noble Agri, Cofco
Hong kong,
360
China
7
Sucafina
Swiss
180
8
Mercon
Amerika Serikat
160

Persentase
Total Eksport
13%
12% + 3%
9%
7%
8%
6%
3%
2%

Sedangkan di lapis kerja kedua, terdapat 10 perusahaan pengecer kopi (roasterretailer). Di dalam pasar kopi global, terdapat istilah Top Ten Coffee Roaster.
37

38

Panhuysen, S. dan Pierrot J. Hal. 16. (2014). “Coffee Barometer 2014”. Diakses 20 Agustus 2017.
https://hivos.org/sites/default/files/coffee_barometer_2014_report_1.pdf. Berdasarkan coffee
Barometer hanya tiga perusahaan besar yang mengontrol 50% perdagangan green bean di
dunia. Ketiga perusahaan yang dimaksud kecuali Louis Dreyfus Company (LDC). Sedangkan,
laporan Fair Trade menyebut keempat perusahaan di atas mengontrol bisnis kopi di dunia
sebesar 40%. Diakses pada tanggal 25 April 2017.
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012_Fairtrade_and
_coffee_briefing_summary_.pdf. Diakses 20 Agustus 2017
Tröster, B. (2015). “Global commodity chains, financial markets, and local market structures –
Price risks in the coffee sector in Ethiopia.” Working Paper. Vienna. Hal. 10. Diakses 20 Agustus
2017.
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(Lihat: Gambar 1.3) Dua perusahaan di atas, seperti Nestlé dan Tchibo masuk
dalam jajaran top ten coffee roaster. Sejauh ini terdapat delapan perusahaan
roaster yang mengatur pedagangan kopi dunia. Kedelapan perusahaan tersebut,
yaitu: Mondelez, D.E. Master Blenders 1753, Smuckers, Starbucks, Strauss, UCC
Coffee, Lavazza, dan Keurig Green Mountain. Kesepuluh perusaahan pengecer
roaster dan tiga perusahaan (Numann, Volcafe, dan ECOM) mempunyai pengaruh
signifikan terhadap iklim investasi dan keseluruhan permintaan kopi
berkelanjutan (sustainable coffee). Bahkan, Sebagai besar perusahaan roaster
mempercayakan pasokan green bean mereka kepada tiga perusahaan kopi
dunia.39

Gambar 3. Top Ten Coffee Rosters
Sumber: Coffee Barometer 2014

Sepanjang tahun 2012 – 2013 perdagangan pasar kopi dunia dipimpin oleh
sepuluh perusahaan pengecer roaster (roaster-retailer) dunia. Kesepuluh
perusahaan besar ini menguasai ekspor global green bean sebesar 45%. (Lihat:
Tabel 1.2) Namun, pada tahun 2015 terjadi perubahan fragmentasi pasar. Dua
perusahaan pengecer roaster melakukan penggabungan aset perusahaan
(merger). Seperti yang dilakukan oleh Mondelēz International, Inc. dengan D.E
Master Blenders 1753 B.V. Merger kedua perusahaan ini meluncurkan
perusahaan baru bernama Jacobs Douwe Egberts (JDE).
Kedua perusahaan berharap dengan strategi merger, kelak JDE akan menjadi
pemimpin perusahaan kopi berbasis pure-play.40 Lebih jauh, kedua perusahaan
berani berekpektasi, JDE akan mengantongi pendapatan lebih dari 5 triliun euro
per tahun. Hasil merger dua perusahaan ini, Mondelēz mendapatkan uang tunai
39
40

Coffee Barometer. Hal. 16
Strategi pure play menjadikan perusahaan hanya berfokus pada satu orientasi industri atau
spesifik produk. Perusahaan pure play umumnya lebih populer pada tipe investor aktif. Dengan
melakukan spesifikasi produksi atau segmentasi pasar, risiko investasi akan lebih rendah. Alhasil,
arus pendapatan masuk (cash in-flow) mudah untuk diikuti. Disadur dari
http://www.investopedia.com/terms/p/pureplay.asp. Diakses 20 Agustus 2017.
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kurang lebih sebesar 3,8 triliun euro dan 44% aset saham di perusahaan baru JDE.
Sementara, D.E Master Blenders 1753 B.V. mendapat 56% saham di JDE.41
Perusahaan Jacobs Douwe Egberts ini kemudian tergabung di dalam JAB Holding
Company.42 Tidak cukup melakukan merger dua perusahaan.
Di bawah payung JAB Holding Company, ekspansi perusahaan merangsek hingga
pasar Amerika Serikat. Satu perusahaan kopi di Amerika Serikat pada bulan
Desember tahun 2015 bernama Keurig Green Mountain Inc berhasil dibeli.
Pembelian perusahaan Kurig Green Moutain, dilakukan pasca satu bulan—bulan
Oktober 2015—lini perusahaan JAB Holding Company, bernama Peet's Coffee &
Tea membeli dua perusahaan pengecer roaster Amerika Serikat. Dua perusahaan
itu bernama Stumptown dan Intelligentsia.43
Tabel 3. Pemimpin Perusahaan Kopi Roaster (2013)44
No
Nama Perusahaan
Negara Operasi
Volume
Induk
Ekspor dalam
Perusahaan
Metrik Ton
(Headquarter)
(000/kg)
1 Nestle
Swiss
860
2 Mondelez
Amerika Serikat
500
International*45
3 DE Master Blenders Belanda
360
1753*
4 Starbucks
Amerika Serikat
300
5 Smuckers
Israel
230
6 Strauss
Amerika Serikat
180
7 Tchibo
Jerman
180
8 UCC
Jepang
177
9 Lavazza
Italia
150
10 Keurig
Green Amerika Serikat
100
Mountain*

Persentase
Ekspor
Global
13%
7%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%

Mekanisme merger atau akuisisi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan
membuat struktur pasar kopi global sangat dinamis. Data-data yang disajikan ke
41

Mondelēz
Internasional.
http://ir.mondelezinternational.com/releasedetail.cfm?releaseid=920449
42
JAB Holding Company merupakan kendaraan investasi bilyuner Jeman keluarga Reimann. Dalam
lansiran situs Bloombers pada 20 Agustus 2017, empat nama keluarga Reimann masing-masing
memiliki kekayaan sebesar 4,24 triliun dolar AS. “View profiles for each of the world’s 500 richest
people, see the biggest movers, and compare fortunes or track returns.”
https://www.bloomberg.com/billionaires/. Diakses 20 Agustus 2017.
43
Reuters Staff. (2015). “Factbox: With dealmaking, JAB Holding expands its coffee empire.”
ttp://in.reuters.com/article/us-keurig-green-m-a-jab-factbox-idINKBN0TQ1ZI20151207. Diakses
20 Agustus 2017.
44
Tröster, B. (2015). “Global commodity chains, financial markets, and local market structures –
Price risks in the coffee sector in Ethiopia.” Working Paper. Vienna. Hal. 11. Diakses 20 Agustus
2017.
45
Perusahaan telah melakukan merjer mengahasilkan Jacobs Douwe Egberts (JDE), yang tergabung
di dalam JAB Holding Company
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depannya akan terus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tidak bisa
diartikan alamiah, melainkan sebagai mekanisme untuk mengatur ulang
perputaran modal. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan peleburan
kapital. Secara garis besar, pertama peleburan kapital sebagai mekanisme
perusahaan kopi global untuk terhindar dari kebangkrutan.
Kedua, mekanisme ini semacam “penganibalan” modal. Artinya dengan memakan
modal perusahaan kecil sejenis (kopi) pembesaran akumulasi kapital mampu
dipertahankan, seperti peleburan aset yang dilakukan oleh dua perusahaan
Mondelēz International, Inc dan D.E Master Blenders 1753, tidak mengubah
pelaku bisnis kopi dunia. Justru, peleburan modal berefek pada pembesaran
modal. Skema penganibalan juga menjadi siasat perusahaan multinasional
memukul perusahaan pengecer kopi kecil negara berkembang. Dengan begitu
ekspansi modal baru dapat merangsek ke negara-negara berkembang. Selain itu,
penganibalan modal membuka celah perusahaan multinasional untuk
mempercepat putaran modal di pasar bursa berjangka (future Exchange)
komoditas kopi.
Tiga perusahaan pengecer roaster (retailer-roaster) dikategorikan memiliki saham
terbaik tahun 2017. Ketiga nama perusahaan itu, seperti Starbucks, The J. M.
Smucker Company, dan Dunkin’ Brand Group, Inc. Keuntungan mereka berbedabeda. Misalnya Starbucks memiliki pendapatan tahunan (annual revenue) pada
tahun 2016 mencapai 21,7 miliar dolar AS. Dengan pendapatan bersih sebesar
2,82 miliar dolar AS. Sementara, The J. M. Smucker Company sebesar 7,82 miliar
dolar AS, dengan pendapatan bersih pada tahun 2016 sebesar 689 juta dolar AS.
Dan yang terakhir perusahaan Dunkin’ Brand Group, Inc. memiliki pendapatan
tahunan 2016 mencapai 830 juta dolar AS. Keuntungan bersih pada bulan
September 2016 sebesar 53 juta dolar AS.46
Fokus dan Konteks
Penelitian ini mengambil topik tentang transisi agraria yang terjadi di puncak
dataran tinggi perkampungan Toraja, Sulawesi bagian selatan. Untuk melihat
gerak transisi agraria, tanaman komoditas kopi menjadi pintu. Sebelum berbicara
lebih jauh dari tiga konsep kunci yang nantinya akan diturunkan. Lokasi penelitian
kali ini berada di dua tempat pertama lembang (desa) Pulu’-Pulu’ yang berada di
Kecamatan, Buntu Pepasan, Toraja bagian Utara. Kedua yang lokasi yang berada
di tondok (kampung) Bolokan, lembang Tiroan, Toraja bagian barat.
Alasan pemilihan dua lokasi penelitian tidak rencanaan sebelumnya. Proses
penemuan dua lokasi penelitian terjadi pasca turun ke lapang tahap pertama di
bulan November 2016. Setelah itu diperdalam kembali pada akhir bulan Februari
sampai Maret. Kedua lokasi memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda.
Tondok Bolokan misalnya, mengalami suatu proses transisi agraria pasca

46

Olson, S. (2017). “3 Best Coffee Stock or 2017.” www.investopedia.com/investing/best-coffeestocks/. Diakses 20 Agustus 2017.
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perusahaan industri besar perkebunan memperoleh izin Hak Guna Usaha dari
pemerintah pusat. Matapencaharian pedesaan mengalami perubahan, dari yang
bertani berubah menjadi buruh perkebunan.
Berbeda dengan tondok Bolokan, proses transisi agraria yang terjadi pada tondok
Pulu’-Pulu’ bukan melalui mekanisme kehadiran perusahaan besar di pedesaan.
Melainkan, warga tondok Pulu’-Pulu’ menjadikan komoditas kopi sebagai
tanaman monokultur rumah tangga. Melalui dua lokasi belajar di dua tondok yang
berbeda gambaran proses transisi berjalan dengan cara yang berbeda.
Berbicara tentang transisi agraria, ada tiga kerangka konseptual yang tidak bisa
tidak harus dibahas. Ketiga konsep ini sebagai kaca mata untuk menyibak
kecederungan bentuk perubahan. Tiga konsep itu terdiri dari: relasi penguasaan
dan kepemilikan (property relation). Kedua, dilihat dari penguasaan tenaga kerja
(labor regime). Ketiga dilihat dari tata guna lahan dan layanan alam (land use and
ecosystem services). Masing-masing unsur kemudian harus diuraikan terlebih
dahulu.
 Relasi Penguasaan dan Kepemilikan
Seperti halnya relasi kepemilikan yang memiliki unsur pembentuknya. Yakni,
kepemilikan, kepunyaan atau penguasaan, dan pengusahaan. Ketiga istilah ini
memiliki makna yang berbeda dalam studi sistem tenurial. Sebagaimana yang
dijelaskan oleh Wiradi (2009: 110).47 Soal kepemilikan, istilah ini lebih bersifat
formal. Maksudnya, suatu hal yang melekat pada seseorang dan diakui
keberadaannya oleh negara dan hubungan sosial. Biasanya kepemilikan ini dapat
ditunjukkan dalam bentuk: sertifikat, peraturan hukum, Hak Guna Usaha (HGU),
dan bentuk lain sebagainya.
Berbeda dengan kepemilikan, konsep penguasaan lebih menekankan bagaimana
suatu sumber penghidupan—yang berkaitan dengan akses kepada layanan alam:
tanah, air, udara, dan segala lainnya—dikuasai oleh seseorang atau sekelompok di
luar cara formal, tapi status pengakuan atas tanah diakui oleh warga kampung;
misalnya tanpa harus adanya sertifikat tanah. Katakan untuk bagian tanah datar,
warga kampung umumnya akan menggunakan lahan tanah datar untuk
kebutuhan budidaya sawah basah. Di sisi lain dalam beberapa obrolan dengan
warga kampung, penguasaan lahan datar cenderung lebih banyak dikuasai oleh
orang bangsawan. Pengakuan itu tercipta dengan berbagai alasan, misalnya
karena keluarga merupakan orang pertama yang menempati atau membuka
kampung itu lebih dahulu.
Pengakuan penguasaan dalam bentuk sawah basah lebih mudah diterka, namun
berbeda contoh dengan kondisi yang terjadi di tondok Pulu’-Pulu’. Penguasaan
atas sumber-sumber layanan alam, katakan hutan bukan berdasarkan ukuran
tanah yang dimiliki. Warga kampung menandai batas penguasaan berdasarkan
pada seberapa banyak kepunyaan pohon kopi di satu rumah tangga. Status
47

Wiradi. G. 2009. Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi.
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pengakuannya kemudian menjadi berbeda dengan bentuk kepemilikan
berdasarkan logika formal. Ini yang kemudian harus di perhatikan dan dibedakan,
sehingga untuk sesuatu yang di kuasai belum tentu dimiliki.
Ciri yang ketiga tentang pengusahaan. Ciri ketiga ini menekankan bagaimana
suatu sumber layanan alam dikerjakan. Pengusahaan melihat pada dimensi
tentang bagaimana suatu tanah dapat “menghasilkan” sesuatu untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup. Jadi melihat bagaimana tanah itu dikerjakan oleh
seseorang. Model pengerjaan berlangsung dengan ragam cara, misalnya si
penggarap tanah tidak diperkenankan untuk menjual, menyewakan, atau
tindakan yang membuat tanah itu dapat diberikan kepada orang lain. Si
penggarap hanya diberikan akses untuk mengerjakan sejauh keperluan aktivitas
budidaya saja.
Perbedaan moda pengusahaaan pada akhirnya, tidak bisa mengambaikan variabel
diferensiasi sosial. Sebab kehadiran diferensiasi sosial di pedesaan atau yang telah
terbentuk di dalam suatu perkampungan sebagai penentu model-model
pengusahaan itu diberikan kepada penggarap.
 Rezim Tenaga Kerja
Suatu bentang alam yang dilihat dari ciri yang berdasar pada kepemilikan,
penguasaan, dan pengusahaan, bersemayam aktivitas sehari-hari warga kampung.
Segala hal yang dimiliki, di kuasai, dan diusahakan tidak terlepas dari bagaimana
semua akses layanan alam diurus dan dikelola. Tentu pengelolaannya bisa
berlangsung dengan cara macam-macam. Setidaknya dalam hal pengelolaan
membutuhkan keterlibatan manusia antara manusia di dalamnya. Pola hubung
antara manusia dengan manusia ini dalam kerja, membentuk hubungan sosial
produksi dari rezim tenaga kerja.
Di dalam hubungan sosial produksi tersemat cerita bagaimana seorang pemilik
tanah mendapatkan tenaga kerja. Melalui tenaga kerja suatu bidang tanah
digarap dan memperoleh hasil. Hasil ini kemudian ranum dan dipetik menjadi
pendapatan si pemilik. Pendapatan pemilik disalurkan salah satunya untuk
membayar tenaga kerja. Cara pembayaran tenaga kerja dalam hal budidaya
pertanian dapat berupa bagi hasil atau uang. Di daerah Bokin, Toraja bagian utara,
cara bagi hasil dalam pembayaran tenaga kerja masih dilakukan pada budidaya
pertanian sawah basah. Sistem bagi hasil menggunakan takaran piring dengan
pembagiannya 4:1. Cara bagi hasil ini dikenal dengan nama ma’saroh mesa’.
Misalnya dalam sekali panen padi menghasilkan lima karung, maka satu untuk
pemilik dan empat untuk penggarap.
Sistem bagi hasil berdasarkan takaran piring ini harus diberi catatan. Untuk ukuran
bagi hasil 4:1 menuntut terselesaikannya seluruh tahapan aktivitas budidaya
pertanian. Mulai dari proses penyemaian bibit hingga itu aktivitas musim panen.
Sistem bagi hasil dalam bentuk hasil panen tidak meletakkan kerangka waktu atau
dalam deretan jam sebagai acuan pembayaran. Selain itu, ada pula tenaga kerja
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yang hanya ikut ketika berlangsungnya musim panen. Pekerja jenis ini hanya
memetik bulir-bulir padi yang telah menguning di sawah. Ukuran bagi hasilnya
menjadi berbeda. Sistem tenaga kerja ini tidak hanya pada budidaya pertanian.
Melainkan juga berlaku pada budidaya komoditas kopi.
 Tata guna dan layanan ekosistem alam
Tata guna akan banyak berbicara bagaimana suatu tanah atau sumber layanan
alam digunakan. Sebelumnya penting untuk melihat struktur tanah atau macammacam aktivitas yang berada di atas tanah. Hal ini mencerminkan moda produksi
awal yang berada di lokasi penelitian. Untuk melihat itu salah satu unsur penting
merupakan tanah. Pertanyaan akan melihat ukuran setiap tanah berdasarkan
kegunaannya.
Misalnya, dimana letak-letak tanah yang dijadikan sawah. Selanjutnya dimana
letak-letak perkebunan kopi milik rakyat. Kedua penggunaan tanah ini, baik itu
untuk lahan pertanian dan perkebunan diukur berdasarkan persentase. Setelah
itu berapa persen lahan pekarangan yang digunakan oleh para rumah tangga.
Terakhir berapa persen tanah untuk pelepasan kerbau (panglembaran) yang
masih ada. Jenis-jenis tanah berbasis penggunaan tanah akan menggambarkan
bentuk dinamika kehidupan sosial di dalamnya. Sedangkan ukuran yang
dinyatakan dalam bentuk persentase hanya potret sementara untuk
memperlihatkan pola perubahan tata guna tanah dari waktu ke waktu. Bukan
berarti ingin mengkuantifikasikan luasan pertanahan. Kebutuhan ukuran angka
hanya untuk melihat sebaran penguasaan tanah di suatu tondok. Keseluruhan
aktivitasi di atas tanah itu, lalu dibingkai kepada usaha warga kampung untuk
mengurusi keberlanjutan layanan alam.
Pertanyaan Penelitian
Keseluruhan pengantar tulisan sampai kepada bagian fokus dan konteks. Ada
beberapa poin yang bisa ditangkap. Jika kembali melihat sejarah dinamika
perkopian di dataran tinggi Toraja, maka sepanjang abad 14-18 akhir, domain
pertarungan berlangsung pada bagian inti alat produksi. Tanah menjadi titik picu
dari segala pertarungan yang berlangsung. Air mata dan darah merupakan
jawaban dari segala macam carut-marut pertarungan antara kerajaan. Efek dari
peperangan menimbulkan korban jiwa, namun bagi mereka yang masih bernapas
berakhir menjadi tawanan perang. Mereka kemudian berpindah-pindah tangan
untuk dipekerjakan. Pertalian gerak sejarah seolah seperti benang yang kusut.
Semuanya saling beririsan memperlihatkan hubungan dari relasi penguasaan dan
kepemilikan, tata guna lahan, dan mobilisasi tenaga kerja. Semua itu dilakukan
dalam bentuk perang terbuka, ancaman, dan kekerasan secara langsung.
Memasuki abad 19. Domain pertarungan berubah tidak lagi berpicu untuk
penguasaan sumber-sumber layanan alam secara terbuka. Justru peperangan
dimulai dari jalur distribusi kopi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tahun 1870
merupakan periode kunci. Ketika kopi terintegrasi pada perdagangan pasar global.
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Artinya terjadi pergeseran tanda dan makna. Tanah yang awalnya sebagai sumber
penghidupan, berubah menjadi kopi sebagai sumber penghidupan. Fungsi
pemaknaan atas kopi kemudian bertambah. Selain untuk konsumsi sebagai
minuman, kopi telah menjadi standar nominal dari relasi material pertukaran
barang. Salah satu barang yang menjadi primadona pada saat itu merupakan
senjata api. Melalui senjata api penguasa dapat mengukur kekuatan armada
tempur. Penghitungan ini merupakan strategi penaklukan wilayah kekuasaan baru
atau memperluas pengaruh wilayah kekuasaan.
Selain dinamika internal yang menerpa Toraja, pengaruh eksternal harus
diperhitungkan. Pada awal abad 20, kekuatan yang berada di bagian luar dataran
tinggi Toraja, secara spasial membagi tiga kekuatan penguasa. Kekuasaan Bone
yang bergabung dengan Luwu dan bagian lain yang berada dalam pengaruh
kerajaan Sidenreng. Fragmentasi dari tiga kekuasaan ini, berdampak terjadinya
pembelahan di bagian dalam dataran tinggi Toraja. Untuk bagian tengah menuju
utara ke timur, berada dalam pengaruh kerajaan Luwu. Sedangkan untuk bagian
barat dipengaruhi oleh kerajaan Sidenreng. Bingkai politik kekuasaan ini harus
dipertimbangkan. Tapi tidak pula meletakkan argumen ini sebagai yang utama.
Bingkai pengaruh ini lalu ditarik kembali dari cara Belanda bermain.
Tahun 1667, pemerintah kolonial Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Gowa.
Kerajaan ini berada di bagian dataran rendah Sulawesi bagian Selatan. Sejak saat
itulah, Belanda terus menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Sulawesi bagian
selatan. Melakukan segregasi perlahan-lahan di tingkat kerajaan hingga
menembus ke jantung dataran tinggi Toraja. Tidak hanya itu, Belanda terus
melakukan reorganisasi ruang melalui pemetaan ulang dataran tinggi Toraja.
Pertama, pembagian dua wilayah oderafdeling. Masing-masing sub-divisi dipecah
lagi dalam belasan distrik. Kedua, penetapan sIstem pajak ekstraksi barang-barang
hasil bumi. Kedua kebijakan ini menarik orang Toraja ke dalam putaran ekonomi
moneter atau penggunaan alat standar pembayaran. Ketiga, sistem kerja paksa
untuk pembangunan jalan. Keempat, pendataan populasi penduduk. Kelima,
relokasi tondok-tondok yang terletak di perbukitan. Keenam, misi-misi
modernisasi dan penyebaran keagamaan. Seluruh rangkaian orkestra ini, jika
disimpulkan merupakan cara-cara Belanda merampas hasil-hasil bumi yang
berada di dataran tinggi Toraja.
Memasuki abad 21. Reorganisasi ruang dalam konteks komoditas kopi terbilang
lebih halus. Rangkaian regulasi dengan dalih kelancaran ekonomi
dikumandangkan. Lembaga supra-negara dibentuk untuk mengontrol
perdagangan global. Standardisasi dengan dalih kopi berkualitas dicanangkan.
Dalam menyambut agenda ini, para pelaku bisnis berhimpun membentuk asosiasi.
Melalui mereka peraturan yang membagi klasifikasi kopi berdasarkan kategori
yang seolah keren.
Tidak cukup hanya standardisasi kualitas kopi. Skandal yang bercokol di balik
kampanye kesehatan, penjagaan lingkungan, dan segala jargon yang berbau green
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dihembuskan, dari sini institusi-institusi baru terbentuk. Menerbitkan lembaran
kertas dalam bentuk sertifikasi untuk produk. Dengan dalih kesehatan, produksi
tuturan terus berlangsung.
Membaca gerak kapital dalam komoditas kopi. Menjadi relevan kiranya, kita
kembali pada paragraf awal di bagian latar belakang. Bagaimana hari ini, kapital
bekerja dengan mengoyak-ngoyak ruang abstrak manusia. Di ruang kesadaran
segala imajinasi yang “wah” diciptakan. Benak sebagai target bidik awal. Ketika
plakuk “pemenuhan pasar” ditembakkan, praktek fisik untuk mendukung program
pasar dijalankan. Kebun percontohan dibangun, pelatihan budidaya kopi
diberikan, dan pasokan bibit didatangkan, serta serangkaian standar pengetahuan
ala pasar disuntikkan.
Melalui rerantai peristiwa di atas sebagai cara untuk melihat apa yang terjadi
pada lembang Pulu’-Pulu’ dan tondok Bolokan. Penelitian ini akan melacak
peristiwa demi peristiwa dimulai dari praktek kolonial Belanda hingga dengan
kondisi hari ini. Setiap peristiwa akan saling terhubungan pada cerita tentang
komoditas kopi. Jika melihat apa yang terjadi pada abad 21 atau hari ini. Gerak
kapital terbilang lebih halus dan begitu cair. Seolah kita tidak sadar bahwa sedang
berhadapan dengan “babi hutan”. Sigap dan seketika dapat menyeruduk. Kita
dibuat tidak berdaya dihadapan pasar global. Mental dihancurkan perlahan-lahan,
barang disodorkan terus-menerus. Kita hanya bisa bermimpi dan bermimpi.
Sederet keanehan itu saya temukan di beberapa peristiwa perjalanan selama
proses belajar ini rampung. Terlebih merasa geram ketika mendengar tutur salah
sorang petani kopi di tondok Pulu’-Pulu’. Pertama, cerita si petani yang tidak
percaya diri untuk menghidangkan kopi hasil olahan sendiri kepada saya
merupakan penanda awal. Ia mengatakan kalau kopi olahannya sendiri memiliki
rasa yang tidak enak. Berbeda dengan bungkus saschet karya PT. Toarco Jaya yang
rasanya begitu nikmat bila disajikan kepada tamu yang datang. Mental si petani
dihancurkan oleh sistem pasar.
Gempuran sistem pasar komoditas ini terus menghancurkan sisi manusia. Tidak
hanya kedaulatan atas diri yang dihancurkan, pengetahuan lokal berbudidaya kopi
juga dihancurkan; praktek pengetahuan yang sudah melekat sehari-hari dicabut
dari kekhasannya. Lihat bagaimana orang Pulu’-Pulu’ kemudian menandai
penguasaan pohon-pohon kopi mereka. Dengan bangga mereka mengukur hanya
sebatas jumlah kepunyaan pohon semata; sebatas nilai tukarnya saja. Tentunya,
di dalam sistem pasar alam hanya dijadikan kuantifikasi.
Ketiga, terjadinya perubahan pada putaran produksi dan konsumsi sehari-hari
warga kampung Pulu’-Pulu” dan Bolokan akibat kehadiran tanam komoditas kopi.
Warga lembang Pulu’-Pulu’ lebih tertarik dengan tanaman penghasil uang (cash
crop) kopi. Hampir seluruh warga Pulu’-Pulu’, lantaran menguasai pohon kopi
dalam jumlah banyak, kini mereka lebih mengandalkan pembelian beras dari
pasar Rantepao dan Bolu. Kondisi ini terjadi biasanya hampir di pertengahan
bulan atau sekitar dua minggu, rata-rata rumah tangga beranggota empat orang

23

harus mengisi kembali cadangan besar di rumah. Salah seorang warga yang
membutuhkan beras, biasanya menitip kepada seorang warga kampung—yang
bekerja sebagai supir antar jemput—untuk membeli beras di pasar. Warga yang
membeli menambahkan 50 ribu sebagai uang besin supir antar jemput.
Di luar kebutuhan utama warga kampung memakan beras, hasil pendapatan
budidaya kopi cenderung lebih banyak digunakan untuk membeli alat-alat
elektronik dan kebutuhan barang-barang jajanan warung. Bahkan salah seorang
warga Pulu’-Pulu’ berkeinginan untuk membangun tempat penginapan untuk para
wisatawan yang datang. Tidak hanya tempat penginapan, kasus di Pulu’-Pulu’,
warga kampung berlomba untuk membangun kemegahan rumah tongkonan. Cara
ini dipercaya dapat membuat struktur sosial di pedesaan berubah atau naik kelas.
Kondisi ini alhasil mengerdilkan fungsi sosial dari kehadiran rumah tongkonan itu
sendiri. Warga kampung Pulu’-Pulu’ seolah dipacu terus-menerus untuk
memenuhi kebutuhan hasrat ekonomi prestise.
Kondisi yang serupa tidak jauh berbeda dengan kasus yang terjadi di tondok
Bolokan. Warga kampung hidup seutuhkan sebagai buruh di pabrik PT. Sulotco
Jaya Abadi. Mereka ada yang bekerja sebagai buruh sortir biji kopi, perkebunan
mitra, buruh angkut barang, supir truk, buruh bangunan, dan seterusnya. Upah
mereka diberikan perhari, namun ada juga yang diberikan pada akhir tahun. Upah
akhir tahun biasanya diberikan kepada mereka yang menjadi buruh mitra
perkebunan oleh pihak perusahaan.
Perusahaan Sulotco Jaya Abadi memberikan akses pinjaman uang kepada para
buruh. Tentunya bagi mereka yang ingin meminjam uang untuk kebutuhan rumah
tangga. Namun, agar siklus perputaran uang tidak keluar dari kampung
perusahaan menyediakan koperasi sembako. Warga dapat berhutang kepada
pihak koperasi ketika mengambil barang. Nanti ketika mendapatkan upah dari
hasil kerja mereka, perusahaan tinggal memotong total hutang mereka di
koperasi.
Ulasan singkat pada bagian fokus dan konteks ini, kiranya dapat menjelaskan
bagaimana kehadiran komoditas kopi mampu mengubah praktek keseharian
warga kampung. Jika kembali melihat sejarah tentang pergulatan yang terjadi di
dataran tinggi Toraja, dahulu para penguasa mempertahankan tanah kelahirannya
dari pelbagai bentuk gempuran. Mereka rela untuk bertaruh nyawa
mempertahankan alat produksi vital. Namun, menjelang terbentuknya formasi
negara yang disokong dengan modal-modal perusahaan-perusahaan industri,
sebaliknya warga Toraja tidak bisa berkutik.
Berkaca dari dua lokasi belajar yang saya lakukan, kondisi ini membuat saya
berefleksi panjang. Kopi dengan segala cerita silang-sengkarutnya membangunkan
memori individu di saat-saat pertama kali saya berjumpa dengan komoditas kopi.
Dalam keseharian kopi sudah menjadi konsumsi sehari-hari saya. Sejak masa
sekolah menengah atas, saya telah mulai mengkonsumsinya, kendati belum dalam
konsumsi yang intens. Nanti ketika memasuki masa kuliah justru konsumsi kopi
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tumbuh lebih bergeliat. Masa kuliah pula, yang pada akhirnya membuat saya
mulai menyukai kopi hitam dan rasa pahit.
Perjumpaan dengan kopi, juga menarik saya ke dalam pekerjaan sebagai seorang
peracik di salah satu kedai kopi. Meskipun saya telah bekerja sebagai pecarik kopi,
malahan saya lebih banyak berkutat menyoal penyajian saja. Biji ini kualitasnya
lebih baik. Mempunyai cita rasa yang khas. Cara seduh seperti ini lebih baik,
dibandingkan cara seduh yang itu. Belakangan saya sadar, apa yang saya hidupi
selama ini hanya segudang makna “kira-kira”. Artinya, saya merupakan orang
yang tumbuh dari ruang penuh perkiraan. Di akhir perbincangan, akhirnya orang
akan bicara soal harga yang pantas untuk suatu jenis kopi.
Sedangkan proses belajar di perkampungan ini bagi saya merupakan ruang
menyenangkan. Terlebih saya seorang anak kota yang lahir di Jakarta,
sesungguhnya pengalaman berinteraksi dan membantu warga yang tinggal di
perkampungan membuat saya bahagia. Tentang sawah, hutan, bau humus yang
menusuk hidung, kerbau-kerbau yang berlari di lahan pengembalaan, dan anakanak kecil yang mengarit rumput, serta kejujuran orang kampung dalam bercerita,
selalu membuat saya rindu. Kemewahan ini saya dapatkan belakangan ini akhir
tahun 2016, ketika semua proses ini dimulai bersama-sama rombongan “belajar
keliling” Sajogyo Institute di jalan Malabar 22, Bogor.
Saya menyadari hasil tulisan ini sendiri hanya sebagian kecil cara memahami
kehidupan petani kopi di dataran tinggi di perkampungan Toraja. Alhasil apa yang
saya tuliskan hanya merupakan catatan belajar sederhana, karena tidak dapat
merekam keutuhan dari dinamika yang terjadi di lapangan. Masih cukup banyak
kekurangan dalam penulisan ini.
Dalam bentuk catatan belajar ini saya mengambil fokus belajar yang diawali
dengan pertanyaan besar: Bagaimana proses transisi agraria berlangsung di abad
21 melalui tanaman komoditas kopi di dataran tinggi tondok Pulu’-Pulu’ dan
Bolokan? Melalui pertanyaan besar ini, ada beberapa pertanyaan turunan.
Pertanyaan ini terbagi dalam dua kategori. Pertama, untuk melihat gerak transisi
agraria. Kedua, tentang komoditas kopi. Kategori pertama terbagi dalam tiga subkategori. Kategori kedua, bicara tentang aktivitas di atas lahan (on-farm) dan di
luar lahan (off-farm) dari budidaya kopi:
1) Kategori pertama, memahami bentuk-bentuk sistem hak dalam studi
tenurial. Pertanyaan yang muncul seperti:
a) Adakah bentuk sistem hak yang berlaku terhadap sumber-sumber
layanan alam di Pulu’-Pulu’ dan Bolokan? Jika ada, apa saja
bentuknya dan bagaimana sistem itu berlangsung?
b) Ada berapa banyak jenis-jenis tanah yang diusahakan? Pertanyaan ini
akan berkaitan dengan bagimana bentuk tata kelola, tata produksi,
dan tata konsumsinya.
c) Darimana para tenaga kerja diperoleh? Adakah puncak tertinggi dari
kebutuhan tenaga kerja? Kenapa mereka memilih untuk menjadi
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tenaga kerja? Dan bagaimana penerapan sistem pembayaran untuk
para tenaga kerja ini?
2) Ketegori kedua berkaitan dengan komoditas kopi. Untuk pertanyaan onfarm dan off-farm meliputi:
a) Bagaimana cerita dari kehadiran tanaman kopi di lembang Pulu’-Pulu’
dan Bolokan? Pertanyaan ini melihat peristiwa dari tahun kedatangan
kolonial pada 1905 sampai dengan hari ini 2017.
b) Dimana kecenderungan pohon kopi ditanam? Pertanyaan akan
melihat bentang spasial dan bentang alam yang ada di Pulu’-Pulu’
dan Bolokan juga.
c) Apa saja macam aktivitas yang dilakukan selama proses budidaya
kopi?
Pertanyaan ini termasuk menjelaskan bentuk tata kelola, tata produksi, dan tata
konsumsi dalam budidaya kopi. Tentunya dengan cara orang kampung
melakukannya yang melibatkan seluruh daur sosial-alam di dalamnya. Seperti
soal tata kelola, bagaimana bentuk jejaring antar rumah tangga berlangsung dan
manusia-alam. Untuk tata produksi, bagaimana melihat penggunaan alat-alat
produksi yang digunakan. Termasuk tanah dan tenaga kerja di dalamnya.
Perubahan demi perubahan akan dilihat dari waktu ke waktu. Perihal tata
konsumsi, dimensinya akan cukup lebar. Seperti macam-macam biaya yang
dikeluarkan selama proses budidaya kopi dan timbulnya konsumsi di tingkat
antara rumah tangga.
d) Jika ada pengetahuan pasar di dalamnya, apa saja bentuk-bentuknya
dan bagaimana standardisasi pengetahuan pasar bekerja selama
proses budidaya di atas tanah?
e) Bagaimana kebudayaan di perkampungan terbentuk sewaktu
menikmati kopi? Semua pertanyaan pada aktivitas on-farm dan offfarm dilihat dalam kaca mata transisi agraria.
f) Sedangkan untuk pertanyaan seputar off-farm, cakupannya yaitu:
Apa saja tahapan aktivitas setelah biji kopi dipetik dari pohon?
Bagamana cara pengolahannya? Jika ada pengetahuan pasar di
dalamnya, dengan cara seperti apa standardisasi pengetahuan pasar
bekerja?
g) Selanjutnya, pertanyaan yang muncul merupakan bagaimana suatu
nilai tukar komoditas terus dibentuk? Pembentukan ini penting untuk
melihat cara kerja institusi-intitusi abad 21 terbentuk di dalam
rerantai produksi dan konsumsi kopi.
h) Terakhir, bagaimana jaring distribusi kopi membentuk rerantai dari
kampung hingga memasuki pelabuhan Makassar. Serta, dengan
modus seperti apa dan bagaimana pasar bekerja memasuki
perkampungan Pulu’-Pulu’ dan Bolokan?
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Satuan Analisis
Satuan analisis untuk melihat perkampungan merupakan rumah tangga. Mengapa
rumah tangga? Karena setiap rumah tangga mempunyai dapur. Melalui dapur
seluruh cerita tentang kehidupan berkumpul di sana. Dalam pengertian ruang
secara fisik, dapur menjadi sumber kehidupan. Pelbagai macam barang-barang
ada di sana. Air, pangan, dan energi semua diramu menjadi sumber nutrisi;
sebagai energi menggerakkan tubuh. Seiring waktu berjalan, secara alamiah
pembagian berdasarkan fungsi terbentuk. Fungsi-fungsi lalu berubah menjadi
praktek ruang di dalam keseharian. Terbentuknya pembagian fungsi ini, bukan
justru menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, setiap fungsi saling-berkelindan
mengisi peran. Hingga pertukaran barang atau jasa yang terjadi melibatkan relasi
antara manusia dengan manusia dan alam dengan manusia.
Relasi yang bentuk bergerak bedasar siklus alam, artinya cara-cara yang dilakukan
akan terus dipertahankan dari waktu ke waktu yang mengacu pada konsep “dapur
besar”. Dapur besar dikonotasikan sebagai bentang alam atau satuan ekologi
daerah tersebut. Sehingga, keterkaitan antara aktivitas manusia di dapur rumah
tangga, bertemali dengan cara manusia menjaganya, mengaturnya, dan
memeliharanya, agar kehidupan tetap terus hidup.
Bentang alam, seperti gunung, bukit, lembah, tanah, dan air merupakan dapur
besar bagi kehidupan orang di dataran tinggi Toraja. Hubungan yang melekat di
antara manusia dengan ruang yang ia hidupi alhasil membentuk ikatan batin.
Penanda itu dapat dilihat dari bagaimana orang kampung memberikan penamaan
dari setiap struktur alam yang ada di sekelilingnya. Proses penamaan yang
terbentuk tentunya tidak ciptakan dengan sembarangan. Melainkan, ada
konstruksi sosial-alam yang bekerja, misalnya saja peristiwa atau tanda ekologi
yang di dekatnya. Akhirnya, ketika berbicara transisi agraria yang belangsung di
dua lokasi di dataran tinggi tondok Pulu’-Pulu’ dan Bolokan, proses pemeriksaan
harus dilihat dalam rentang sejarah pembentukan kampung dan pemahaman
ruang tondok orang yang tinggal di Pulu’-Pulu’ dan Bolokan.
Relevansi Penelitian
Belajar bersama warga yang hidup di perkampungan bagi saya merupakan
kemewahan tersendiri. Saya dapat terlibat penuh dalam praktek sehari-hari orang
kampung. Hal ini membuat saya sekurangnya dapat merasakan denyut kehidupan
kehidupan mereka. Refleksi demi reflkesi akhirnya dapat merangsang saya untuk
menundukkan kepala sebagai rasa hotmar kepada orang-orang yang hidup di
perkampungan. Sehingga bebicara relevansi penelitian setidaknya buku ini dapat
menjadi bahan belajar bersama untuk memulai proses belajar lebih lanjut.
Walaupun kenyataannya isi buku ini masih banyak kekurangan, jika dihadapkan
dengan ulasan dari buku-buku yang membahas keseluruan Toraja oleh para
akademisi tingkat lokal hingga global. Ulasan para penelitian internasional lebih
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detail dan tertib secara teori dibandingkan hasil penulisan buku ini. Namun, ada
satu hal yang harus saya tekankan setidaknya melalui buku ini.
Misalnya, pada Bagian IV sistem pasar mensyaratkan praktek standardisasi
tentang budidaya kopi pasca panen. Tujuan standardisasi untuk menghasilkan
kopi yang berkualitas. Maka dari itu beberapa tabel sengaja saya terjemahkan dari
hasil terbitan lembaga-lembaga asosiasi kopi. Kelak melalui bagian tersebut para
pembaca, khususnya warga kampung, dapat bersanding di pasar internasional.
Pada Bagian V saya mencoba untuk membongkar selubung dari moda akumulasi
yang bekerja, pada praktek perdagangan kopi di Toraja. Hasil belajar ini
menunjukkan terdapat tujuh pelaku bisnis di sektor hilir yang mendulang
keuntungan besar dari kerja petani kopi.
Semoga melalui tulisan ini dengan meminjam istilah kawan belajar saya Surya
Salung, buku ini dapat menjadi bahan belajar bersama ke depan, sehingga
kegagalan di masa lalu membuat kita mampu menentukan langkah di hari esok.
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Latar Sosial-Ekologis Tondok Bolokan

“Seandainya masyarakat ini pinter untuk mengelola kebun sendiri, bisa pendapatan itu
lebih meningkat. Lebih sejahtera masyarakatnya. Tapi cuma ditinggalkan kopinya yang
sekarang diolah, pindah ke perusahaan. Nah bagaimana perusahaan kalau kamu sudah
tidak mampu mitra sama perusahaan. Tinggal menggantungkan diri sama Maha Kuasa,
bagaiman? Karena sudah tidak mampu! Coba dia bikinkan tanam saham sama
perusahaan. Perusahaannya yang kebun sekarang dia kelola ratusan kebun kopi.
Seandainya dia dari upahan perkebunan dia pindahkan ke lahan sendiri, baru namanya
sejahtera. Tetapi dari lahannya pindah ke perusahaan bagaimana bisa berkembang?”
(Tuturan salah seorang pekerja
perusahaan Sulotco)
Tiroan di Masa Pergolakan
Sebuah desa dibangun atas pergulatan sejarah yang panjang. Desa itu dinamakan
Tiroan, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja. Di zamannya, tondok Tiroan—yang
belum berubah menjadi desa—seolah tumbuh lebih dewasa dibandingkan kampung
yang lain. Ragam budaya, mulai dari sistem pertanian, penanggalan bulan, dan
keputusan upacara menjadi rujukan pelbagai warga kampung lain. Banyak
perkampungan atau tondok lain menjadikan Tiroan sebagai contoh. Lambat laun, warga
kampung menamai desa itu menjadi “Tiroan” yang dalam arti secara harfiah bermakna
“contoh” atau “dicontoh”.
Dahulu tidak hanya tondok Tiroan di daerah Bittuang, melainkan tondok lain bernama
Pamanukan hidup bersamaan. Kedua tondok membangun peradabannya masingmasing. Tidak ada cerita petikaian antara kedua tondok itu, walaupun kedua tondok
dipimpin oleh dua orang kepala kampung yang berbeda. Pada masa itu tondok Tiroan
dipimpin oleh seorang kepala kampung bernama Rerung, sementara Tandilayuk sebagai
pemimpin dari tondok Pamanukan. Kehidupan kedua tondok ini terus berjalan, hingga
suatu hari di awal abad 20 rentetan peristiwa menggilas kehidupan tondok Tiroan.
Memasuki periode 1907 – 1944 kolonial Belanda masuk ke Toraja pada tahun 1907.
Selang tiga tahun kemudian Belanda tiba di Bittuang pada tahun 1910. Sesampainya di
Bittuang, Belanda menerapkan sistem ma’jama loppo48. Orang-orang Bittuang
dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan dan perkebunan. Waktu itu, jalan
yang dibangun menghubungkan jalan poros Makale—Bittuang—Bolokan. Seorang
mantan militer yang sekarang kerja di perkebunan swasta mengisahkan cerita itu
dengan tegas. Ia bilang:
“Pembangunan jalan Belanda yang buka mulai dari Makale, karena
masih adanya jama’ loppo’ atau kerja paksa. Istilah Belanda dulu
kalau kita memikul kayu itu empat orang dikurangi dua tinggal, dua.
Nah… itu namanya kerja paksa, ma’jama loppo’. Jadi ma’jama itu
48

Seorang tokoh adat di daerah tondok Tiroan punya pemahaman lain tentang kata ma’jama loppo. Jika
loppo’ diterjemahkan berdiri sendiri artinya “gemuk”. Memang menurut lelaki itu tidak bisa bahasa
Toraja diterjemahkan begitu saja. Tapi, intinya jika maja loppo’ menurut orang tua dulu itu berarti kerja
Paksa.
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bekerja. Loppo’ itu sifatnya keharusan; paksa. Jadi siapa saja harus.
Jadi dulu ada istilahnya di-pali, dibuang. Di pindahkan mi kalau ndak
mau di-anu-kan. Makannya itu orang selalu menuruti. Apa yang
disuruh dia mau. Seumpamanya dia mau dibawa ke Palopo, Parepare, Makasar, apalagi pulau Jawa orang pada takut.”
Nada bicara lelaki itu mengebu-gebu. Seolah waktu itu begitu mencekam. Ada garis
ingatan antara cerita orang tua yang diterima dengan emosi yang bergejolak. Lelaki itu
masih terus berbicara. Tidak lama ini melanjutkan kembali cerita.
Waktu itu tidak ada yang berani membentak, ujar mantan angkatan militer itu. Warga
kampung pun tidak ada yang berani mengelak dari perintah. Semua takut untuk
melawan. Selama bekerja sebagai tenaga kerja paksa, mereka hanya dibekali makanan
dua’ kayu (ubi kayu) dan dale (jagung). Satu orang memikul satu ka’du (karung). Bekal
dua’ kayu dan dale dalam ukuran satu karung inilah, kemudian menghidupi para pekerja
paksa untuk satu minggu. Dua kayu dan dale hanya direbus dan dimakan bersama sayursayuran yang tersebar di hutan. Bermodal makan sekedarnya, para pekerja paksa harus
tetap menggarap jalan raya.
Jalan yang dibangun tidak seperti hari ini yang telah berbahan dasar semen atau corcoran. Menurut Pak Paloh salah seorang warga yang tinggal di tondok Tiroan,
pembangunan jalan di masa itu hanya menggunakan material bebatuan sungai yang
ditata. Informasi Pak Paloh memang benar. Sewaktu berangkat menuju perkebunan
pada tahun 2016 dan 2017, tepatnya setelah melewati jembatan sebelum gapura
perusahaan, batu-batu sungai yang tertata rapih mendominasi area perkebunan.
Bebatuan sungai yang tersusun ini merata hingga seluruh area perkebunan kopi hari ini.
Seorang kakek yang telah lama menetap di tondok Bolokan menandai tahun 1930
sebagai kali pertama, perusahaan perkebunan Belanda berdiri di Bolokan. Bolokan
memiliki arti kata “ingusan”. Orang tua dulu mengisahkan penamaan kampung dipilih
mengikuti gejala alam. Pada waktu itu, kondisi perkampungan Bolokan bersuhu dingin.
Tulang belulang manusia dapat dibuat gigil kaku, kulit-kulit muka mengencang dan
mengering. Jika pagi tiba, biasanya butiran es menyerupai salju jatuh ke tanah. Lantaran
udara di kaki pegunungan Karua begitu dingin, membuat cairan hidung melembak;
mengeluarkan ingus. Berangkat dari peristiwa orang kampung yang sering ingusan, kelak
penamaan tondok ditetapkan menjadi Bolokan. Bolokan yang berarti ingusan.
Sebuah cerita memang tidak harus sama dalam satu corong suara. Si bapak mantan
militer itu punya versi lain tentang penamaan Bolokan. Cerita itu bersumber dari orangorang tua di zaman neneknya. Baginya penamaan Bolokan bukan berasal dari orang
kampung Tiroan atau Bolokan itu sendiri. Melainkan, sejarah penamaan Bolokan berasal
dari penamaan di masa-masa kolonial Belanda.
“Ni-kan dulu waktu masuk Belanda di sini. Itu Belanda namakan ini
Bolokan. Karena itu namanya ingusan. Ingus itu Bolokan. Jadi ingus
itu karena Belanda anu katanya, apa nama bahasa Torajanya kalau
ingusan? Bolokan. Oh yaa Bolokan.” Ujarnya.
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Cerita tentang penamaan sejarah tondok Bolokan, baru terkonfirmasi oleh si mantan
militer beberapa tahun setelah pensiun dari kedinasan. Beberapa tahun yang lalu,
pernah ada salah seorang turis asal Belanda datang ke perkebunan dan bertanya
tentang peristiwa penamaan Bolokan. Setelah diceritakan, Turis rupanya punya cerita
yang sama tentang peristiwa penamaan Bolokan yang diambil dari peristiwa orang
“ingus”. Cerita itu didapatkan oleh si turis hasil pembacaan beberapa buku yang berada
di Belanda. Meskipun kedua versi dicerita dari mulut yang berbeda, tapi titik pangkal
cerita tetap berjalan dalam kerangka peristiwa atau kejadian yang sama. Berbeda halnya
ketika memulai cerita tentang waktu pertama kehadiran perkebunan milik Belanda.
Beberapa rujukan literasi memberi keterangan waktu yang berbeda. Misalnya dalam
buku yang ditulis oleh Bigalke, perkebunan Belanda yang berada di daerah awan dimiliki
oleh seorang yang bernama Van Dijk pada tahun 1928. Bigalke tidak pernah menuliskan
secara mendetil bagaimana proses kehadiran perkebunan milik Belanda di daerah
Bolokan? Ia hanya memberikan keterangan nama pemilik kebun dan tahun kehadiran
perkebunan kopi.
Pencatatan keterangan waktu ini berbeda dengan arsip sejarah yang dituliskan oleh
warga lembang Tiroan. Catatatan sejarah lembang Tiroan menaruh rentang waktu dari
1932 – 1957 sebagai fase dari kehadiran perkebunan Belanda di Bolokan.49 Sementara,
menurut Pak Paloh perkebunan Belanda mulai muncul di tahun 1930. Dengan
membandingkan tiga informasi ini, besar kemungkinan perkebunan Belanda telah hadir
sekitar tahun 1930-an. Proses kehadirannya bersamaan mulai diselesaikannya
pembangunan jalan poros Makale – Bittuang—Bolokan.
Di masa-masa sistem kolonial Belanda berlangsung, warga Toraja tidak hanya dijadikan
budak untuk pembangunan jalan. Belanda memobilisasi warga untuk membangun
rumah para mandor perkebunan, jembatan, dan tempat penggorengan kopi di area
perkebunan. Sebagian warga juga dijadikan sebagai buruh perkebunan kopi. Pada masa
itu ada dua jenis komoditas kopi yang ditanam oleh Belanda di Bolokan.
Kopi Balanda atau yang dikatakan sebagai jenis kopi Robusta dan kopi Arabica yang
dinamakan kopi Tongan.50 Selain tanaman komoditas kopi yang dihasilkan, di wilayah
perkebunan Bolokan, Belanda menanam teh, terong belanda, dan Nurbei.51 Seluruh
komoditas yang ditanam oleh Belanda berpoduksi dengan baik. Pak Paloh menuturkan
kalau wilayah Bolokan memang memiliki tanah yang subur, karena itu Belanda memilih
daerah Bolokan. Selain kesuburan tanah, Pak Paloh membaginya dalam dua alasan
lainnya. Pertama, karena udara di daerah Bolokan sangat sejuk selaras dengan
kebutuhan tanaman yang diinginkan oleh Belanda. Kedua, Bolokan merupakan bekas
persembunyian Pong Tiku. Menurutnya, hampir semua daerah-daerah yang dilalui Pong
Tiku ditelusuri jejaknya oleh Belanda. Pak Paloh meyakini, setiap jalan yang dilalui oleh
Pong Tiku mungkin daerah itu pasti bagus.
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Catatan sejarah ini, murni hasil arsip lembang Tiroan yang ditulis dalam tiga halaman kerta HVS secara
kronologis waktu. Penulisan sejarah itu ditanda tangani oleh kepala lembang Tiroan saat ini, bernama
Medi Sura’ Matasak, dengan penandatanganan pada tanggal 03 Desember 2016.
Penaman kopi tongan ini diucapkan oleh Pak Paloh. Ia bilang orang Bittuang yang menamakan kopi
Arabica dengan istilah tongan.
Nurbei merupakan salah satu bahan untuk pembuatan kain sutra
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Gambar 4. Penggorengan Bekas Peninggalan Belanda

Seiring berjalannya waktu, sistem kerja paksa kolonial Belanda itu terus berlangsung
hingga tahun 1944. Lepas dari cengkeraman kolonial Belanda bukan malah hidup
merdeka, alih-alih masuk ke dalam sistem kolonial baru. Jepang merebut alih
perkebunan. Mantan anggota militer menceritakan di masa kedatangan Jepang, sebuah
daerah di perkebunan yang bernama Barakai merupakan tempat perkemahan bala
tentara Jepang ketika menguasai Bolokan.
Dulunya Barakai merupakan lokasi perkemahan bala tentara Jepang. Jepang
menamakan daerah perkemahan itu dengan nama Barak. Di lahan datar bernama Barak,
Jepang bermaksud menampung orang-orang Belanda dan tentaranya, sebelum nantinya
tentara Jepang mengubur hidup-hidup seluruh orang Belanda. Jepang kemudian
menamakan lahan penampungan berkontur datar itu sebagai Barak. Akhirnya, hingga
saat ini daerah Barak masih digunakan oleh perusahaan dan warga Bolokan ini, hanya
saja penyebutannya bukan Barak tapi menjadi Barakai.
Hanya tiga setengah tahun Jepang berjangkar di Toraja. Tahun 1945 gerakan revolusi
kemerdekaan berhasil memukul mundur para kolonial yang bercokol. Selang tujuh tahun
kemudian tahun 1952, lembang Tiroan di pora-porandakan oleh gerak gerombolan.
Seluruh rumah habis terbakar. Warga kampung banyak berlari, mengungsi, atau
bersembunyi di hutan. Pasca situasi perkampungan mulai aman, warga yang berlari ke
hutan mulai kembali berdatangan sekitar tahun 1953-an. Warga mulai bahu-membahu
membuka kebun untuk bertanam kopi. Selain itu, warga juga membuka uma atau sawah
basah kembali dan beternak tedong (kerbau) di lahan-lahan pelepasan atau
panglembaran sekitaran kebun.
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Gambar 5. Peninggalan Rumah Belanda di Tondok Bolokan

Menjelang tahun 1997, Tiroan berpisah dengan desa Bittuang menjadi satu desa sendiri.
Waktu itu dinamakan Desa Persiapan Tiroan. Momentum perpisahan desa bersamaan
dengan dilakukannya agenda perbaikan jalan oleh Dinas Transmigrasi. Jalur perbaikan
jalan dimulai dari tondok Saruran Batu sampai menuju daerah Rante Kolle.52 Satu tahun
setelahnya, 1998 diadakan pemilihan kepala desa pertama. Di saat itu lembang Tiroan
mencakup lima tondok, yaitu: Tiroan, Pemanukan, Salu Padang, Saruran Batu, dan
Bolokan.53 Tahun 2002 karena isu otonomi daerah, desa Tiroan bergabung dengan desa
Balla. Memasuki tahun 2004 kedua desa itu kembali berpisah, kini keduanya tumbuh
sebagai desa sendiri dengan beberapa tondok di dalamnya.
 Bolokan Sebelum dan Sesudah Perusahaan Datang
Pelbagai kejadian hebat mendera kehidupan lembang Tiroan. Gerakan revolusi
kemerdekaan bak angin segar bagi warga lembang Tiroan, khususnya Bolokan. Tiga
puluh tiga tahun waktu yang cukup panjang untuk berbenah masa depan, tapi
terbentuknya negara Indonesia tidak menjamin kesejahteraan apapun. Di bawah rezim
Orde Baru, tanah-tanah warga Bolokan direbut kembali. Kejadian pencaplokan tanah
warga dilakukan pada tahun 1987 oleh satu perusahaan perkebunan swasta bernama
PT. Sulotco Jaya Abadi. Warga yang sejak lama telah menggarap lahan harus tersingkir
dari Bolokan. Sebagian warga yang telah hidup lama di Bolokan harus pindah ke desa
lain karena area rumahnya dikenakan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna
Bangunan. Sementara sebagian warga lain yang tidak terkena patok HGU, membangun
hidup berdekatan dengan lahan operasi perusahaan. Warga yang berada di luar patok
HGU, kini mengusahakan hidup dari komoditas kopi yang ditanam pada lahan perkarang
kecil di depan rumah atau sebagai buruh di perusahaan Sulotco Jaya Abadi.
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Rante Kolle merupakan sebuah desa transmigrasi. Desa itu banyak dihuni oleh orang-orang Jawa. Desa
itu terbentuk bertepatan dengan pembanguan jalan oleh Dinas Transmigrasi pada tahun 1997.
Bolokan sebuah nama tondok yang dipatuk lahannya untuk dijadikan perkebuan kopi milik PT. Sulotco
Jaya Abadi.
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Gambar 6. Pemukiman Di Luar HGU PT. Sulotco Jaya Abadi

Padahal, sebelum kedatangan perusahaan Sulutco Jaya Abadi, tondok Bolokan punya
banyak cerita. Perempuan yang tinggal di tondok Tiroan bernama Elisa melukiskan kisah
kecilnya. Sewaktu kecil, ia sering pergi bersama Indo’ (Ibu) ke Bolokan.54 Daerah itu
dulunya perkebunan kopi milik warga. Bersama Indo’, Elisa pergi untuk memetik daundaun kopi. Hasil petikan daun kopi itu lalu diikat rapih untuk dijual ke pasar Bittuang.
Elisa menerka di tahun 1970-an harga satu ikat daun kopi sebesar 150 perak. Selain daun
kopi yang dipetik untuk dijual ke pasar, kala musim petik kopi tiba, Elisa kecil begitu
senang membantu sang ibu di kebun untuk mengupasi kulit buah kopi.
Dulu banyak sekali buah kopi milik Indo’, sampai-sampai Elisa kecil kelimpungan
memetik buah kopi di pohon. Belum lagi bila harus mengupas biji kopi dengan kayu. Kaki
harus terus-menerus bergoyang lincah di atas lonjoran papan kayu. Istilah Elisa kecil
ma’kesrak-kesrak atau menggoyangkan papan kayu hingga kulit buah kopi merah
terkelupas. Kendati melelahkan, usaha Elisa kecil dalam membantu Indo’ tidak berujung
sisa-sisa. Dalam satu minggu bekerja di kebun, Elisa kecil mendapat sangpulo ringgit
atau 25 rupiah. Uang ini didapat Elisa hasil membantu Indo’ mengupasi biji kopi.
Mengingat peristiwa itu, kini Ibu Elisa tertawa bahagia.
“Lama itu satu liter. Wihh, makan dua jam. Lama kita kerja. Cuma
kita masih anak-anak. Jadi tidak ada tempat bermain, mau cari uang.
Ya, untung main di situ bantu Indo’ dan bapak. Hahaha.” Kelakar
suaranya menggema di dapur.
Lukisan itu menjadi ingatan yang membekas bagi Ibu Elisa. Hari itu rasanya begitu manis.
Ibu Elisa bercerita dengan wajah yang sumringah. Kelakar yang menghiasi obrolan kami
memantul nyaring di sekeliling rumah. Kisah manis Elisa kecil yang mewakili ingatan
pribadi, rupanya menyasar salah seorang warga kampung lain. Pak Todi yang berasal
dari tondok Salu Padang punya ingatan masa kecil tentang kebun Bolokan yang masih
hidup hingga hari ini.

54

Indo merupakan sebut untuk ibu atau mamah bagi orang Toraja.
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Setiap pagi Indo’ selalu mengajak Todi kecil pergi ke Bolokan. Di sana mereka berdua
memetik dokawa (daun kopi) Arabica. Selain dokawa dijual ke pasar, Todi kecil dan Indo’
kerap menggunakan dokawa sebagai minuman hangat di pagi hari. Biasanya daun kopi
akan melalui tahapan ma’tanak (direbus) dengan belanga dari tanah liat. Dokawa lalu
direbus bersama dengan bumbungan tedong (susu perah kerbau). Garam diberikan
sedikit untuk menciptakan rasa gurih. Rasanya begitu nikmat di lidah.
“Saya masih dapat itu. Saya biasa sama mamaku pegi ke sana itu,
ambil dokawa berangkat. Dulu daunnya dijual, buat diminum pake
garam. Ndak pake gula, tapi sekarang sudah kopi semua diminum.
Dulunya ndak ada kopi, hanya dokawa saja. Dokawa Arabica toh.
Bukan Robusta. Orang ikat-ikat rame di pasar masih kudapat dulu itu.
Mungkin tidak cukup lima rupiah, tapi itu lama itu di-tanak. Kasih
masuk sedikit-sedikit masuk ke belanga. Tapi enak sekali itu kalau
pake panganduk tedong atau bumbungan tedong. Enak sekali itu
dokawa kalau dikasih masuk. Jadi saya masih ingat itu kalau pagi
yang dibuat itu. Hahaha…”
Pak Todi sangat bahagia kala bercerita soal dokawa bumbungan. Wajahnya berubah
berseri-seri kemerahan. Tawa lepas bertanda kebahagiaan mengisi obrolan kami waktu
itu. Cerita pun dilanjutkan. Ia mengisahkan ketika pagi hari tiba. Di rumah Todi kecil
hampir selalu saja banyak orang kampung yang berkumpul. Mereka yang datang
seringkali meminta bumbungan tedong. Lantaran tidak semua orang punya tedong dan
dapat menghasilkan air susu perahan. Keluarga Todi kecil tidak pelit kalau harus berbagi
perahan susu kerbau. Walaupun yang dibagikan tidak semua, sebagian air susu perah
disisihkan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari.
Sayangnya pengalaman meminum dokawa bumbungan, telah lama tidak dirasakan lagi
oleh Pak Todi . Hilanganya tadisi meminum rebusan daun kopi, bersamaan dengan
kehilangan orang-orang yang mangandu’ tedong (pemerah susu kerbau). Mungkin
seingat Pak Todi sudah tiga puluh tahun yang lalu.
“Sekarang masih ada itu susu kerbau, tapi ndak ada yang para.
Tedong juga sedikit mi, karena sudah kurang rumput toh. Dulu saya
waktu masih kecil, saya masih mangandu’ dikasih campur dengan
dokawa enak sekali. Terakhir 30 puluh tahun yang lalu sudah tidak
ada yang manganduk.” Ratap Pak Todi.
Hilangnnya dokawa bumbungan menjelaskan adanya perubahan bentang alam di
lembang Tiroan, khususnya di tondok Bolokan. Fase ini terjadi pasca kedatangan
perusahaan Sulotco Jaya Abadi. Dulu banyak warga yang bertanam kopi di daerah
Bolokan. Kebun-kebun di Bolokan diolah sesama warga kampung. Salah seorang kakek
yang kini tinggal di Bolokan menceritakan, kalau orang yang dahulu berkebun di Bolokan
tidak hanya orang asal Bittuang. Daerah lain, seperti Rindingallo, Kurra, Awan, Pangala,
dan Seseng, sama-sama ambil bagian berkebun kopi di tondok Bolokan. Masing-masing
dari mereka memiliki kebun yang dikelola oleh keluarga. Baik buah dan daun kopi turut
dijual ke pasar Bittuang. Namun, setelah perusahaan datang lahan mereka dipatok.
Warga lalu terusir dari kebun yang sudah dikelola sejak pasca kemerdekaan itu.
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Tidak hanya lahan perkebunan kopi milik warga yang hilang. Lahan panglembaran
tedong atau pelepasan kerbau milik warga tersingkir. Hilangnya lahan pelepasan dan
kebun diikuti dengan hilangnya pakan rumput untuk kerbau. Jumlah kerbau semakin
menipis dari waktu ke waktu. Fungsi kerja sebagai to’mangkambi (pengembala kerbau)
ikut mengalami perubahan. Warga kampung tidak ada lagi yang memerah susu kerbau.
Aktivitas meminum dokawa bumbungan hilang dan digantikan dengan suguhan produksi
masal kopi siap saji milik perusahaan Sulotco Jaya Abadi.
Cerita tentang dahulu tondok Bolokan sebagai lahan panglembaran dituturkan oleh
salah seorang pekerja perusahaan. Tahun 2017 lalu, pertemuan dengan lelaki asal Jawa
Timur di daerah lokasi perkebunan bernama Asri, ia menjelaskan kasus tentang lahan
panglembaran. Kisah ini dimulai pada tahun 1988, tepat tahun pertama ia mulai ikut
bekerja dengan perusahaan Sulotco Jaya Abadi:
“Dulu masih hutan. Dulu di sini-kan tempat panglembaran kerbau.
Daerah Asri, kalau bagian atas itu-kan Bolokan peninggalan kopi
belanda itu dulu. Waktu saya datang dulu memang sudah tidak ada,
tapi di daerah Awan itu memang ada dulu. Dulu itu masih ada
panglembaran. Waktu saya ngukur di sini tahun 1988 masih ada
kerbau. Malahan, saya dulu dikejar kerbau.” Kelakarnya.
Pengalaman pahit lelaki asal Jawa Timur itu justru menjadi bahan tertawaan sendiri. Ia
beranggapan itu hanya sebatas cerita konyol semata. Padahal, kisah lelaki itu
menjelaskan banyak hal tentang relasi perubahan dari lahan panglembaran yang kini
telah menjadi lokasi perkebunan.
Kisah pahit lainnya datang dari Ibu Elisa. Di awal-awal perusahaan Sulotco beroperasi,
banyak warga Bolokan yang pergi bekerja kepada perusahaan. Kisah itu dimulai pada
tahun 1989, kali pertama Ibu Elisa menjadi buruh di perusahaan Sulotco. Waktu itu
masih sulit kendaraan. Warga yang mau pergi bekerja harus berjalan kaki bersamasama. Jarak perusahaan begitu jauh dari rumah. Mereka yang rata-rata tinggal di tondok
Tiroan, setengah tiga pagi sudah harus berjalan kaki menuju lokasi perkebunan.
Banyak warga yang kemudian membangun pondok-pondokan di sekitar jalan. Termasuk
juga Ibu Elisa dan Ibu Mercy. Pondokan itu sebagai tempat rebah mereka sewaktu
menunggu matahari datang. Seringkali jika tidak tidur di pondokan, Ibu Elisa datang
lebih awal ke lokasi perkebunan. Orang-orang pekerja perusahaan masih menutup
pintu. Kalau sudah begitu Ibu Elisa hanya bisa duduk-duduk di pinggir bangku
perumahan buruh perkebunan, sembari menunggu aktivitas kerja dimulai.
Di balik cerita Ibu Elisa, rupanya ada hutang yang belum pernah terbayarkan oleh
perusahaan Sulotco. Bila harus mengingat kembali peristiwa itu, Ibu Elisa geram sendiri.
Sejak tahun 1989 sampai awal tahun 2017 belum juga upah hasil kerja tidak pernah
dipegang:
“Dulu waktu baru-baru dibuka banyak orang berjalan ke sana.
Banyak yang bekerja. Kasih dorang jalan kaki ke sana. Saya pernah
kerja tujuh belas hari kalau tidak salah. Sampai sekarang saya tidak
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terima itu gaji di dalam. Seribu lima ratus gaji per hari, saya males
masuk cari.” Kesal Ibu Elisa.
Ibu Elisa tidak mau lagi mengambil upah hasil kerja selama tujuh belas hari. Baginya,
upah yang hanya sebesar 17 ribu tidak sama nilainya dengan hari ini. Ia juga tidak mau
lagi bila harus bekerja di perusahaan. Alasan Ibu Elisa bukan karena besaran gaji yang
didibayarkan terlalu kecil. Sekarang, kerja sebagai buruh borongan untuk menyiangi
rumput seluas satu hektar dihargai oleh perusahaan 300 ribu. Bagi ibu Elisa gaji bukan
pokok perosalaan. Ia hanya merindukan kala semua tondok Tiroan berduyun-duyun
jalan bersama menuju perkebunan.
“Tapi dulu banyak orang sekali kerja, tapi sekarang sudah lumayan
gaji, tapi tidak ada orang. Malas sudah orang pergi, karena sunyi
sudah ji jalan. Kan dulukan orang ramai-ramai jalan.”
Beda Ibu Elisa, beda juga dengan Pak Linda. Jika Ibu Elisa mengingat tahun 1989, maka
Pak Linda hanya mengingat pada tahun 1995. Maklum, Pak Linda baru datang pada
tahun 1990-an. Bagi Pak Linda, dahulu masih banyak orang Bolokan yang bekerja kepada
perusahaan Sulotco. Penilaian Pak Linda, mungkin karena masih ada jenis pekerjaan
sebagai “buruh harian”. Alhasil banyak orang Tiroan yang masih mau bekerja kepada
perusahaan, tapi seiring waktu berjalan dan perubahan skema ketenagakerjaan, kini
Sulotco lebih banyak menyerap sifat pekerjaan sebagai “buruh borongan” dan sistem
mitra atau petani kontrak.
Sistem petani kontrak ini memang terbilang berat. Bayangkan dalam satu tahun bekerja,
pada tanggal 18 Desember petani baru mendapatkan hasil jerih payahnya. Istilah Pak
Linda penghasilan mereka “ditabung” oleh perusahaan. Belum lagi para petani ini harus
berbagi hasil kepada perusahaan. Sebagian hasil panen kebun harus dijual kepada
perusahaan, sebagian lagi diambil langsung oleh pihak perusahaan atas nama kemitraan.
Sistem bagi hasil ini merupakan keputusan perusahaan, karena para petani kopi yang
mengelola kebun membangun skema kontrak kerja di lahan HGU milik perusahaan.
Model pekerjaan borongan dengan sistem pembayaran seperti ini memberatkan,
berbeda dengan buruh harian. Hasil kerja mereka sudah bisa dimakan hari itu juga.
Tondok Bolokan Hari Ini
Kehidupan tondok Bolokan telah berubah. Sejak awal tahun beroperasi PT. Sulotco Jaya
Abadi, satu per satu orang Toraja dari perlbagai daerah mulai berdatangan untuk
melamar pekerjaan. Beberapa orang dari luar pulau Sulawesi, seperti Jawa, Madura, dan
Flores ikut andil mengadu nasib di Bolokan. Kini, di tondok Bolokan hidup 122 Kepala
Keluarga (KK) dengan jumlah warga penghuni sebanyak 422 orang. Hampir warga
tondok bergantung hidup dengan perusahaan Sulotco. Rata-rata mereka bekerja sebagai
buruh harian tetap atau harian lepas di perusahaan. Di tondok Bolokan, lahan uma
hanya dikuasai oleh sepuluh orang. Luas lahannya kurang lebih seperempat hektar.
Dulunya lahan sawah terbentang megah.
Mantan kepala kampung Bolokan, mengisahkan sekitar 12 hektar lahan uma sebelum
diganti rugi oleh perusahaan. Waktu ganti rugi untuk per meter lahan uma sebesar 570
perak. Lahan seluas 12 hektar itu, dulunya hanya punya sembilan kepala keluarga.
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Orang-orang itu merupakan warga awal yang tinggal di tondok Bolokan. Kendati
minimnya lahan sawah basah atau uma, sebanyak 90% warga kampung mengusahakan
hidup melalui kebun pekarangan kecil di luar area lahan perusahaan. Di atas lahan itu
mereka mengusahakan hidup dari budidaya tanaman komoditas kopi.
Hidup di area perkebunan dengan ketinggian 1.400-an di atas permukaan laut memang
tidak mudah. Apalagi lahan uma untuk menghasilkan beras terbatas dan hanya dimiliki
oleh 10 orang di kampung. Mau tidak mau mereka harus mengandalkan uang untuk
mendapatkan beras. Kebutuhan uang warga Bolokan cukup kencang semua kebutuhan
dapur harus dibeli. Sayur-mayur, awang (dedak), ikan, cabai, bahkan daun miana (bulu
nangko) harus mereka beli. Lahan begitu sempit. Deras pengeluaran uang tidak dapat
dibendung, karena itu warga cakap memutar uang lebih memilih berdagang sembako
melalui kios-kios. Alasannya, karena waktu yang terlampau sempit bila harus melakukan
pekerjaan yang memakan waktu lebih. Setidaknya untuk hari ini, di tondok Bolokan telah
berdiri sembilan kios. Selain mengandalkan kios sembako, sebagian warga kampung
yang cakap dalam hal keuangan memilih menabung pada hewan ternak. Rata-rata
ternak mereka babi dan ayam. Cukup jarang warga yang beternak tedong. Selain karena
harga beli tedong mahal, tedong dilarang memasuki lahan perkebunan milik perusahaan
untuk mencari rumput.

Gambar 7. Gapura PT. Sulotco Jaya Abadi

Jenis hewan ternak ini berbeda dengan orang-orang yang tinggal di dalam area HGU,
khususnya para pekerja perusahaan. Kebanyakan hewan ternak yang dipilih berupa
kambing. Pekerja perusahaan tidak perlu mencari ataupun membeli kambing. Pihak
perusahaan telah menyiapkan hewan ternak bagi warga yang mau bermitra. Syaratnya
hanya mau mengerjakan dan berbagi hasil dengan perusahaan. Bagi hasil ini
berlangsung ketika perusahaan mau membeli dari tangan penggarap. Nanti yang
menjual kambing diperantarai oleh pihak perusahaan, uang hasil penjualannya lalu
dibagi dua dengan si penggarap.
Pak Arsi contohnya, salah seorang peternak kambing yang bermitra dengan perusahaan
Sulotco Jaya Abadi. Ia mengaku telah lama menjadi peternak kambing. Di kandang dekat
rumah kurang lebih ada 20 ekor. Kata lelaki ini, jika perusahaan belum membutuhkan
kambing, kadang para pedagang dari daerah Enrekang datang membeli. Harga kambing
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yang sudah pisah tetek atau sudah tidak menyusui lagi dibandrol 600 ribu per ekor. Usia
kambing sekitar empat bulan. Tidak hanya kambing yang bisa dijual oleh Pak Arsi.
Terkadang, kotoran kambing bisa dijual kepada pihak perusahaan. Kotoran-kotoran
kambing akan dijadikan pupuk di kebun mitra nantinya.
Dibandingkan dengan kotoran kerbau atau babi, justru perusahaan lebih menerima
kotoran kambing. Maklum, produk kopi Sulotco Jaya Abadi sudah tersertifikasi JAZ
Organic. Melalui kotoran kambing ini, perusahaan akan mengolahnya ke bagian
inkubasi. Kotoran akan dicampur dengan beberapa bahan untuk dijadikan pupuk
organik. Pupuk ini yang kemudian dijual perusahaan kepada petani kontrak mereka.
Harga pupuk dari para peternak dibeli seharga 160 ribu per kubik. Namun, Pak Asri
seringkali lebih banyak memberikan kotoran kambing kepada sang istri. Lantaran, sang
istri tengah menggarap dua hektar kebun milik perusahaan. Kebutuhan pupuk untuk
luas dua hektar dalam satu tahun sebesar 10 kubik.
Hubungan Perburuhan
Ragam perburuhan disajikan oleh perusahaan untuk warga tondok Bolokan. Mulai dari
buruh harian tetap, harian lepas hingga buruh borongan. Untuk tipe pertama sebagai
buruh harian lepas, ada beberapa jenis pekerjaan yang tersedia, seperti pemangkasan
pohon, buruh angkut kopi, buruh sortir biji kopi, supir truk, dan buruh bangunan. Waktu
kerja mereka terhitung dari jam tujuh pagi hingga jam dua siang. Perbekalan makan
harus dibawa sendiri dari rumah, karena pihak perusahaan tidak menyediakan makan
bagi para buruh.
Upah buruh harian tidak sama dengan setiap tipe pekerjaan. Buruh supir truk
contohnya, diupah mulai dari 25 ribu sampai dengan 75 ribu. Tugasnya mengantarkan
barang-barang milik perusahaan. Biasanya ketika ada permintaan kopi untuk diekspor, si
buruh akan mengantarkan muatan sampai ke pihak ekspedisi yang berada di daerah
Tana Toraja. Tidak hanya itu, tugas buruh supir truk kerap diminta oleh perusahaan
untuk mengangkat barang-barang sembako untuk kebutuhan koperasi. Selain itu, jika
terdapat pembangunan di area perkebunan, para buruh supir truk ini akan ditugasi
mengangkat bahan baku material bangunan dari kota ke area perkebunan.
Kerja rangkap buruh supir ini hanya berhenti sampai proses pengangkutan barang ke
truk saja. Sementara jika ada pengerjaan bangunan akan berbeda penggarapnya, seperti
ada jalan yang rusak. Buruh yang bekerja di bagian bangunan akan turun tangan. Buruh
bangunan akan menangani seluruh hal yang berkaitan dengan pembangunan. Upah dan
waktu kerjanya berbeda. Besaran upah yang diberikan sebesar 78 ribu rupiah per hari.
Upah dengan nominal 78 ribu per hari, sama dengan tipe kerja sebagai buruh angkut
karung di pergudangan. Di pergudangan kurang lebih ada sembilan tenaga kerja. Tujuh
orang berjenis kelamin laki-laki, sementara dua orang lainnya perempuan. Tugas
pengangkutan hanya diperuntukkan untuk tujuh orang laki-laki ini. Dua orang
perempuan, biasanya hanya bertugas membuka jaitan karung. Setiap hari kurang lebih
sebanyak 30 karung yang diangkat. Satu karung memiliki berat sebesar 60 kilogram,
namun beban angkut sebanyak 30 karung tidak mesti tetap berlaku di setiap harinya.
Bila ada permintaan ekspor kopi mendadak dari pembeli, pihak perusahaan akan
meminta buruh angkut untuk memindahkan karung lebih banyak. Kurang lebih menurut
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salah seorang yang bekerja di sana ada sekitar 300 karung untuk per harinya. Karungkarung itu dipindahkan dari pergudangan menuju ruang sortir biji.
Ketika karung yang berisi green bean telah tiba di ruang sortir. Karung kopi akan
ditumpahkan di atas meja persegi panjang. Meja ini terbagi dalam tiga sekat. Satu sekat
besar untuk tumpahan biji kulit ari atau green bean yang berasal dari karung. Satu sekat
untuk biji yang sudah disortir dalam kategori specialty. Sedangkan satu sekat lagi sebagai
wadah penampungan untuk biji kopi yang dikategorikan off-grade atau yang dikatakan
tidak berkualitas ekspor. Di ruang penyortiran, papan meja sortir ini tidak hanya
berjumlah satu. Ada puluhan meja sortir yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan.
Meja tersebut sebagai alat kerja para buruh sortir biji kopi. Rata-rata mereka yang
bekerja merupakan perempuan. Para buruh perempuan bekerja dengan tangan-tangan
cekatan. Di dalam ruang penyortiran terasa hening, sepasang bola mata dengan tangan
memilah jutaan biji kopi dalam tempo yang cepat. Tidak ada suara yang berbicara, selain
suara butiran biji kopi yang ditumpahkan di atas papan meja.
Waktu kerja para buruh sortir ini dimulai dari jam tujuh sampai dengan jam dua siang.
Bagi yang mau lanjut lagi, mereka bisa memulai dari pada jam tujuh sampai jam
setengah sembilan malam. Waktu itu, malam sudah tiba. Hujan mengguyur tondok
Bolokan. Pantulan suara air yang jatuh di atas atap seng berbunyi nyaring. Dua orang
perempuan sehabis mandi dan makan malam bergegas pergi. Keduanya merupakan
anak dan ibu yang tinggal di luar area HGU perusahaan. Si ibu mengatakan hampir 12
tahun lamanya bekerja di perusahaan Sulotco sebagai buruh sortir kopi. Hingga awal
tahun 2017, ia mengaku belum angkat sebagai pekerja tetap. Selama 12 tahun hanya
menjadi buruh harian lepas. Sedangkan si anak, baru belakangan ini mulai ikut bekerja.
Lantaran, ia baru pulang dari Papua bersama suami yang bekerja buruh bangunan di
Papua. Proyek sang suami telah habis, alhasil sembari menunggu panggilan lagi, si istri
harus turun ke perkebunan kopi untuk menjadi buruh.
Kerja mereka dibagi berdasarkan banyaknya sortiran biji kopi. Semakin banyak biji kopi
yang berhasil disortir, semakin banyak pula gaji yang diperoleh. Sayangnya, untuk
muatan yang berhasil disortir memiliki upah yang berbeda. Ada dua kategori biji yang
dibayarkan. Kategori pertama specialty harga upah yang dibayarkan 1.000 rupiah untuk
per kilogramnya. Kedua kategori off-grade yang dibayarkan 250 perak per kilogram.
“Upah sortir itu 1.000 per kilo, itu yang bagus. Kalau tidak bagus 250
per kilo, nanti 10 kilo baru 1.500. Sehari bisa dapat dua puluh kilo,
lima puluh kilo, sampai tiga puluh kilo. Satu hari sudah ada lembur
itu. Jam tujuh pagi sampai setengah empat. Baru malam lagi. Jam
tujuh sampai setengah sembilan.” Jelas si anak.
Selama ini mereka selalu mengambil waktu kerja hingga setengah sembilan malam.
Waktu yang ditetapkan oleh perusahaan jam dua siang mereka perpanjang hingga
setengah empat sore. Ada atau setengah jam lebih tenaga yang dikeluarkan oleh kedua
perempuan ini, tapi hal itu harus tetap mereka lakukan demi bisa mendapatkan uang
untuk makan sehari-hari. Penambahan waktu kerja yang dilakukan oleh kedua
perempuan itu, membuat keduanya memperoleh 30 kilogram biji kopi dalam sehari.
Ketika ditanya soal masing-masing jumlah kategori yang berhasil disortir, kedua
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perempuan ini menggeleng. Katanya mereka hanya tahu 30 kilogram saja dengan upah
yang mereka terima hanya 15 ribu dalam satu hari.
Tipe kerja buruh harian di luar budidaya kopi, juga ada, hanya saja sifatnya buruh harian
tetap. Untuk tipe pekerjaan ini salah satunya menjadi satpam perusahaan. Gaji mereka
78 ribu per hari dengan waktu kerja dari jam tujuh pagi hingga jam dua siang. Setelah itu
akan ada pergantian tenaga kerja untuk melanjutkan pekerjaan. Harian tetap tidak
diupah dalam satu hari sekali. Melainkan, mereka diupah dalam lima belas hari sekali.
Hitungan lima belas hari sekali dinamakan satu periode. Dengan begitu dalam satu bulan
mereka mendapatkan dua kali gaji.
Selain tipe pekerjaan yang berada di bagian pabrik dan area perusahaan, tipe kerja
buruh harian dalam budidaya perawatan kopi juga ada. Salah satunya tugas pekerjaan
yang harus dilakukan adalah pemangkasan pohon kopi. Para buruh diupah berdasarkan
banyaknya pohon kopi yang berhasil dipangkas. Satu pohon menurut salah seorang
warga dihargai 200 rupiah. Kesepakatan awal kerja menentukan berapa lama waktu
kerja pemangkasan pohon kopi diselesaikan. Salah satu contoh mengatakan, dalam
kontrak awal kerja pemangkasan pohon kopi untuk luas lahan satu hektar
membutuhkan waktu kerja selama dua bulan. Dengan luas satu hektar, kurang lebih
terdapat 1.800 pohon kopi yang bertengger. Para buruh pangkas pohon kopi, juga
dikenakan rangkap kerja untuk merawat pohon kopi. Jenis pekerjaan ini memerlukan
ketelitian yang sama dengan para buruh sortir, karena ada standar pangkasan yang
harus dipatuhi oleh buruh pangkas.
Selain tipe pekerjaan sebagai buruh pangkas di dalam aktivitas budidaya kopi. Terdapat
tipe pekerjaan lain seperti, selasih atau penyiangan rumput di perkebunan. Tipe
pekerjaan ini kurang lebih sama dengan buruh pangkasan. Jika buruh pangkas dihargai
dengan banyaknya pohon kopi yang berhasil dibersihkan, buruh selasih diupah
berdasarkan luasan lahan. Untuk luas satu hektar upah yang dibayarkan sebesar 400
ribu rupiah.
Salah seorang lelaki yang tengah bekerja sebagai buruh selasih menceritakan aktivitas
kerjanya selama ini. Biasa ia menargetkan luasan lahan dalam ukuran pohon. Selama
bekerja ia tidak melihat luasan lahan yang telah berhasil digarap, tapi jumlah pohon
yang berhasil dibersihkan. Dalam satu hektar lahan perkebunan terdapat 1.800 pohon
kopi yang bertengger. Ia mengaku kewalahan menangani 1.800 pohon kopi, karenanya
pekerjaan penyiangan rumpun tidak pernah bisa diselesaikan dalam satu hari selesai.
“Upah 60 pohon kalau gaji harian 50 ribu kalau ndak salah satu hari.
Makanya bawa sendiri. Kalau satu hektar ada satu minggu lebih itu
kerja. Pake parang ndak pake mesin. Ndak biasa pake mesin. Banyak
orang kalau dia mau pake mesin, dia ambil ke koperasi cicil bayar. Ya,
bayar ada 200 ribu atau 300 ribu. Dia cicil karena ada dua juta itu
mesin. Jadi cicil bayar ada yang 100 ada yang 50. Ndak ada
penyewaan, harus beli dulu.”
Sewaktu buruh penyiangan bercerita tidak ada nada kesal yang terbaca. Rawut wajah
murka penuh amarah juga tidak terlihat dari mimik lelaki itu sedikit pun. Ia
menerangkan dengan biasa saja. Padahal, upah yang diterima tidak sebanding dengan
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keringat yang terkucur. Apalagi, jika ingin mendapatkan mesin harus membeli. Tidak ada
sewa, tidak ada peminjaman gratis. Ia hanya bisa melakukan dengan cara petani kelas
rumah tangga pada umumnya; membersihkan dengan menggunakan parang di lahan
seluas satu hektar. Lelaki itu hanya bisa menerima situasi yang tengah dihadapi hari ini.
Ia beranggapan pekerjaan yang dilakukan biasa saja.
Di akhir bagian ini, kisah singkat tiga keluarga kecil dalam memenuhi kehidupan sebagai
buruh perusahaan akan diceritakan. Kisah mereka sengaja ditaruh untuk menyelami
dinamika kehidupan perburuhan yang terjadi di tondok Bolokan. Walaupun cerita yang
disampaikan tidak akan mendalam, namun sekurang-kurangnya cerita ini dapat
menyelami sedikit dinamika kehidupan mereka. Cerita ini dimulai dari tiga keluarga yang
berlatar belakang sebagai buruh perusahaan dengan tipe pekerjaan yang berbeda. Satu
di antaranya hidup penuh ketercukupan, sedangkan dua lainnya berada dalam
perangkap.
Sudah 20 tahun, sejak 1995, Pak Linda bekerja di perusahaan Sulotco Jaya Abadi.
Awalnya ia menjadi buruh tani kopi; mengurusi budidaya kopi. Mulai dari penyemaian
bibit, penyiangan, pemangkasan, hingga panen kopi. Sekarang Pak Linda telah dimutasi
dan bekerja sebagai satpam perusahaan. Sifat tenaga kerja sebagai buruh harian tetap.
Setiap lima belas hari bekerja, gaji Pak Linda baru dicairkan. Upah yang didapat satu juta
rupiah. Pekerjaan Pak Linda bisa dibilang berbanding terbalik dengan si istri. Si istri pada
bagian administrasi perusahaan. Jabatan si istri setingkat mandor perkebunan atau
mandor pabrik. Upahnya tiga juta per bulan.
Pernikahan Pak Linda dengan si istri dianugrahi dua orang anak. Anak pertama masih
bersekolah di tingkat menengah. Sementara anak kedua berada di kota Rantepao. Di
antara dua anak Pak Linda, anak nomor dua membutuhkan uang lebih banyak.
Kebutuhan uang si anak nomor dua untuk membayar biaya asrama, makan, dan sekolah.
Boleh dikata belanja keluarga untuk kebutuhan anak nomor dua dapat dibilang paling
tinggi. Kendati pengeluaran untuk sekolah anak yang lebih tinggi, Pak Linda mengaku
masih bisa menutupi pengeluaran rumah tangga. Siasat Pak Linda, dengan menyisihkan
gaji istri dua setengah juta. Setelah disisihkan, uang langsung segera dikirim kepada si
anak nomor dua. Sisa lima ratu ribu lalu ditabung. Sedangkan, uang Pak Linda sebagai
satu juta untuk membayar kebutuhan dapur rumah tangga.
Kebutuhan dapur rumah tangga Pak Linda sehari-hari mengandalkan sembako dari
koperasi milik perusahaan. Nota pengambilan barang akan dibayar setelah gaji para
buruh diterima. Total satu juta dari gaji yang diterima pada periode pertama di bulan
Februari 2017 lalu, hanya 100 ribu saja yang berhasil diterima. Sembilan ratus ribu harus
dipotong untuk melunasi hutang pengambilan barang sembako di koperasi. Begitu juga
dengan gaji periode keduanya.
“Kalau koperasi tidak bisa meminjamkan uang. Berupa barang saja.
Jadi bisa dicicil, kalau gajian dipotong, seperti gaji saya itu tidak
diterima ini. Tinggal perinciannya bilang. Ini masih kurang. Ini ada
lebihnya sedikit. Apa pinjaman saya di sana sembilan ratus ribu ribu
satu periode. Terus gaji saya satu juta, satu periode. Jadi masih sisa
seratus ribu. Masih ada gaji mamanya yang utuh.” Ucap Pak Linda.
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Baik Pak Linda dan si istri sama-sama sadar, jika hanya mengandalkan gaji dari
perusahaan tidak akan pernah cukup. Belum lagi kebutuhan ritual selalu ada setiap
bulan, karena itu setiap seminggu sekali Pak Linda pergi ke kebun. Kebun miliknya
berada di luar HGU perusahaan. Di sana ia bertanam kopi dengan luas setengah hektar
dengan jumlah 500 pohon kopi. Pak Linda berbangga diri dari hasil garapan kebun
sendiri. Hasil panen pada kopi tahun 2016 lalu hampir sembilan juta rupiah didapat.
Waktu itu harga kopi 15 ribu per liter, pembelinya perusahaan Sulotco Jaya Abadi.
Menjual kopi ke pihak perusahaan tidak bisa sembarangan. Perusahaan punya penilaian
yang selektif. Kebun yang diolah oleh rakyat harus bebas dari penggunaan kimia. Entah
itu semprotan atau pupuk kimia Selain produk bebas dari penggunaan kimia, dalam hal
penjualan biji kadar air yang terkandung di dalam biji kopi harus diperhitungkan.
Perusahaan hanya mau biji kopi yang kadar airnya hanya 7%. Selebihnya perusahaan
akan menolak. Belum lagi, pihak perusahaan hanya mau menerima kategori biji kopi
yang sudah dalam bentuk kulit tanduk. Pihak perusahaan tidak mau menerima
penjualan kopi dari petani berbentuk kulit ari tau green bean. Dengan penerimaan biji
kopi yang masih dilapisi oleh kulit tanduk, pihak perusahaan masih bisa mengolahnya
menjadi kulit ari.
Segala standar prosedur yang diminta oleh perusahaan Sulotco ditaati dengan baik oleh
Pak Linda. Ia mengaku juga mendapat banyak pengetahuan tentang budidaya kopi, yang
dipasok oleh pihak perusahaan. Sejak awal penanaman kopi Pak Linda telah
mendapatkan pelatihan. Mulai dari cara pemetikan biji kopi yang harus berwarna
merah, proses fermentasi, dan perawatan tanaman kopi. Pak Linda mengaku mengikuti
seluruh instruksi yang diminta oleh perusahaan. Alhasil, kopi yang ia tanam selalu dibeli
oleh pihak perusahaan.
Keluarga Pak Linda dapat dikatakan memiliki penghasilan berlebih. Ekonomi keluarga ini
selain ditopang dari gaji sebagai buruh perusahaan dan perkebunan kopi keluarga, Pak
Linda masih membuka kios di tondok Bolokan. Barang yang dijual, utamanya seperti
bensin, pulsa, mie instan, dan gas tabung. Biaya pengeluaran pulsa dalam sebulan untuk
kebutuhan kios sebesar delapan juta sebulan. Sementara bensin untuk putaran satu
bulan dibeli sebanyak 300 liter. Modal yang dihabiskan memakan biaya 1.935.000
rupiah. Tambahan biaya lain seperti modal untuk memutar gas tabung. Dalam satu
bulan kebutuhan persediaan untuk gas tabung ditargetkan sebanyak 20 buah. Modal
yang dipersiapkan sebesar 400 ribu rupiah.
Kisah keluarga lain berangkat dari cerita Pak Alex. Sejak tahun 1990-an telah bekerja
sebagai buruh di perusahaan Sulotco. Kini, ia menjadi petani kontrak sejak enam tahun
yang lalu. Pak Alex memang bukan anak yang lahir dan besar dari tondok Bolokan.
Tondok tempat ia dilahirkan jaraknya tidak jauh dari Bolokan. Tondok Pak Alex berada di
lembang Sasak yang merupakan sebuah desa yang berada di Toraja bagian barat.
Bekerja sebagai petani kontrak tidak dilakukan sendiri oleh Pak Alex. Si Istri memilih jalur
hidup yang sama sebagai petani kontrak. Namun, beda lahan dan beda luasan garapan
yang ditangani. Isti Pak Alex menggarap di atas lahan seluas satu hektar. Bekerja sebagai
petani kontrak harus keluarga ini lakukan. Sebab mau apa lagi? Tidak ada yang bisa
dilakukan selain mengambil jenis pekerjaan sebagai petani kontrak, katanya.
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Sehari-hari Pak Alex selalu pergi ke kebun. Berangkat pukul tujuh pulang dengan
matahari jatuh di pelupuk barat; jam empat sore. Di kebun, aktivitas budidaya telah
direncanakan dengan terukur. Kepala wilayah perkebunan telah memberi perencanaan
kerja kepada seluruh petani kontrak. Setiap jenis aktivitas pekerjaan yang harus
dilakukan secara bertahap. Tahap pertama setelah musim panen. Aktivitas yang harus
dilakukan ma’kesrek atau penyiangan rumput. Kerja penyiangan rumput ini dilakukan
oleh Pak Alex sendiri. Luas dua hektar berhasil dirampungkan selama dua bulan.
Sementara kebun garapan istrinya yang seluas satu hektar dapat diselesaikan dengan
waktu satu bulan.
Setelah proses penyiangan, tahap selanjutnya memasuki proses pemangkasan pohon
kopi. Aktivitas pemangkasan masih dipecah ke dalam tiga jenis. Pertama, jenis
pemangkasan yang dinamakan wiwilan kasar. Jenis pemangkasan ini memotong pohon
kopi yang tumbuh menjulang ke atas. Kedua jenis pemangkasan kasar, pemotongan
daun-daun kopi yang sudah tua. Ketiga jenis pemangkasan halus, yakni memangkas
daun-daun kopi yang masih kecil. Aktivitas kedua ini memakan waktu dua bulan untuk
lahan seluas dua hektar. Berbeda dengan lahan si istri. Luas satu hektar bisa diselesaikan
hanya dengan waktu dua minggu. Waktu kerja ini lebih cepat dibandingkan kebun
garapan Pak Alex sediri. Bagaimana tidak cepat? Setiap selesai jam kerja, Pak Alex selalu
menyambangi kebun si istri untuk membantu pemangkasan pohon. Akhirnya waktu
pemangkasan kebun istri lebih cepat selesai.
Bila aktivitas pemangkasan pohon kopi telah diselesaikan tahap selanjutnya masuk ke
proses pemupukan. Pupuk yang digunakan berasal dari kotoran kambing hasil racikan
perusahaan. Petani kontrak sendiri yang mengambilnya kepada pihak perusahaan.
Jumlah pengambilan akan dicatat oleh mandor perkebunan. Waktu kerja pemupukan
memerlukan dua minggu untuk lahan dua hektar garapan Pak Alex. Sesudah tahap
pemupukan berhasil rampung, lalu masuk ke tahap terakhir yaitu rempesan. Jenis
aktivitas ini menebangi kayu atau ranting-ranting yang berada di pohon penanung kopi.
Curahan waktu kerja untuk lahan seluas satu hektar memakan waktu satu minggu.
Sesudah serangkai aktivitas ini dilakukan tinggal menunggu musim panen pada bulan Juli
sampai September.
Pada tahun 2016 lalu, lahan seluas dua hektar mendapatkan hasil buah kopi 5.200
kilogram. Harga jual buah kopi sebesar 1.300 per kilogram. Kopi yang dijual masih dalam
bentuk glondongan atau kulit ceri. Artinya tahun 2016 lalu, seharunya ia mendapatkan
6.760.000 rupiah. Sayangnya, tidak sepeser uang itu masuk ke kantong Pak Alex. Uang
itu hanya menghapus deretan angka hutang di koperasi perusahaan saja. Hitunghitungan bagi hasil itu terjadi ketika akhir tahun setiap tanggal 18 bulan Desember.
Padahal, selama proses penggarapan pohon kopi terus-menerus uang dikeluarkan oleh
petani. Artinya, perusahaan meminta kepada petani kontrak untuk menalangi seluruh
pengeluaran biaya aktivitas budidaya kopi.
“Sebenernya upah itu tidak cukup, tapi mau apalagi Pak. Lebih baik
kita pasrah saja. Cuma hutang saja kita terima. Mau apalagi kita?
Ndak ada lagi. Hanya pasrah. Saya bekerja di perusahaan, memang
tidak ada jalan lain, karena sekolah tidak ada, orang tua tidak ada.
Jadi kita ini saja, yang penting kita hidup, karena saya masih kecil
orang tua saya meninggal dua-duanya. Tinggal bersaudara itu
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tinggal dua. Mungkin sekitar enam tahunan saya, mati orang tua
saya. Jadi waktu itu perusahaan datang. Kita harus datang ke sana
untuk menghidupi sendiri.” Keluh Pak Alex.
Kini di koperasi perusahaan Sulotco, hutang Pak Alex masih sebesar tujuh juta rupiah.
Jeratan hutang semacam ini, terus-menerus terjadi selama enam tahun bekerja di
perusahaan. Pak Alex hanya bisa mengeluh dan meratap. Sebenarnya, di balik ratapan
ada semangat untuk mengkritik cara kerja perusahaan. Contohnya tentang harga jual
barang sembako di koperasi. Menurutnya harga jual di koperasi terlalu timpang dengan
harga jual di pasar Bittuang. Bayangkan, untuk satu sak atau karung beras dengan berat
50 kilogram seharga lima ratus ribu rupiah. Sementara, di pasar Bittuang harganya
hanya 450 ribu rupiah untuk satu sak.
“Koperasi itu juga punya perusahaan juga, tapi susah tinggal
namanya saja bagus. Kalau namanya anu itu koperasi Lentera, tapi
bukan lentera sebenernya. Kan ada lambangnya di bawah itu. Kalau
Lentera, itu-kan sebenernya, menerangi rakyat kecil. Nah bagimana
dia yang terlalu tinggi dari pada di luar. Mencari keuntungan
menurut saya, karena di luar itu lebih murah dari koperasi.” Geram
Pak Alex.

Gambar 8. Bagian dalam Koperasi PT. Sulotco Jaya Abadi

Hidup keluarga Pak Alex getir dan pedas. Walupun begitu, semangat juang Pak Alex
tidak pernah patah. Ia memilih tidak hanya mau bergantung dengan hasil kerja di
perusahaan. Setiap habis pulang menggarap kebun milik perusahaan, Pak Alex lanjut lagi
kebun garapan. Di lahan kepunyaannya, Pak Alex merawat 300-an pohon kopi yang
ditanam di lahan pekarangan. Hasil panen kopi penguasaan pribadi, selama ini tidak
pernah dijual kepada perusahaan.
Alasan Pak Alex untuk tidak menjual kepada perusahaan Sulotco, karena proses
pengolahan terlampau bertele-tele. Akhirnya, Pak Alex lebih memilih menjual hasil
panen kopi ke pasar Bittuang. Biji kopi yang dijual telah terkelupas kulit ceri atau kulit
terluarnya. Pak Alex hanya menjual dalam bentuk kulit tanduk. Harga jualnya 10 ribu
sampai dengan 12.500 per liter untuk Arabica.
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Aktivitas Pak Alex bila di kebun, tidak hanya berfokus memangkas pohon kopi atau
membersihkan rumput. Ia tidak mau bila hasil rumput yang dibersihkan sebatas di buang
begitu saja. Selama bekerja sebagai petani kontrak, hasil pembersihan rumput di kebun
selalu dikumpulkan untuk dijadikan pakan tedong pu’yu miliknya. Lagi pula mau
membeli rumput di mana lagi, hanya dengan cara itu Pak Alex dapat membesarkan
kerbau peliharaannya. Pak Alex mengaku kerbau hitam dibeli dari hasil pinjaman uang
kepada perusahaan dan ditambah dengan sedikit tabungan selama berjualan kopi.
Dengan adanya hewan ternak Pak Alex merasa terbantu, bila suatu waktu terdapat
kebutuhan mendesak seperti, biaya sekolah anak atau ritual rambu solo’. Dengan begitu,
Pak Alex dapat langsung menjual ke pasar Bittuang. Sekarang hutang pembelian kerbau
itu telah lunas. Hanya tinggal hutang ke koperasi saja yang belum selesai. Harapannya
dengan bekerja sebagai petani kontrak, perlahan demi perlahan tanggungan hutang di
koperasi hilang.

Gambar 9. Bagian Depan Area Perkebuan PT. Sulotco Jaya Abadi

Pikiran Pak Alex bekerja menjadi petani kontrak lebih menguntungkan. Ketimbang
mengambil aktivitas pekerjaan sebagai buruh harian. Pertimbangannya bukan soal gaji,
lagi pula gaji harian hanya 78 ribu. Itu juga belum ditanggung dengan biaya makan.
Apalagi bekal makan selama bekerja harus ditanggung sendiri, karena itu bukan tentang
kalkulasi pendapatan. Pak Alex punya pertimbangan lain. Ia bilang begini:
“Saya pilih mitra itu bebas, kalau harian itu terikat, karena susah juga
kita terlambat kita dimarahin, kita mau anu kita disalahkan. Padahal
kalau mitra itu kita bisa masuk kapan saja.” Papar Pak Alex.
Pak Alex tidak punya pikiran tentang kalkulasi pendapatan. Memilih bekerja sebagai
petani kontrak baginya lebih merdeka. Tidak ada waktu kerja dan tidak ada orang yang
memaki seperti alarm di pagi hari. Meskipun begitu, tetap saja pendapatan yang
diterima tidak sebanding dengan waktu kerja yang dihabiskan, namun Pak Alex tetap
melakukan pekerjaan itu dengan rasa penuh ketercukupan.
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Cerita keluarga lain bernama Robertinus. Sejak 1996, Robertinus telah bekerja sebagai
buruh harian lepas di perusahaan. Bukan di bidang budidaya kopi, bukan pula sebagai
satpam perusahaan. Pak Robert hanya seorang buruh angkut karung biji kopi di
pergudangan. Sebagai buruh angkut pergudangan, waktu kerja Pak Robert di mulai dari
jam tujuh pagi dan berakhir di jam dua siang. Upah Pak Robert sebagai buruh angkut
kopi hanya 78 ribu rupiah per hari. Upah itu belum termasuk biaya makan. Ia masih
harus menyiapkan bekal yang dibawa sendiri dari rumah.
Upah sebesar 78 ribu harus dicukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Padahal, masih
ada kebutuhan ritual adat yang membutuhkan biaya tidak murah. Belum lagi biaya
sekolah anak, tanggungan Pak Robert semakin besar. Namun, bila hanya meratapi
kehidupan baginya tidak akan pernah selesai. Agar hidup tetap berjalan, Pak Robert
mengatur lahan pekarangan depan rumah untuk bertanam kopi. Jumlah pohon kopi
yang ia tanam kurang lebih 200 pohon dengan luas lahan seperempat hektar. Hasil
panen kopi selama ini selalu dijual ke pasar Bittuang, dibandingkan menjual hasil panen
kopi kepada perusahaan.
Awal pertama kali bekerja di perusahaan, Pak Robert diberikan tugas merawat pohon
kopi di lokasi milik perusahaan. Sampai tahun 2011 tanggung jawab sebagai buruh
pemelihara pohon kopi ia selesaikan. Lepas dari tanggung jawab pada bagian budidya,
Pak Robert beralih sebagai buruh harian angkut karung di pergudangan. Pilihan sebagai
buruh angkut karung kopi sengaja diambil. Baginya lebih baik menjadi buruh harian,
karena upah hasil kerja lebih banyak dibandingkan sebagai petani mitra.
Pak Robert ingin membuktikan kepada saya, kalau pilihannya sebagai buruh harian lebih
menguntungkan. Sontak ia mengajak saya untuk berhitung perbandingan pendapatan.
Tangan kanannya merogoh celana pendek berwarna hitam. Diambil sebuah telpon
genggam. Jari-jemarinya perlahan menampilkan kalkulator. Mulut Pak Robert
bergumam sendiri, tidak lama angka hasil penghitungan dikeluarkan. Hitungan upah
sebagai buruh harian bila ditotal dalam satu tahun mencapai 28.080.000 rupiah.
Ketertarikan Pak Robert sebagai buruh harian lepas, hanya soal perbandingan gaji pada
akhir tahun. Pikir Pak Robert upah yang kalkulasi dalam satu tahun, jumlahnya jauh lebih
besar dibandingkan hasil pendapatan dengan petani kontrak. Jelas saja, angka itu lebih
besar dari pada pendapatan si istri yang notabennya sebagai petani kontrak.
Tahun 2016 lalu contohnya. Hasil hitung-hitungan pendapat si istri yang diterima
seharusnya mencapai 3.900.000 rupiah. Waktu itu panen buah kopi merauk ukuran 3
ton dengan luas lahan garapan satu hektar. Sayangnya upah satu tahun sebagai petani
kopi kontrak Sulotco, berakhir sama dengan cerita Pak Alex. Upah mereka dalam
setahun hanya habis menutup hutang di koperasi.
“Kita pokoknya pinjam terus ke koperasi baru kita potong kalau
gajian. Kalau mitra itu akhir tahun baru dipotong. Potongnya ya
banyak. Pupuk, pinjaman koperasi, pinjaman pangkasan, pemetikan
juga. Kan kita pangkas dibayar dari perusahaan, kita hutang itu
begitu. Gaji kita ditahan di perusahaan. Pemetikan juga sama. Ya,
kalau kita banyak hutang dari perusahaan bahasa Torajanya
karokkan atau tidak apa-apa yang diambil.” Ucap Pak Robert.
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Bertahun-tahun hidup hanya dari hutang ke hutang. Upah si istri selau saja karokkan
atau impas di tangan pencatat nota koperasi. Belum lagi, upah Pak Robert yang
sebenarnya tidak menentu. Pak Robert seolah lupa, kalau dirinya hanya buruh harian
lepas yang sewaktu-waktu pihak perusahaan dapat dengan mudah membuangnya
begitu saja. Di balik perbandingan upah ini, sebenarnya diam-diam Pak Robert
mengingkari dirinya sendiri. Ia bilang begini:
“Kan kalau di perusahaan lain ada training, tiga bulan, itu sudah
karyawan tetap. Kan saya itu dari tahun sembilan enam. Ya, sekitar
sembilan tujuhlah saya masuk kerja. Dua puluh satu tahun sudah
ndak diangkat-angkat. Ndak tahu. Ndak pernah saya tanya, karena
ada yang dulu kerja di sini tidak ada yang angkat. Tahun ini ada
terangkat teman kerja saya empat. Kan kami sembilan orang kerja di
bawah gudang. Baru empat yang tetap.”
Keanehan itu memang sudah sepatutnya dipertanyakan oleh Pak Robert. Kerja sebagai
buruh angkat karung kopi sangat menyiksakan. Dalam sehari kurang lebih setiap orang
mengangkut 30 karung kopi. Satu karung beratnya 60 kilogram. Pengangkatan ini
berlangsung dari gudang penyimpanan pasca penjemuran kopi, masuk ke dalam ruang
penyortiran biji. Beban angkut barang ini semakin gila ketika permintaan ekspor tiba.
Beberapa waktu lalu, dalam sehari Pak Robert mengangkat sekitar 300 karung kopi
untuk dipindahkan ke ruang penyortiran. Artinya ada 18 ton lebih muatan yang ia angkat
dalam satu hari. Padahal, berat badan Pak Robert hanya 45 kilogram saja. Meskipun
berat tubuh Pak Robert lebih rendah dari beban angkut pekerjaan, ia tidak mau
dianggap sebelah mata “Biar tubuh kecil tetap kuat.” Sahutnya.
Memang pekerjaan Pak Robert selama menjadi buruh angkut di pergudangan tidak
dilakukan sendirian. Tujuh orang laki-laki bertugas silih berganti mengangkat karung di
dalam gudang. Dua orang perempuan nantinya yang akan membuka jahitan penutup
karung ketika karung telah tiba. Namun tetap saja, kerja Pak Robert dan delapan orang
lainnya tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Belum lagi asupan nutrsi Pak
Robert yang tidak pernah diperhitungkan oleh pihak perusahaan. Dalam sehari Pak
Robert hanya makan dua kali, yakni pagi hari sewaktu berangkat kerja dan siang hari
ketika kerjaan telah rampung. Itu pun porsi makan masih harus diatur, lantaran Pak
Robert harus menekan biaya pengeluaran rumah tangga yang dibatasi sebsar 500 ribu
sebulan untuk makan enam anggota keluarga.
Keterbelahan Orang-Orang Bolokan
Warga kampung Bolokan seperti hidup di dalam ruang antara. Di satu sisi menolak
kehadiran perusahaan, sementara di sisi lain menghambakan kehadiran perusahaan.
Ada juga sebagai warga yang menerima dengan lapang dada dari kehadiran perusahaan
Sulotco Jaya Abadi. Bagi yang berpasrah diri, mereka mengaku tidak berdaya di tengah
desak hidup yang kian hari semakin berat. Sedangkan, bagi yang mengagungkan
kehadiran perusahaan setidaknya mereka mempunyai peran penting di dalam
perusahaan. Salah seorang mandor perkebunan, bercerita kepada saya tentang
kebaikan perusahaan kepadanya.
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Si bapak berasal dari pulau Madura yang pergi merantau hingga ke tanah Toraja. Sejak
tahun 1997 menelurusi lorong-lorong goa, sungai, bukit-bukit, dan pegunungan di
Toraja. Berharap hasil perburuan mencari sarang dan burung walet berbuah manis,
karena itu merupakan satu-satunya cara bertahan hidup. Ruang jelajah perburuan
dimulai dari daerah Barrupu’ sampai Rembo-Rembo. Di masa perburuan, ia masih
mengingat sejauh lorong jalan yang ditelusuri jarang ada penerangan ketika malam hari.
Namun, ia memaksakan hati agar tetap berani melangkah menelusuri goa dan
belantara. Ia tidak takut akan suatu hal menghadang di depan. Baginya walet beserta
sarangnya lekas ditemukan, dengan begitu ia bisa mendapatkan uang untuk makan.
Seiring waktu pekerjaan berburu walet terus berjalan hingga memasuki tahun 1998
akhirnya ditinggalkan. Momentum peristiwa terjadi pasca pertemuan lelaki itu dengan
pihak perusahaan.
Pihak perusahaan merasa iba dengan pekerjaan yang dilakoni oleh lelaki asal Madura ini.
Alhasil, diajaklah si lelaki oleh salah seorang pekerja Sulotco Jaya Abadi untuk bekerja di
perkebunan. Tawaran itu diterima oleh si lelaki asal pulau Madura. Sejak penghujung
tahun 90-an ia aktif bekerja di perusahaan, kini jabatan lelaki asal Madura telah
setingkat mandor perkebunan. Salah satu bagian wilayah kerja yang ditangani berada di
lokasi perkebunan Asri.
Pendapatan sudah pasti, gaji setiap bulan sebesar tiga juta lebih selalu masuk ke
kantong. Kehidupannya telah berubah, semua berkat jasa-jasa perusahaan Sulotco. Bagi
si lelaki asal Madura, perusahaan Sulotco telah banyak berhutang budi pada dirinya.
Bahkan, kepada kesejahteraan warga kampung Bittuang.
“Wah, betul-betul ini saya akui jasanya perusahaan dengan
masyarakat setempat. Itu mulai Bittuang itu, ndak ada masyarakat
yang kerja (pembangunan jalan). Semua perusahaan. Itu kalau
habisnya perusahaan betul-betul. Makanya kalau sampe ada apaapa sampai tokoh tidak anu rasa terimakasihnya. Dulu mana jalan
bisa dilewati mobil kalau bukan ada perusahaan. Dulu kuda. Kuda
saja setengah mati. Kalau jalan Bittuang ke sini perjalanannya enam
jam naik kuda, kan bawa barang. Jalan berenti kalau kudanya lapar.
Hahaha…” Seloroh lelaki itu.
Bagi lelaki asal Madura ini kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan berbentuk
fisik. Dalam arti logika pembangunan. Padahal, dengan dibangunnya jalan semata-mata
tidak hanya untuk kepentingan warga. Kebutuhan jalan merupakan kebutuhan
perusahaan. Jika jalanan rusak, pengiriman kopi menuju pelabuhan akan terlambat.
Perusahaan harus menanggung risiko kerugiaan dari ketelatan waktu pengiriman
barang. Lagi pula, dibangunnya jalan atau tidak, sama saja warga Bolokan tetap menjadi
buruh harian. Bahkan, sawah mereka hilang dan harus mengandalkan uang untuk
membeli beras. Parahnya tidak hanya beras yang dibeli oleh warga, sayur-mayur, dan
ikan air tawar juga dibeli.
Membeli sudah menjadi kebiasaan orang Bolokan. Dibandingkan bertanam aneka sayurmayur, lebih baik membeli saja kebutuhan rumah tangga dengan uang hasil berburuh,
karena dengan uang semua perkara tuntas. Keterbelahan lelaki asal Madura itu, tidak
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hanya dirasakan seorang diri. Pak Linda merasakan hal yang sama. Cerita itu dimulai kala
mengingat kebiasaan orang Bittuang meminum dokawa bumbungan:
“Dulu di sini daun kopi dibuat minum. Kan itu daunnya kaya direbus
baru kasih masuk garam. Dulu itu tapi kita sudah tidak dapat, boleh
dikata sekarang agak modern. Jadi sudah ada gula kita beli. Sudah
banyak buah kopi karena kita tanam. Jadi kita tinggal beli gula,
karena sebagian ini kita jual jadi uang. Kita beli lagi satu kilo berapa
hari itu diminum?”
Ungkapan Pak Linda menjelaskan tentang perubahan peta mental dalam cara berpikir.
Uang telah menjadi kebutuhan sosial utama hari ini. Tidak ada uang, maka tidak akan
ada makan. Bukan sebaliknya, tidak ada tanah untuk bertanam tidak akan ada makan.
Bertani bagi Pak Linda aktivitas yang tidak modern. Lebih baik bekerja di perusahaan
dengan gaji yang setiap hari. Lagi pula, banyak orang yang menganggap kerja sebagai
petani bukan pekerjaan yang hebat, macam halnya tuturan si mantan tentara yang
menjaga di pos perusahaan itu:
“Kebanyakan masyarakat-masyarakat ini kaya orang Papua. Selalu
pindah-pindah tempat, karena sekarang ini mungkin tidak ada lahan
lagi untuk penggeseran penduduk, baru mereka menetap. Dulu sering
pindah penduduk, karena belum ada pupuk dan segala macem yang
sesuai kebutuhan. Ya, sekarang kan sudah banyak bahan-bahan yang
digunakan. Cuma masyarakat pedesaan itu kurang memahami itu.
Makanya perkebunan Sulotco Jaya Abadi ini mengurangi pestisida.
Karena ada dunia bisnis, dunia global, sehingga sudah disertifikasi.
Jadi ada tiga sertifikasi perusahaan ini, ada sertifikasi halal, UTZ, dan
organic. Organic itu dari pupuk kandang yang digunakan. Kemudian
UTZ itu, bahwa kopi itu memang betul-betul tidak menggunakan
kimia. Kemudian halal itu karena kopi yang digunakan itu kopi lokal.”
Ungkapan lelaki itu seolah hidup dalam ruang kira-kira. Akhirnya, cara berpikir
dipaksakan berbunyi sembarangan. Lantaran, pengagungan terlanjur diberikan kepada
perusahaan. Apalagi telah mendapat pekerjaan tetap sebagai pengaman modal
perusahaan.
Moda pemberhalaan semacam ini, umumnya terlihat pada orang-orang yang diberikan
posisi strategi atau menguntungan di perusahaan. Alhasil cara pandang alam kesadaran
dikelabuhi dengan benda berupa uang. Mereka tidak sadar, selama ini hidup dari
belasan tahun keringat kerja para buruh harian lepas perusahaan.
Konflik Lahan Belum Usai
Hingga 2017 bulan Maret, konflik lahan antara warga tondok Tiroan dengan PT. Sulotco
Jaya Abadi belum kunjung usai. Anderia Pallulungan mengklaim, tanah yang digarap oleh
perusahaan belum selesai diganti rugi kepada keluarganya. Sudah lama ia menuntut
perusahaan untuk mengganti rugi. Teriak itu seperti kedap suara dan tetap saja
perusahaan berjalan. Berbeda dengan tahun 1986, sepuluh hektar lahan sawah milik
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keluarga telah dibayarkan. Biaya ganti ruginya 300 rupiah per meter. Namun, sisa luasan
lahan yang berkonflik hari ini belum dilunasi oleh perusahaan.
Konflik tanah Pak Paloh—nama akrab dari Aderia Pallulungan—telah lama bergulir.
Konflik ini melibatkan garis sejarah keluarga. Setidaknya melihat konflik tanah pada
kasus Pak Paloh, benang kusut sejarah harus diurai terlebih dahlu. Hal ini tidak terlepas
dari cerita penguasaan tanah milik keluarga. Tanah kekuasan Anderia Pallulungan erat
kaitannya dengan sejarah garis keturunan keluarga.
Cerita penguasaan tanah di tondok Bolokan melekat pada sejarah penguasaan tanah
Pong Tiku. Pak Paloh hafal bagaimana tondok Bolokan merupakan tanah kekuasan
tongkonan keluarga. Pasca kematian Pong Tiku, berdasarkan cerita orang tua pada
tahun 1890, Pong Tiku pernah bertempat huni di tondok Bolokan. Pong Tiku mempunyai
istri yang bernama Ne’Tasik Langi’. Kelak melalui garis keturunan Ne’Tasik Langi’ ini, Pak
Paloh di lahirkan ke bumi.
Di Bolokan, Pong Tiku tidak menetap lama. Pada masa-masa itu kolonial Belanda masih
memburu Pong Tiku hingga keseluruh Toraja. Tahun 1907 Pong Tiku dibekuk dan mati
ditangan kolonial Belanda. Pasca menghilangnya Pong Tiku, Ne’Tasik Langi’ memutuskan
untuk pergi meninggalkan Bolokan.

Gambar 10. Liputan Koran Fajar Tentang Konflik Lahan

Selang bebeerapa tahun kemudian, Ne’Tasik Langi’ menikah kembali. Pernikahan yang
terjadi masih berkaitan dengan garis keluarga Pong Tiku. Ia merupakan salah satu
keponakan Pong Tiku yang bernama Ne’Tandi Buna. Selepas pernikahan berlangsung,
Ne’Tasik Langi’ kembali ke Bolokan untuk membangun hidup bersama keluarga baru.
Melalui pernikahan keduanya, Ne’Tasik Langi dianugrahi empat orang anak pada tahun
1918. Anak pertama diberika nama Lae Tandi. Anak kedua bernama Pallulungan55. Anak
ketiga bernama Pong Manapak, sementara anak keempat bernama Barrang. Keempat
anak mereka lahir di tondok Bolokan, Tiroan.
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Paulus Pallulungan merupakan bapak Pak Paloh atau Anderia Palullungan di suatu hari nanti.
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Pak Paloh memberi penegasan soal pernikahan yang dilakukan oleh sang nenek. Baginya
siapa saja yang telah putus tali pernikahan mereka dapat menikah kembali. Hanya ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi. Istilahnya dalam bahasa Toraja bila sudah
rimbakan pote bolong. Pote bolong yang bermakna “kain hitam”. Artinya, ketika telah
putus ikatan duka atau dalam bahasa Toraja kandian bokbok. Bila diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia “sudah boleh makan nasi”56.
Ketika Belanda berhasil masuk tahun 1910 di Bittuang dan sebelum berhasil mendirikan
perkebunan kopi pada tahun 1930, keluarga Ne’Tasik Langi’ lari bersembunyi, tondok
Bolokan pun kosong kembali. Kolonial Belanda bertahan di Bolokan sampai tahun 1942,
setelah itu tentara Jepang berhasil merebut alih perkebunan dan membangun pusat
pertahanan. Jepang kembali melanjutkan perkebunan kopi di Bolokan sampai tahun
1945. Satu tahun pasca gerakan kemerdekaan, 1946, Pallulungan kembali datang ke
Bolokan. Di saat itu, si ayah memulai budidaya kopi tongan.
Awal pertama kali pembukaan perkebunan, Pallulungan banyak sawah milik keluarga
yang berada di tondok Tiroan digadaikan. Penggadaian tanah bermaksud mendanai
produksi kopi pada masa-masa awal bisnis perkebunan. Hingga saat ini, menurut Pak
Paloh beberapa sawah masih belum ditebus. Selain lahan sawah atau uma yang digadai
pada masa itu, sebanyak 180 tedong telah dijual oleh Pallulungan.
Boleh jadi di daerah Bittuang, keluarga Pallulungan memang yang lebih banyak
menguasai lahan sawah. Kurang lebih hampir 20 petak luas yang berada di tondok
Tiroan. Lebih dari sebatas sawah, klaim Pak Paloh terhadap penguasaan tanah di
lembang Tiroan menunjuk seluruh tanah yang berada di luar patok HGU Sulotco Jaya
Abadi masih punya keluarga hingga awal tahun 2017 lalu. Termasuk tanah-tanah yang
dijadikan permukiman oleh warga Bolokan.
Mekispun telah habis banyak biaya yang dikeluarkan oleh si ayah. Bisnis Pallulungan
tidak pula tumbuh dengan pesat. Hingga akhirnya lahan perkebunan Bolokan
terbangkalai, seiring kematian si ayah. Setelah Pallulungan meninggal, Pak Paloh
mengatakan ada “orang-orang desa” yang melihat peluang emas di Bolokan. “Orangorang desa” membawa masuk perusahaan Sulotco Jaya Abadi untuk melakukan survei
pada tahun 1984 untuk pertama kalinya. Selang dua tahun kemudian,tahun 1986
perusahaan Sulotco mulai menggarap lahan.
Padahal Pak Paloh percaya, kalau tidak mungkin ada satupun warga lembang Tiroan
yang tidak mengenal penguasa tanah di tondok Bolokan. Pak Paloh justru mencurigai
ada permainan beberapa di dalam keluarga besar sendiri, yang justru turut serta
mempermudah perizinan operasi PT. Sulotco Jaya Abadi. Namun, Pak Paloh hanya
sebatas menyesali peristiwa itu. Padahal, bila dulu ada salah satu orang besar saja di
keluarga yang berani menolak, dipastikan tidak akan ada operasi perusahaan kopi di
Bolokan hingga hari ini. Sikap pasrah yang dilakukan oleh para keluarga terdahulu punya
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Maksud makna dari Kandian bokbok, menegaskan jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia.
Istri, anak, dan seluruh kerabat dekat tidak diperkenankan memakan nasi; Selama mayat di atas rumah
tidak boleh makan nasi. Waktu memakan nasi hanya boleh dilakukan, ketika penguburan mayat telah
dilakukan. Tidak jelas Pak Paloh bercerita, berapa jeda waktu pasca penguburan ini dilakukan. Sehingga,
keluarga baru boleh memakan nasi atau yang dikatakan telah bisa rimbakan pote bolong.
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alasan. Pak Paloh beranggapan perusahaan datang dibonceng dengan kekuatan Orde
Baru:
“Pasti bisa, karena mereka datang dengan kekuatan Orde Baru dan
mereka bilang itu punya Ibu Tin. Sudomo punya. Jadi memang susah
dulu, karena intervensi pemerintah pusat ada. Jadi kita tidak bisa
salahkan daerah karena ada orang pusat datang.”Kesal Pak Paloh.
Anehnya tidak ada cerita tentang pengerahan militer. Dalam cerita Pak Paloh
perusahaan masuk begitu saja melalui internal keluarga besar. Beberapa tahun
setelahnya, baru ada salah seorang yang berani menggugat perusahaan. Namun, untuk
kepastian waktu gugatan, ia mengaku tidak mengingat lagi. Ia hanya tahu kalau gugatan
itu kalah di tingkat Mahkamah Agung. Lagi pula penggugat bukan berasal dari keluarga
Pak Paloh.
Selain cerita sejarah atas bukti klaim penguasaan tanah, Pak Paloh punya cerita lain.
Seingat lelaki itu, mungkin antara tahun 1970-an atau 1980an —intinya sebelum
perusahaan datang—Pallulungan sempat meminjam uang kepada Bank. Pinjaman ini
untuk membayar para tenaga kerja di perkebunan milik bapak. Para tenaga kerja ini
didatangkan dari lingkaran keluarga, warga sekitar Bittuang, dan orang-orang Pangala.
Akhirnya, sertifikat tanah seluas 7 hektar pernah melayang. Pinjaman uang itu ada
kaitannya dengan bisnis eksportir milik Litha Brent.
“Pernah juga ada perusahaan besar itu di Makale, yang bernama
Litha pernah juga kerja sama dengan Bapak saya. Kebun bapak saya
itu yang dijadikan anggunan dia ambil uang untuk modal awal.
Hanya saja saya tidak tahu. Ada semua suratnya. Tapi saya tidak
tahu.” Tukas Pak Paloh.
Pengumpulan berkas itu sempat dilakukan, kala kasus konflik lahan keluarga Pak Paloh
memasuki meja persidangan. Waktu itu, Litha Brent diminta oleh keluarga Pak Paloh
bersaksi di pengadilan. Tapi, si pemilik usaha transportasi bis ini tidak datang. Hanya
sepucuk surat yang diantarkan ke meja pengadilan. Hasil persidangan memberi putusan.
Keluarga Pak Paloh disuruh menggugat ulang dengan materi gugat kepada pemerintah.
Keluarga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi.
Kondisi Hari Ini
Pada bulan November 2016 lalu, Pak Paloh mengambil langkah untuk menyurati
perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dan salah satu faksi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu anggota dewan itu masih keluarga Pak
Paloh. Isi surat menekan ketiga pihak untuk tidak memperpanjang konsensi PT. Sulotco
Jaya Abadi. Namun, surat yang dilayangkan oleh Pak Paloh tidak dihiraukan begitu saja
oleh Bupati dan PT. Sulotco. Malahan, Bupati Toraja membuat program yang bernama
“Lovely Tour Desember”. Salah satu program itu berisi perjalanan menikmati kopi di
Bolokan. Kontrak perusahaan Sulotco juga telah berhasil memperpanjang pada tahun
2016 akhir lalu. Megingat kejadian itu Pak Paloh bertambah semakin geram.
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Tidak mau hanya menunggu tanggapan, langkah dan keputusan diambil oleh Pak Paloh.
Ia pergi langsung menuju perusahaan Sulotco. Pak Paloh hanya ingin menagih janji
kepada pihak perusahaan tentang suatu pertemuan. Waktu itu Sulotco melalui salah
satu anggota perusahaan telah bersepakat untuk membuat pertemuan lanjutan. Agenda
pertemuan untuk membahas kelanjutan konflik lahan. Janji itu sudah disetujui dengan
salah satu orang perusahaan Sulotco. Hanya saja orang tersebut telah meninggal dunia.
Akhirnya kedatangan Pak Paloh dialihkan untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan
Sulotco. Sayangnya, pemimpin perusahaan sedang tidak ada di lokasi. Si pemimpin
rupanya sedang pergi ke negeri Swiss. Pak Paloh hanya bertemu dengan salah orang
kepercayaan si pemimpin PT. Sulotco Jaya Abadi. Di sini Pak Paloh menegaskan kembali
soal status lahan milik keluarga:
“Saya bilang saya minta tolong disampaikan kepada pimpinan,
supaya ada kejelasan masalah kebun saya. Supaya ada kejelasan
dengan pemilik, karena kalau tidak saya pasti tahan kendaraannya,
dan saya pernah tahan kemarin hari, mungkin tiga atau empat tahun
yang lalu. Saya sempat tahan dan mereka tidak berani beroperasi.
Sampai saya bilangi ke pemimpinnya lima hari yang lalu. Boleh saya
tidak lakukan itu, tapi kalau memang ada yang berani bilang jangan,
saya berhenti. Tapi kalau ada orang Bittuang yang bilang kalau saya
tidak benar, saya pasti berhenti. Saya menahan. Asal ada yang
berani. Saya mau tahan tapi saya beriteket (Pen. Iktikad) baik, bahwa
Sulotco keluarga Tiroan.”
Gaung tindakan Pak Paloh yang berani menutup jalan, masih terdengar di sekitaran
pasar Bittuang. Bahkan, lembang Pali yang jaraknya cukup jauh dari pasar, salah seorang
menceritakan kisah penutupan jalan yang pernah dilakukan oleh Pak Paloh. Selain
menutup jalan, sebelumnya pembangunan jembatan beton perusahaan oleh Dinas
Penerangan Umum sempat ia gangu. Ketika bangunan telah setengah jadi, batu-batu
yang tertata dihancurkan hingga tertumpah ke aliran sungai Bolokan. Atas tindakan itu,
baik pihak perusahaan ataupun Dinas Penerangan sampai awal tahun 2017 tidak ada
yang berani melanjutkan pembangun jembatan lagi. Pak Paloh beranggapan jembatan
yang dibangun itu, masih berada di atas tanah keluarganya.
Di antara lima belas saudara, Pak Paloh anak paling terakhir. Sementara keempat belas
anak Pallulungan, tidak ada yang mau menolak operasi perusahaan selain dirinya.
Kerabat hanya memilih bungkam. Mereka yang hanya diam, Pak Paloh bilang:
“Ada juga keluarga sebenarnya, cuma dia tidak terlalu anu, karena
mungkin yah, orang kalau dikasih uang atau jabatan, mungkin dia
anggap itu besar.”
Padahal uang dan jabatan itu tidak sebesar luasan lahan yang dicaplok oleh perusahaan.
Ada 100 hektar lahan miliknya yang berada di dalam konsensi. Pembagian lahan itu
sebanyak 40% merupakan perkebunan kopi. Sisanya lahan panglembaran atau
pelepasan kerbau punya keluarga. Karena itu Pak Paloh memilih untuk terus melawan.
Keputusan untuk melawan menurut Pak Paloh akan tetap dipertahankan. Jalur yang
dipilih melakukan penolakan secara langsung. Ia tidak suka lagi, bila harus menempuh
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jalur-jalur pengadilan atau hukum. Menempuh jalur pengadilan buatnya akan sama saja
berakhir sia-sia. Justru malah akan semakin pelik keadaan. Pengalaman di masa lalu
telah menjadi bukti, bila jalur pengadilan dijadikan sebagai tumpuan utama.
Sikap alot Pak Paloh ini, sebenarnya diperkuat pasca salah satu anggota DPRD
memberikan kabar, lahan garap yang diberikan izin kepada perusahaanSulotco tercatat
di Dispenda Tana Toraja hanya 3,4 hektar saja. Ironisnya, mengapa lahan yang digarap
oleh perusahaan sekarang, lebih dari ribuan hektar? Pertanyaan itu seolah diajukan
untuk dirinya sendiri.

Gambar 11. Lembar Pertama Surat Pak Paloh

Di akhir perbincangan, Pak Paloh mau membuka diri. Motif perlawanan yang dilakukan
selama ini bukan murni tentang ikan manusia terhadap tanah. Melainkan:
“Sebenarnya itu masalah harga diri sebenarnya. Saya bingung juga si
harus gimana lagi. Mungkin kalau datang pesan ini, saya masuk
sekali langsung bikin palang. Saya masukan surat bulan 12 ke
pemerintah untuk fasilitasi saya dengan Sulotco atau ganti rugi saya,
atau pengakuan terhadap lahan saya, atau pengembalian kepada
saya kepada keluarga untuk dikelola. Dia tidak jawab. Tapi
jawabannya dia membuat program Lovely Tour Desember, minum
kopi di Bolokan. Jadi dia dari Toraja Utara keliling ke sini. Saya juga
sudah menjelaskan di dalam isi surat saya, kenapa Dinas DisPenda
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mengijinkan perusahaan ini terdaftar di Dispenda 3,4 hektar, sekian
ratus ini tidak terdaftar.”
Tumpang tindih lahan tidak hanya terjadi pada keluarga Pak Paloh. Salah seorang
mandor perkebunan perusahaan Sulotco menceritakan kisah lain. Konflik lahan pernah
terjadi antara, Dinas Transmigrasi, warga, dan perusahaan. Waktu itu sekitar tahun
2009.
Kala itu sengketa berada di daerah perkebunan perusahaan yang masuk ke dalam
administrasi lembang Awan. Bedanya, konflik itu sudah selesai dengan posisi warga
transmigran yang diberikan hak untuk pengelolaan lahan. Perusahaan Sulotco mau
melepas sejumlah 45 hektar tanah untuk program trassmigrasi daerah Toraja. Sewaktu
melepas lahan itu perusahaan sempat berat hati, bukan soal lahan tapi pajak yang
ditangguhkan. Menurut si mandor:
“Maunya perusahaan ndak papa mi dilepas. Hanya perusahaannya
minta pajak itu dilepas ke transmigrasi. Bukan ikut ke perusahaan.
Tapi ya dulu itukan belum deal.”
Penutup
Sejarah panjang tondok Bolokan telah berlangsung panjang. Persitiwa perebutan lahan
telah dimulai sejak kedatangan kolonial Belanda hingga terbentuknya formasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanah sebagai produksi inti yang kerapkali
diperebutkan. Sepanjang masa juga menandakan, bahwa terjadi proses mobilisasi
tenaga kerja dalam pengolahan tanah. Mulai dari sistem kerja paksa di masa kolonial
Belanda, kemudian dilakukan di masa pendudukan Jepang, pemberontakan gerakan
DI/TII, hingga pemagaran lahan warga untuk kebutuhan industri perkebunan kopi.
Gempuran demi gempuran ini alhasil mengubah struktur penguasaan tanah di tondok
Bolokan, misalnya cerita tentang keluarga Pak Paloh yang telah beberapa kali berlari dari
kejaran kolonial Belanda dan pemberontakan DI/TII. Hal itu membuat lahan garapan
yang berada di tondok Bolokan berada dalam status tidak tergarap. Belum lagi, pasca
kematian Pallulungan di tahun 1980-an, tanah-tanah di tondok Bolokan terbengkalai.
Alhasil negara dengan berdasar peta Belanda, menetapkan lahan tersebut sebagai lokasi
yang layak diberikan kepada perusahaan swasta melalui Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan. Tindakan ini menabrak status penguasaan adat yang berlangsung di lembang
Tiroan. Negara Indonesia tidak mengakui bentuk penguasaan tanah, sebaliknya
pemerintah hanya mengakui dalam bentuk kepemilikan berdasar logika formal hukum.
Sampai kapanpun jika pemerintah tetap menggunakan logika formal dalam hal
penentuan status hukum pengakuan tanah, konflik pertanahan di Indonesia akan
terbentang luas. Belum lagi tumpang tindih program pemerintah untuk pengadaan
tanah. Masalah akan semakin berlapis-lapis, seperti yang terjadi pada cerita sengketa
tanah antara perusahaan Sulotco Jaya Abadi, Dinas Transmigrasi, dan warga
transmigran. Di sisi lain, model ganti rugi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia
dalam hal pengadaan tanah sama sekali tidak menyelesaikan kasus sama sekali.
Bagaimana tidak? Negara menerapkan sistem konsinyasi untuk penggantian rugi tanah
warga. Tim penilai dengan dalih independen disiapkan untuk melakukan penilaian
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terhadap nilai tanah. Setelah penilaian harga tanah dikeluarkan untuk diajukan kepada
pemerintah. Jika pemerintah menerima penilaian tersebut, uang pengadaan tanah
diserahkan ke pengadilan. Warga terdampak harus mengambilnya di pengadilan untuk
nilai ganti rugi. Cara seperti ini hanya menampilkan arogansi negara terhadap rakyatnya.
Penyelesaian ganti rugi, akhirnya tidak akan pernah rampung. Sebaliknya, malah
menimbulkan permasalahan baru, lantaran tidak semua warga mau meninggalkan ruang
hidupnya selama ini.
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Latar Sosial-Ekologis Tondok Pulu’-Pulu’

“Tanah itu kan untuk anaknya. Kalau dikasih orang lain, nanti kami kehilangan tanah.
Karena tanah itu tidak melahirkan, tapi manusia itu tetap berkembang.”
(Tuturan Warga tondok Sarambu)
Latar Sosial-Ekologis
Bentang alam tondok Pulu’-Pulu’ dilingkari oleh gugusan tanete (pegunungan) dan buntu
(perbukitan). Kondisi georafis ini membuat warga kampung diuntungkan. Air dari
pegunungan terus mengalir tidak pernah habis. Jalur persebaran air bergerak
membasahi tanah persawahan. Menggenangi lantai kamar mandi dan mengucur pada
dinding-dinding bebatuan pinggir jalan.

Gambar 12. Tondok Pulu'-Pulu' Dilihat dari Kaki Gunung Pongaloh

Warga menamakan jalur persebaran air dengan istilah saruran. Lintasan aliran air terus
berjelajah hingga membentuk salu-salu (sungai kecil). Aliran air lalu terpecah bercabangcabang. Menciptakan batas-batas antara empat tondok yang berada di lembang Pulu’Pulu’.57 Keempat tondok itu, dinamakan: Pulu’-Pulu’, Perangian, Eranbatu, dan Sarambu.
Jelajah air terus menyeruak hingga menuju muara salu yang lebih besar. Salu besar itu
dinamakan oleh warga Pulu’-Pulu, Maiting. Letak salu Maiting berada di dataran lembah
pegunungan. Bila melihat dari arah lembah atau dataran yang lebih rendah, arus salu
Maiting melintas di antara keempat tondok. Melalui lintasan air yang mengalir dari
keempat tondok, deras salu Maiting menjalar hingga bermuara di salu Sa’dan.
Sedangkan bila melihat peta ruang hidup lembang Pulu’-Pulu’, posisi tondok Perangian
berada di bagian atas tondok Pulu’-Pulu’. Warga Perangian yang ingin pergi menuju
Pulu’-Pulu’ akan berkata male roko’. Artinya, warga akan pergi ke arah bawah.
Sebaliknya merujuk ke arah atas, warga akan mengatakan male langan. Sementara,
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Tondok merupakan istilah lokal yang digunakan warga kampung untuk menyebut nama kampung atau
dusun. Sedangkan lembang merupakan kata ganti dari penamaan desa.
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untuk arah yang menerangkan tentang letak kiri dan kanan, warga kampung
menambahkan kata sade yang berarti berbelok, sehingga mereka yang ingin berbelok ke
arah kiri dan kanan akan mengatakan sade kanan atau sade kiri.
Bunyi kalimat sade kiri atau sade kanan ini hanya untuk menunjuk letak posisi yang
dekat. Ketika arah tujuan berada dalam jarak pandang yang jauh, mereka tidak
menggunakan kata sade. Misalnya, warga Pulu’-Pulu’ yang ingin pergi menuju tondok
Sarambu, mereka akan berkata male lian Sarambu. Sedangkan, mereka yang bepergian
menuju tondok Eranbatu akan berkata male tama Eranbatu. Lian yang berarti ke sana
menunjuk arah kanan dan tama menunjuk arah kiri. Kedua kata itu digunakan pada
keterangan letak yang membutuhkan perjalanan jauh.
Lain penunjukan letak ruang orang Pulu’-Pulu’, tampaknya berbicara tentang arah mata
angin tidak jauh berbeda. Percakapan sehari-hari warga kampung menggunakan istilah,
utara, barat, timur, dan selatan. Penunjukan bagian utara tondok Pulu’-Pulu’ berpatokan
pada tanete Pongaloh. Sementara arah timur laut Pulu’-Pulu’ berdekatan dengan
wilayah Seko dan Rongkong, Luwu. Sedikit menuju ke timur merupakan daerah Palopo,
sedangkan arah baratnya berdekatan dengan Baruppu’, Toraja bagian barat. Di akhir
pada bagian barat daya merupakan wilayah Maki, Mamuju.
Secara administratif dari 13 lembang yang berada di Kecamatan Buntu Pepasan, salah
satunya merupakan lembang Pulu’-Pulu’. Di antara 12 lembang lainnya, lembang Pulu’Pulu’ merupakan desa yang paling jauh jaraknya dengan kota Kabupaten Rantepao,
Toraja Utara. Jarak antara ibu kota Kecamatan Sapan dengan Pulu’-Pulu’ sejauh 9,50
kilometer. Sedangkan jarak antara Pulu’-Pulu’ dengan ibu kota Kabupaten, Rantepao
sejauh 35,50 kilometer.58 Sementara untuk kepadatan pendudukan, lembang Pulu’-Pulu’
berada di peringkat kedua setelah lembang Sapan.
Total penduduknya mencapai 1.440 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 704 dan
perempuan sebanyak 736. Hampir seluruh warga Pulu’-Pulu’ menggantungkan nasib
dari komoditas kopi. Meskipun begitu, sebagian warga masih ada yang mengusahakan
hidup melalui usaha tani. Dibandingkan dengan tata guna pa’lak (perkebunan) ribuan
bahkan ratusan hektar, luas lahan uma (sawah) jumlahnya jauh lebih sedikit sebesar 20
hektar. Curamnya perbedaan tata guna lahan ini dapat ditarik melalui pendekatan
sejarah. Setidaknya dua babakan sejarah sebagai kerangka baca dalam melihat lajur
perubahan di tondok Pulu’-Pulu’.
Periode 1900 – 1950
Banyak cerita bergulir tentang jejak langkah orang-orang perintis tondok Pulu’-Pulu’.
Enam orang tua yang tinggal di tondok Pulu’-Pulu’ mengisahkan kedatangan orang
pertama pembuka kampung. Bermula dari tondok Barrupu’, Toraja bagian barat,
kemudian bergerak memasuki belantara rimba pangala (hutan).
Hidup sebagai pemburu menuntut kecepatan bergerak di hutan. Berlari dengan kaki
telanjang, suara gongogongan anjing memandu langkah perburuan. Berpindah dari satu
tempat ke tempat yang lain. Tidak ada waktu pasti kapan harus pulang, selagi hewan
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buruan belum dalam genggaman. Pilihan untuk tetap bertahan di dalam hutan,
terkadang sebagai kepastian. Perbekalan sejenis tanaman umbi-umbian, dua’ litak (ubi
jalar) dan dua’ kayu (singkong) dipersiapkan. Masing-masing kedua jenis tanaman itu
dipikul dengan berat 10 – 20 kilogram.
Seluruh perbekalan tidak semua dihabiskan dalam waktu semalam. Para pemburu dan
pa’tambang getah dama59 menanam dua’ litak dan dua’ kayu kembali di hutan. Cara ini
dilakukan agar cadangan makanan tidak habis hingga aktivitas perburuan dinyatakan
selesai. Seiring berjalannya waktu, para pemburu dan pa’tambang getah dama
memutuskan untuk menetap. Keputusan untuk menetap ditandai dengan penemunan
lahan nyaman yang memiliki banyak lahan datar dan air yang mengalir.
Di atas lahan nyaman tumbuh rerumput ilalang. Kala langkah kaki membelah
rerumputan, ilalang yang telah mengering seringkali hinggap di sekujur sarung. Lantaran
kerjadian ini selalu dialami oleh para tokoh perintis kampung, alhasil rumput kering
tersebut dipanggil dengan nama Pulu’-Pulu’. Berangkat dari perjumpaan awal dengan
rumput kering, hingga akhirnya sebuah perkampungan 1.621 Meter Di Atas Permukaan
Laut (MDPL) yang dinamakan Pulu’-Pulu’, Toraja bagian Utara, Sulawesi Selatan tercipta.
Gerak orang-orang perintis kampung semakin melebar. Ruang jelah baru terbentang
karena motivasi perburuan. Suatu dataran lembah di balik tanete Pongalo ditemukan.
Banyak lahan datar di sana. Aliran airnya kaya, karena lahan datar dilingkari oleh aliran
salu besar. Kelak di atas lembah, sebuah tondok yang bernama Parodoh terbentuk.
Ne’Neny punya ingatan pribadi tentang asal-mula pendirian tondok Parodoh. Dulunya
banyak pepohonan yang tumbuh di sekitaran lembah. Waktu demi waktu berjalan,
pepohonan rimbun ditebangi oleh warga untuk pendirian kampung. Sehari-hari hidup
mereka mengandalkan jenis makan umbi-umbian. Belum ada nasi saat itu.
“Baru orang pergi cari babi-babi hutan itu. Bakutukar atau dijual
untuk beli beras. Asal banyak babi hutan itu orang-orang pergi
mencari bersama asu. Ndak cuma babi yang dulu dijual, tikus, payo
juga, tapi itu dulu. Pasal belum banyak orang. Kalau sekarang sudah
tidak ada.” Tutur Ne’Neny.
Berbeda dengan orang Parodoh yang hidup dari berburu, orang Pulu’-Pulu’ lebih banyak
bertanam dua’ litak dan dua’ kayu di hutan. Dua jenis tanaman umbi-umbian ini menjadi
tanaman pertama yang ditanam oleh warga tondok Pulu’-Pulu’. Selain dua jenis umbiumbian yang ditanam, menurut Ne’Rusaru orang Pulu’-Pulu’ bertanam dale (jagung),
kentang, keladi, kacang merah, dan bawang putih. Sementara untuk kebutuhan protein
hewani didapat melalui daging hewan buruan segar yang dipertukarkan.
Senada dengan cerita Ne’Rusaru, Ne’Marsauli melukiskan kehidupan orang perintis di
masa lalu. Kebutuhan asupan tenaga dipasok dari jenis tanaman umbi-umbian.
Makanya, banyak warga tondok yang pergi membuka kebun baru untuk bertanam umbiumbian. Warga menilai ketika umbi-umbian ditanam pada lahan baru, hasil bumi yang
diperoleh lebih subur dan besar-besar. Setiap orang bisa langsung pergi ke hutan
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mencabut akar ubi untuk disantap bersama sayur-mayur yang tumbuh liat di sekitaran
hutan. Hasil panen ubi kemudian direbus terlebih dahulu sebelum dimakan.
Segala makanan yang dikonsumsi berasa tawar, waktu itu tidak ada gula dan garam.
Peralatan makan mereka terbilang sederhana. Sendoknya terbuat dari material kayu,
piring hanya beralas daun pisang, sementara gelas terbuat dari bilahan pohon bambu.
Selain dijadikan gelas, material bambu digunakan oleh warga Pulu’-Pulu’ untuk memikul
air dari pancuran kalimbuang (mata air). Wadah penampungan air ini dinamakan
lampah.
Bahkan, material bambu juga digunakan oleh warga kampung untuk kebutuhan kayu
bakar dan membangun atap rumah tongkonan. Sedangkan untuk rumah tinggal pada
umumnya, warga Pulu’-Pulu’ lebih banyak menggunakan material kayu sebagai rangka
rumah atau rusuk bangunannya.
Mendapatkan kayu cukup mudah, warga tinggal pergi mengambil di sekitaran hutan
yang berada di kaki-kaki pegunungan. Rumah dalam Bahasa Toraja dinamakan banua.
Orang Pulu’-Pulu’ beranggapan rumah mereka mirip dengan banua bugis yang bergaya
rumah panggung. Namun, kini tidak lagi semua rumah warga berpanggung. Rumah dan
kios-kios sembako yang dibangun pada akhir 2016 dan awal tahun 2017, lebih banyak
didaratkan menyentuh tanah.
Meskipun telah mengalami perubahan pada segi arsitektur kerangka bangunan,
kesamaan warga dalam penentuan arah pintu utama tetap tidak berubah. Warga masih
percaya suatu rumah harus dibangun menghadap ke arah utara. Arah utara ini mengacu
pada posisi gunung tertinggi yang berada di lembang Pulu’-Pulu’ yang bernama tanete
Pongaloh. Selain arah bangunan, rumah orang Pulu’-Pulu’ hanya memiliki satu pintu di
bagian depan. Konsep satu pintu ini selaras dengan kepercayaan orang Toraja, artinya
segala sesuatu harus diselesaikan dengan berhadap-hadapan.
Dengan bentuk rumah panggung, terdapat susunan tangga yang harus dilalui sebelum
tiba di depan pintu rumah. Setelah melewati anak tangga, terdapat pelataran yang
cukup luas untuk berleha-leha, berduduk seraya menikmati kopi dan bercerita. Fungsi
pelataran rumah digunakan oleh warga sebagai tempat berkumpul. Entah,
membicarakan agenda desa, serba-serbi kebutuhan peribadatan, atau obrolan seharihari yang terjadi di desa.
Selain pelataran rumah yang dijadikan sebagai tempat berkumpul, tempat lainnya
seperti dapo’ (dapur) sering digunakan oleh warga Pulu’-Pulu’. Orang Pulu’-Pulu’ tidak
akan malu menerima pendatang bila harus di dapo’. Lagi pula, dapo’ orang Pulu’-Pulu’
terbilang luas. Dua puluh orang berkumpul tidak menjadi soal. Contohnya, ketika saya
datang ke rumah Pak Arianus pada awal tahun 2017 lalu. Warga kampung tondok
Sarambu yang berjumlah belasan orang, hadir di dapur rumah Pak Arianus untuk
mendiskusikan pengalokasian Dana Desa. Semua orang saling menyuarakan
pendapatnya masing-masing.
Ada nuansa yang khas ketika saya ikut berkumpul dengan warga Sarambu, seperi aroma
kayu yang terbakar menohok rongga-rongga hidung. Begitu juga dengan ornamen
dinding hitam yang membekas pada papan-papan kayu dapur. Gambaran ini berlaku
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untuk seluruh rumah di lembang Pulu’-Pulu’, tentunya ketika kita tengah berkumpul di
dapur bersama warga kampung. Terlebih, kayu merupakan bahan bakar yang digunakan
oleh warga untuk meramu bahan masakan.
Beberapa jenis kayu bakar yang digunakan oleh warga lembang Pulu’-Pulu’, seperti jenis
kayu putih, kayu ra’dap, dan kayu kopi. Di antara tiga jenis kayu ini, justru batang pohon
kopi memiliki daging yang begitu keras. Salah seorang warga tondok Pulu’-Pulu’
bernama Pak Andre mangatakan ketebalan kayu pohon kopi sangat cocok digunakan
untuk kebutuhan pembakaran.
Seluruh hasil pencarian kayu untuk kebutuhan pembakaran, baik berbentuk ranting,
bambu, atau kayu, diletakkan di atas para-para. Letak para-para berada di atas tungku
pembakaran. Bentuk para-para terdiri dari empat kayu yang menjulang panjang. Dua
kayu berdiri pada masing-masing sisi kiri dan kanan. Fungsi keempat kayu ini sebagai
penyanggah dari susunan papan kayu. Pada bagian datarnya dibuat rusuk-rusuk sebagai
alas menaruh kayu bakar. Warga menamakan tempat menaruh kayu bakar palanduan
kayu. Fungsi palanduan kayu selain dijadikan tempat untuk menaruh tumpukan kayu
bakar, seringkali digunakan oleh warga kampung untuk menjemur daging. Hitung-hitung
sembari memasak makanan, kayu dan daging dapat segera mengering, dengan begitu
daging tidak segera membusuk.
Dalam penggunaan kayu bakar, warga kampung tidak pernah menghitung seberapa
banyak kayu bakar yang digunakan. Setiap kali kayu bakar habis dan tubuh dirasa masih
menggigil, mereka tidak akan berhenti untuk membakar kayu lagi. Kebiasaan
menghangatkan tubuh ini dinamakan mendarang di’dapo’ api.60
Jangan bayangkan tungku pembakaran orang Pulu’-Pulu’ megah. Terbuat dari meja atau
cawan bulat tanah liat. Gambaran seperti itu tidak akan dijumpai pada rumah-rumah
warga kampung. Bentuk tungku pembakaran orang Pulu’-Pulu’ hanya menggunakan dua
bilah batang besi yang terjulur datar. Sedikit ruas atau celah harus diberikan bila tidak,
penggorengan, kurin (panci), seret (ceret), akan tumpah begitu saja.61 Batang besi ini
dibiarkan merebah di atas bongkahan batu yang berada di sisi kanan dan kiri.
Setiap rumah hampir memiliki dua kurin. Satu kurin digunakan untuk merebus pakan
babi dan satu kurin lagi untuk menanak nasi. Dalam proses menanak nasi, orang Pulu’Pulu’ tidak pernah mencuci beras dengan air terlebih dahulu. Mereka langsung
memasukkan beras ke dalam air yang setelah itu segera direbus. Bila beras dinilai telah
setengah matang, selanjutnya warga akan mengukus beras. Sisa rebusan air beras tidak
dibuang, beberapa rumah tangga masih menggunakannya sebagai bahan campuran
untuk pakan babi. Air beras direbus bersama sisa potongan sayur, awang (dedak), dan
makanan yang tidak habis. Seluruhnya diaduk-aduk dengan menggunakan pesangale.62
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Mendarang di’dapo’ api artinya memanaskan tubuh di dekat kayu api yang terbakar di tungku.
Orang Pulu’-Pulu’ menamai ceret dengan seret dan kurin atau darong untuk panci.
Pesangale nama alat masak yang berbentuk semacam kayuh sekoci kapal laut. Alat ini berfungsi untuk
mengaduk pakan babi.
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Gambar 13. Tungku dan Palanduan Kayu

Memasak pakan babi membutuhkan waktu yang lama. Sama halnya dengan mengukus
dua’ litak dan dua’ kayu. Pilihan warga kampung lebih baik mengandalkan kayu bakar.
Walaupun hari ini kompor gas di dapur rumah tangga warga lembang Pulu’-Pulu’ telah
tersedia. Namun, tingkat penggunaan kompor gas masih belum intensif. Biasanya
kompor gas hanya digunakan oleh warga, kala pagi hari anak-anak membutuhkan
sarapan sebelum berangkat ke sekolah atau suami pergi menuju kebun. Waktu singkat
ini menjadi pilihan pemilik rumah untuk membuat jenis masakan berminyak dan
sederhana. Tumis sayur labu, ikan teri goreng atau telur dadar sebagai santapan pagi.
Bila bagian dapur lebih banyak digunakan untuk aktivitas berkumpul dan memasak,
berbeda dengan bagian bawah rumah panggung. Fungsi bagian bawah semacam
gudang. Segala perkakas rumah tangga dibiarkan bergeletak. Isong batu dan isong kayu,
kedua alat tumbuk ini biasanya diletakkan pada bagian bawah rumah panggung. Selain
kedua alat tumbuk ini, mesin penggilingan kopi, kandang ayam, cangkang telur yang
berjela-jela, kayu bakar, dan segelontor barang-barang rerongsokan berhamburan di
bagian bawah rumah.
Berpindah dari amat fungsi rumah, pada segi pembuatan jendela rumah, warga
kampung tidak banyak membuat jendela di rumah. Pemandangan ini akan marak
ditemui hampir di seluruh rumah. Paling-paling hanya ada tiga jendela. Itu pun bila
terdapat sekat pada bagian dalam rumah, misalnya ruang menonton televisi, dapur, dan
kamar tidur. Masing-masing tempat ini diberikan satu jendela. Sebaliknya bila suatu
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rumah tidak bersekat, seperti rumah Pak Marsauli, jendela hanya diberikan satu saja.
Tidak ada gorden ataupun selembar kain perca yang bertengger di jendela. Gambaran ini
tidak sama dengan gaya rumah di perkotaan. Lagi pula, jendela dibuat berbentuk pintu
persegi yang dapat dibuka-tutup. Ketika pagi hari datang, pemilik rumah akan membuka
jendela supaya cahaya matahari menyorot masuk.

Gambar 14. Salah Satu Rumah Warga di Lembang Pulu’-Pulu’

Walaupun bentuk jendela tertutup rapat, rasa pengap atau sesak tidak pernah terasa.
Susunan bilik kayu dinding yang berongga-rongga sebagai celah keluar-masuknya angin.
Bila malam datang angin lembah bertiup terasa mengoyak tulang, karena itu orang
Pulu’-Pulu’ selalu menyiapkan selimut tebal atau sambu yang tidak pernah terlepas dari
dekapan tubuh. Namun, cerita penggunaan sambu yang melekat pada kebiasaan orang
Toraja, merupakan akhir dari semua kebutuhan yang telah mudah didapat. Berbeda
misalnya dengan pakaian orang-orang Pulu’-Pulu’ pada masa silam. Tubuh mereka
hanya dibalut daun untuk menutupi selangkangan. Pak Sinoh punya ingat soal itu:
“Dulu Nene kami hanya menggunakan piyoh untuk menutupi
kemaluan, makanya pantat keliatan. Bahan piyoh terbuat dari daun
pohon pondan.”
Di masa silam tidak hanya sarung yang masih sulit didapat. Beberapa kebutuhan barang
pada periode ini juga tidak semua bisa dihasilkan dari tanah sendiri. Sadar akan
keterbatasan dari hasil bumi yang didapat, orang-orang perintis kampung telah
membangun jejaring penghidupan bersama. Salah satu kebutuhan yang dipertukarkan,
yaitu beras. Melalui pertukaran antar-barang dengan orang asal tondok Maki, Mamuju,
orang Pulu’-Pulu’ dapat menikmati beras. Sama halnya dengan beberapa barang lainnya,
seperti gula, garam, dan kerbau yang juga dipertukarkan kepada orang tondok Seko,
Luwu.
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Pola pertukaran barang ini, membentuk jejaring penghidupan bersama. Bila
digambarkan semacam bentuk segitiga dengan penambahan titik pada bagian tengah.
Pada posisi titik tengah ini merupakan letak tondok Parodoh. Bagian timurnya tondok
Maki, Mamuju, Sulawesi bagian Barat. Bagian barat daya bertemu dengan tondok Seko
dan Rongkong, Luwu, Sulawesi bagian selatan. Tondok Parodoh sendiri menjadi ruang
pertemuan dari ketiga penjuru kampung ini. Jarak antara tondok Pulu’-Pulu’ dengan
tondok Parodoh memakan waktu empat jam lebih berjalan kaki. Mereka harus mendaki
dan melewati tanete Pongaloh, karena letak tondok Parodoh berada di balik gunung
Pongaloh.
Setibanya di tondok Parodoh para penukar barang akan mengambil waktu jeda.
Beberapa jam atau hitungan satu hari dihabiskan untuk bermalam, sebelum kembali
melanjutkan perjalanan memasuki hutan selama empat hari tiga malam. Waktu tempuh
empat hari tiga malam ini berlaku, tatkala orang Pulu’-Pulu’ berangkat menuju Maki,
Seko, dan Rongkong, Luwu. Karena itu segala barang pertukaran, perbekalan makanan
berupa umbi-umbian, dan pakaian disiapkan. Pak Sinoh, Pak Andre, dan Ne’Marsauli
mengatakan cara ini serupa dengan orang yang “ingin pindahan kampung.”
Ada pengalaman yang dibagikan oleh Pak Sinoh, sewaktu masih muda, ia mengaku
sering berpergian menuju Maki dengan berjalan kaki. Tujuan pada waktu itu mencari
kopi Robusta. Orang Toraja lebih suka dengan rasa kopi Robusta. Lapi pula di tondok
Pulu’-Pulu’ hanya ditumbuhi jenis kopi Arabica. Alhasil, Pak Sinoh mencari kopi Robusta
hingga ke tondok Maki. Sekali pikul, Pak Sinoh mampu membawa 20 – 30 kilogram. Hasil
pikulan kopi akan dijual kembali di pasar Rantepao ketika hari pasar tiba. Umumnya
memang perjalanan dari Pulu’-Pulu’ menuju Maki memakan waktu empat hari tiga
malam, tapi tidak untuk Pak Sinoh. Ia mengaku dapat memangkas waktu perjalanan
hanya hitungan tiga hari dua malam. Pada saat malam tiba di perjalanan, Pak Sinoh
biasa tidur di hutan hingga menunggu pagi datang, setelah itu perjalanan baru
dilanjutkan.
“Dulu kita bawa kopi dikasih tukar garam. Umpama sarung kasih
tukar kopi. Kan dulu masih jauh, sekarang sudah ada mobil, sudah
kasih masuk-masuk itu barang.” Tukas Pak Sinoh.
Kala ia bercerita peristiwa perjalanan itu, nada suara mendadak berapi-api. Sayangnya,
ia tidak pernah menandai waktu kejadian itu kapan. Ia mengaku tidak pernah
menduduki bangku sekolahan formal. Baca, tulis, dan melek angka pun tidak mengerti.
Kemampuan berbahasa Indonesia didapat sambil jalan pasca bertemu dengan orangorang dari Bugis sewaktu bercakap-cakap di pasar.
Melalui cerita Pak Sinoh, kehadiran sistem jejaring penghidupan bersama antara empat
tondok semakin menemui titik terang. Perekonomian barter pada periode ini dilakukan
dengan mengikuti ketersediaan barang yang berada di keempat tondok masing-masing.
Orang Pulu’-Pulu’ contohnya, mempunyai kopi Arabica, umbi-umbian, jagung, bawang,
getah dama, dan kacang merah. Mereka akan bertukar di antara tiga barang itu dengan
tondok Parodoh. Orang Parodoh dikenal sebagai kampung penghasil daging. Mereka
mendapatkan daging-daging segar hasil dari berburu di hutan.
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Gambar 15. Hamparan Sawah Tondok Parodoh

Kampung lainnya, yaitu tondok Seko dan Rongkong dikenal dengan kampung penghasil
garam, gula, dan ternak kerbau. Kelimpahan hewan ternak ini, tidak bisa dipisahkan dari
banyaknya lahan pelepasan atau panglembaran tedong di tondok Seko, tak ayal ternak
kerbau tumbuh subur di sana. Sedangkan keberadaan garam dan gula di kampung itu,
kemungkinan hasil berinteraksi orang Seko dan Rongkong dengan daerah pesisir Palopo.
Pola interaksi yang terjadi antara orang Seko dan Rongkong dengan wilayah pesisir
Palopo berbuntut terjadi pertukaran barang antara ketiga wilayah itu.
Berbeda dengan barang yang dimiliki oleh orang tondok Seko, orang yang tinggal di
tondok Maki dikenal sebagai penghasil beras. Di antara jejaring empat kampung ini,
hanya satu-satunya orang Maki yang dapat menghasilkan beras. Ketersediaan tanah
untuk bertanam padi ladang kering dengan musim panen satu tahun sekali, membuat
putaran barang di empat kampung bergerak.
Sistem barter yang dilukiskan ini mengisahkan tentang kehidupan orang Pulu’-Pulu’
dalam membangun jejaring penghidupan bersama. Karakter manusia pegunungan
dengan pertanian hutan yang dinamis. Bentuk jejaring ekonomika berbasis pertukaran
ini menandakan telah terbentuknya suatu permukiman. Tidak mungkin suatu pertukaran
ada, bila jumlah anggota yang bermukim tidak semakin bertambah. Karena alasan
pertambahan ini corak ekonomi pertukaran tercipta. Para penutur menandakan Pulu’Pulu’ menjadi suatu permukiman kurang lebih pada tahun 1938.
Meskipun pola pertukaran barang yang berlangsung terdapat beberapa tanaman
komoditas, seperti kopi dan dama. Bukan berarti seutuhnya kehidupan warga Pulu’Pulu’ bertumpu pada putaran uang tunai. Justru tanaman komoditas kopi dan dama
diletakkan sebagai dasar kebutuhan. Getah dama selain dipertukarkan dan dijual, warga
menggunakannya sebagai sumber penerangan. Begitu juga dengan kopi, selain untuk
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kebutuhan konsumsi sehari-hari dan perdagangan, penjualan kopi tidak memenuhi
permintaan pasar global. Putaran jual-beli kopi masih berada di tingkat pasar lokal.
Memasuki tahun 1940-an tondok-tondok baru mulai bermunculan. Kayu-kayu hutan
ditebangi seiring meningkatnya jumlah permukiman. Bersamaan dengan itu, jalan tani
yang digarap bersama-sama oleh warga lembang telah berhasil dirampungkan. Jalan ini
menghubungkan antara tondok Pulu’-Pulu’ dengan Barruppu’ dan Pasar Rantepao.
Kehadiran jalan tani pula yang kelak membentuk jalur perdagangan. Orang Pulu’-Pulu’
yang ingin turun ke pasar Rantepao harus bergerak memutar, melintasi Toraja bagian
barat, lalu bertemu dengan pusat kota Rantepao di bagian utara Toraja. Waktu
tempuhnya empat hari tiga malam dengan berjalan kaki.
Kehadiran jalan tani membuat warga Pulu’-Pulu’ mulai akrab dengan sistem
perdagangan. Tatkala hari pasar tiba, warga akan berduyun-duyun turun menuju pasar
Rantepao. Sebagian banyak orang memilih berjalan kaki. Sedikitnya ada yang memilih
menunggangi jaran atau kuda. Orang-orang yang berjalan kaki biasanya telah
membangun pondok-pondok sebagai tempat beristirahat sementara. Beratap daun ijuk
dengan tulang-tulang kayu sebagai penyanggah bangunan. Pondok dibangun di pinggirpinggir jalan atau dekat sekitaran hutan.
Terkadang para pejalan kaki yang tidak singgah di pondok, memilih bermalam di rumahrumah warga yang ditemui sewaktu perjalanan. Hanya saja pilihan untuk bermalam
tergantung kapan waktu matahari jatuh. Bila malam tiba jarak perjalanan menuju pasar
masih lebih jauh dibandingkan perkampungan yang ditemui, pejalan kaki akan memilih
singgah di suatu perkampungan. Pilihan itu diambil sembari para pejalan kaki melakukan
bakutukar barang bawaan. Pertukaran barang yang dibawa dapat terjadi tanpa harus
menunggu hari pasar tiba. Orang yang singgah di suatu tondok dapat langsung
melakukan pertukaran barang. Esok hari pejalan kaki akan bergerak kembali menuju
pasar.
Sesampainya di pasar, mereka akan bermalam satu hari. Menunggu matahari terbit
sebagai tanda hari pasar dimulai. Warga yang turun ke pasar Rantepao akan singgah di
pondok-pondok yang telah dibangun. Setiap pondokan yang berdiri mewakili nama
kampung masing-masing. Pejalan kaki yang datang telah mengetahui di mana tubuh
akan berebah. Salah seorang warga asal Parodoh mengisahkan, kala hari pasar tiba di
Rantepao mereka bermalam di pondok perkumpulan orang-orang asal Parodoh. Sama
halnya juga dengan pondok orang Pulu’-Pulu’ dan orang tondok lainnya, para pejalan
kaki akan mengisi pondok berdasar asal kampungnya.
Pondok tidak hanya berfungsi sebagai tempat perkumpulan semata. Sembari menunggu
hari pasar tiba, aktivitas masak-memasak dilakukan di pondokan. Orang yang datang ke
pondokan saling bersumbang bahan bawaan. Hasil olahan makanan akan disantap
bersama-sama. Esok pagi, mereka berpencar untuk mencari barang yang dibutuhkan
atau menjual hasil bumi yang dibawa. Setelah hari pasar berlalu, beberapa orang ada
yang memutuskan untuk bermalam lagi satu hari. Sebagian warga ada juga yang memilih
untuk langsung pulang ke kampung.
Setelah berdagang dan mendapatkan barang kebutuhan, mereka akan kembali pulang
ke kampung masing-masing. Biasanya barang-barang akan dipikul sendiri atau dibawa
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dengan menggunakan jaran. Istilah orang Toraja, bagi mereka yang berdagang dengan
kuda dinamakan pa’teke’. Memang kuda bukan merupakan hewan endemik Toraja,
kemungkinan besar persebarannya berasal dari daerah pesisir di bagian selatan
Sulawesi. Sedangkan untuk kasus di Pulu’-Pulu’, kehadiran kuda di tengah kehidupan
warga tondok Pulu’-Pulu’ terjadi pasca pembuatan jalan tani atau jalan kuda. Keluarga
Ne’Rusaru mengaku memiliki kuda pada akhir tahun 1960-an. Seingat Ne’Rusaru, dulu
kuda miliknya dibeli dari pasar Rantepao. Pasokan kuda yang masuk ke pasar
didatangkan dari daerah Duri.
Dengan menggunakan kuda, Ne’Rusaru membawa hasil bumi untuk dijual ke pasar
Rantepao. Barang-barang yang dibawa berupa kopi, kentang, dan hasil ternak babi.
Cerita Ne’Rusaru tentang pa’teke’, senada dengan pengalaman yang dilakukan oleh Pak
Sinoh dan Ne’Marsauli. Kala masih muda, Ne’Marsauli biasa keluar masuk pangala untuk
menyadap getah dama. Setelah getah dama terkumpul, hasil sadapan diangkut ke
rumah dengan jaran. Menjelah hari pasar akan tiba, hasil sadapan getah dama akan
dititip kepada pa’teke’ untuk dijual. Cara penjualan dengan pa’teke’ harus ditempuh,
sebab bagi Ne’Marsauli “Dulu yang mampu beli kuda, hanya orang-orang adat yang
kaya.”

Gambar 16. Seekor Kuda Milik Warga Tondok Parodoh

Seiring waktu, jalur perdagangan lawas dan ekonomi pertukaran empat kampung
mengalami benturan kencang. Tahun 1950-an warga Pulu’-Pulu’ dikagetkan dengan
suatu peristiwa. Warga menamai kejadian itu dengan nama ma’jama gerombolan.
Seorang nenek tua renta mengisahkan kehidupan Pulu’-Pulu’ di zaman pergolakan.
Pagi hari yang cerah, tanah basah sisa hujan tadi malam. Kabut masih membalut
gugusan pegunungan. Seorang nenek keluar dari pintu rumah panggung. Kepala
didongakkan dari balik pintu kayu yang terbuka. Mata si nenek berkernyit-kernyit.
Seolah memastikan siapa orang yang datang bertamu di pagi hari.
Tubuhnya telah membungkuk. Langkah kaki tergopoh-gopoh. Kala berjalan ia harus
begitu pelan. Jabatan tangan pun terjadi. Saling mengenal antara sesama menjadi
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pembuka obrolan. Baru mulai percakapan. Si nenek kembali balik badan. Masuk ke
dalam rumah dan mengambil dua kursi plastik. Kami duduk di depan pelataran rumah
tongkonan.
Menatap wajah si nenek ada benjolan berwarna kemerahan di pelipis mata kanan. Ia
bilang sudah tiga tahun benjolan belum juga hilang. Sakit si nenek tidak hanya benjolan
kemerahan, ada semacam gangguan pernapasan. Embus napas terengah-engah kerap
kali batuk bergema. Rasa sesak membuat si nenek harus pelan ketika berbicara.
Ne’Rusaru, 79 tahun. Kesegaran cerita tentang sejarah tondok hanya bisa dimulai pada
tahun 1959. Tahun itu bertepat dengan awal pertama kedatangannya di tondok Pulu’Pulu’. Sebelumnya Ne’Rusaru tinggal di tondok Bulu Langka, sebuah tondok yang masih
berada di sekitaran Toraja bagian utara. Kala itu, kedatangan Ne’Rusaru ke Pulu’-Pulu’
murni sebagai tenaga pengajar untuk sekolah partikelir. Dulu siapa saja orang bisa
menjadi guru, meskipun hanya seorang tamatan sekolah menengah pertama.
Tahun 1959, di akhir-ahir napas gerakan DI/TII, sepuluh kepala tondok dari masingmasing kampung berdatangan. Beberapa di antaranya merupakan orang yang turut
membuka tondok-tondok sebagai permukiman. Kesepuluh kepala tondok berasal dari
pelbagai macam kampung. Ada yang berasal dari tondok Sapan, Parandangan, Buntu
Tondok, Pengkaruan Manuk, Bululankan, Buntu Marrang, Kapalapitu, Kaurame,
Barereng (Barrupu Selatan), dan Barrupu Utara. Selesai menyebut sepuluh kepala
tondok, tiba-tiba nada suara Ne’Rusaru mengecil. Ia berbisik-bisik sewaktu bercerita.
Sempat terhenti, Ne’Rusaru seolah menghela napas panjang seraya melanjutkan lagi
cerita yang sempat tersendat. Gerombolan datang menebang kayu-kayu hutan,
menjadikan daerah Pulu’-Pulu’ sebagai tempat persembunyian. Tahun itu berubah
menjadi tahun suram, celetuk Ne’Rusaru. Sulawesi bagian selatan dipenuhi oleh
gerombolan. Banyak orang Toraja yang berlari ke hutan. Para pelarian datang membabat
hutan untuk bertanam aneka tumbuh-tumbuhan.
Meskipun situasi sedang bergolak, orang Pulu’-Pulu’ justru memilih bertahan tidak
meninggalkan kampung. Hanya saja suatu kesepakatan harus dibangun antara gerakan
gerombolan dengan warga Pulu’-Pulu’. Warga Pulu’-Pulu’ dipaksa bertanam dan
membagi hasil bumi kepada gerakan gerombolan.
“Kamu harus tanam tanaman, kamu makan kami juga makan!” Bisik
Ne’Rusaru.
Menaati peraturan yang dibuat berarti hidup warga Pulu’-Pulu’ telah terjamin oleh
gerombolan. Tiba-tiba nada suara Ne’Rusaru berubah kencang. Emosi ditumpahkan
bertanda geram pada pemerintah Indonesia. Ne’Rusaru bilang:
“Waktu itu kehutannya belum aktif. Kalau ada mereka pun juga takut
pada gerombolan. Jadi, masyarakat bebas menebang pohon kayu.”
Ungkapan bernada geram Ne’Rusaru bermaksud menyindir pemerintah Toraja, yang hari
ini menetapkan patok-patok sebagian area Pulu’-Pulu’ masuk ke dalam kawasan hutan
lindung dengan sembarangan.
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Cerita tentang zaman pergolakan gerombolan, tidak hanya mewakili ingatan pribadi
Ne’Rusaru. Seorang lelaki asal tondok Perangian punya kisah yang tidak jauh beda.
Waktu itu usia lelaki ini sekitar enam atau tujuh tahun. Kedua bola mata menjadi saksi
dari serangkaian aksi porak-poranda yang dilakukan gerak gerombolan di perkampungan
Sapan. Gerombolan membakar bangunan sekolah. Dua orang guru sekolah partikelir
dibunuh. Setelah itu gerombolan pergi menghilang dari lembang Sapan.
Pola aksi pembakaran kampung tidak hanya terjadi pada tondok Pulu’-Puu’. Tondok lain
bernama Sumalu, Toraja bagian utara punya kisah yang serupa. Kisah ini dituturkan oleh
mantan kader DI/TII sendiri. Sewaktu masih bergabung dengan gerakan gerombolan
DI/TII, Ia dipanggil dengan nama Kadir. Selepas dari anggota gerombolan Kadir berganti
nama sapaan. Pergantian nama dari Kadir menjadi Paulus pasca perjumpaan dengan
seorang misionaris. Bersamaan dengan pertemuan itu, Ne’Paulus memeluk agama
kristiani.
Ne’Paulus, 82 tahun, mantan kader dari Batalion 10. Ia mengisahkan perkampungan
Sumalu selama kurang lebih 12 tahun mengalami gelap gulita. Para tentara DI/TII
melakukan aksi pembakaran terhadap rumah-rumah warga. Hewan-hewan ternak
diambil secara paksa. Tanah-tanah dikuasai atas nama gerakan. Siar agama ditakbirkan
ke mana-mana. Akibatnya orang-orang Sumalu pecah berlarian. Masuk ke hutan atau
sebagai pelarian ke kota Rantepao.
Hampir selama empat tahun, Ne’Paulus hidup sebagai pelarian di kota. Di masa-masa
pelarian ia menderita kelaparan. “Selama empat tahun dalam masa pelarian kami
dibiayai oleh pemerintah.” Ucapnya. Selang beberapa tahun kemudian, Ne’Paulus baru
bisa kembali ke Sumalu. Mungkin sekitar 1960-an, selepas Kahar Muzakar ditembak
mati. Bersamaan dengan peristiwa kematian Kahar Muzakar, para pelarian mulai keluar
dari hutan satu per satu. Begitu juga dengan orang-orang yang berlari ke kota, mereka
mulai kembali berdatangan ke Sumalu. Warga tondok Sumalu mulai bahu-membahu
membuat jalan, mendirikan rumah, membuka kebun, dan membangun petak-petak
sawah lagi.
Sementara di Pulu’-Pulu’, berakhirnya gerakan DI/TII bersamaan dengan pulangnya para
gerombolan menuju Seko, Rongkong, dan Maki. Warga Pulu’-Pulu’ bersama barisan
tentara kompi dua Indonesia melakukan perlawanan. Setelah semuanya aman, baru
orang-orang Seko, Rongkong, dan Maki kembali datang. Kawin-mawin terjadi di antara
orang Pulu’-Pulu’ dengan orang Maki, seperti Pak Sinoh yang memperistri orang Maki.
Meski peristiwa gerakan gerombolan terbilang singkat. Setidaknya, peristiwa ini dapat
menjadi momen kunci proses perubahan cara penghidupan warga kampung Pulu’-Pulu’,
khusus dalam hal pertanian hutan. Jejaring penghidupan bersama empat kampung
melalui corak ekonomi pertukaran terkikis. Proses itu berlangsung pasca gerakan DI/TII
menyuruh warga kampung bertanam bahan makan. Corak ekonomik barter perlahan
bergeser mengikuti budidaya menetap. Perlahan pembentukan waktu kerja dalam
hubungan sosial terbentuk. Meskipun curahan waktu kerja belum terlalu padat.
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Periode 1960-2017
Terputusnya jejaring penghidupan bersama antara empat kampung terus berlanjut
hingga periodisasi ini. Corak ekonomi menetap melalui usaha pertanian hadir. Pada
tahun 1964 warga Pulu’-Pulu’ membangun lahan uma (sawah basah). Aliran air
persawahan telah menggunakan sistem kalo’ atau irigasi pengairan.
Beberapa lahan uma yang berada di lembang Pulu’-Pulu’, tidak hanya dimanfaatkan oleh
warga untuk bertanam padi. Seringkali bersama dengan musim tanam padi warga
membuat kolam pada bagian tengah lahan sawah mereka. Untuk penyebutan Istilah
kolam dalam bahasa Toraja bermacam-macam. Ada yang menyebutnya dengan nama
gusian, kori-kori, kurungan, atau kuwang. Keempat istilah ini meskipun berbeda tetap
berfungsi sebagai tempat untuk beternak ikan.
Biasanya warga yang memulai beternak akan menaruh benih ikan di lubang kori-kori,
ketika usia padi telah beranjak satu bulan. Selama ikan diternakkan, warga kampung
tidak pernah menabur pakan. Ikan dibiarkan tumbuh memakan apapun yang berada di
lahan uma. Kurang lebih selama satu tahun, ikan baru dapat dipanen bersamaan dengan
waktu panen pare’ (padi).
Cara panen ikan dilakukan dengan mengurangi air di lahan sawah. Lubang kalo’ dibuka
oleh warga agar air di lahan sawah menyusut. Ikan-ikan akan berlari masuk menuju korikori. Natinnya, ketika warga yang ingin memakan ikan itu, mereka hanya tinggal
menyerok ke dalam lubang kori-kori. Fungsi kori-kori tidak hanya mempermudah warga
untuk mengambil ikan sewaktu panen padi. Kori-kori juga berfungsi sebagai tempat
persembunyian ikan dari terkaman burung bangau.
Sepanjang awal tahun pendirian lahan uma mulai dari tahun 1964 – 2017, letak
persebaran uma lebih banyak berada pada tanah berkontur datar, dekat aliran salu.
Posisi uma yang berdekatan dengan salu mempermudah aliran air membanjiri lahan.
Kendati lebih banyak uma yang terletak di pinggiran salu, bukan berarti tidak ada sawah
yang dibangun pada dataran tanah yang tinggi. Belakangan pada tahun 2016 dan 2017,
sebagian warga Pulu’-Pulu’ mulai membuka lahan uma di kontur tanah yang jauh dari
aliran sungai. Untuk lahan sawah jenis ini, kebutuhan pengairan sawah mengandalkan
letupan kalimbuang.
Sayangnya lahan sawah yang berada di dataran tanah yang jauh dari aliran sungai
jumlahnya lebih sedikit. Penggunaan tanah untuk uma, justru lebih banyak berada di
daerah lembah atau kontur tanah datar. Sebaran penggunaan tanah yang lebih dominan
di dataran lembah, alhasil menciptakan struktur penguasaan tanah di lembang Pulu’Pulu’. Efek penguasaan lahan pertanian melahirkan relasi sosial berbasis tenaga kerja.
Proses pengerahan tenaga kerja yang terjadi, rata-rata berputar di lima kepala orang
kampung yang berada pada strata sosial teratas. Kelima orang teratas menggunakan
tenaga kerja dalam menjalankan beberapa tahapan usaha pertanian.
Setiap tahapan dalam usaha tani dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Tugas pekerjaan
laki-laki, seperti ma’bingkung pare’ (mencangkul padi) dan ma’torak ruran uma
(membersihkan rumput-rumput di sekitaran tegalan sawah). Sementara untuk jenis
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pekerjaan perempuan, yaitu ma’kankan pare’ (memetik padi) dan ma’tanani pare’
(menanam padi). Baik laki-laki atau perempuan yang bekerja di sawah, warga Pulu’-Pulu’
menyebutnya dengan istilah to’ma’pariu’.
Cerita penguasaan lahan pada lima golongan sosial teratas ini, berkaitan dengan sejarah
keluarga-keluarga yang pertama kali membuka tondok Pulu’-Pulu’. Di tondok Pulu’-Pulu’
sendiri, empat keluarga tongkonan yang menguasai lahan besar. Keempat keluarga itu
bernama To’Barana, To Tanga’, Rante Pulu’-Pulu’, dan keluarga Tondok Baru. Berbeda
dengan tondok Sarambu, dominasi lahan pertanian sawah basah hanya dikuasai oleh
tongkonan Alla Salu. Walaupun di Pulu’-Pulu’ terdapat empat keluarga tongkonan yang
menguasai sebagain besar lahan uma, namun keempat keluarga besar tersebut masih
terhubung melalui proses pernikahan anak satu sama lainnya.
Keempat keluarga tidak menyebut secara pasti berapa jumlah penguasaan lahan uma di
lembang. Bukan karena mereka tidak mau mengatakan hanya saja, hampir seluruh
warga yang tinggal di lembang Pulu’-Pulu’ tidak menandai luas lahan uma berdasar garis
meteran. Bila pertanyaan itu tetap dipaksakan mata mereka akan menjunjung ke langit
dengan kepala bergeleng-geleng. Sebaliknya, mereka hanya menandai luasan lahan uma
dengan istilah tempe atau tepe yang berarti “petak”. Sang tepe berarti satu petak dan
duang tepe yang artinya dua petak. Satu petak lahan paling kecil di Pulu’-Pulu’—dalam
taksiran warga sendiri—kurang lebih 2.000 meter persegi.
Meskipun, tanah uma tidak diukur dengan cara pikir matematis, warga mengaku dapat
membedakan penguasaan tanah masing-masing. Batas-batas penguasaan atas uma
dikukuhkan dengan selonjor kayu atau bilah bambu yang di-pantok, di-taana, atau diosok pada sekitaran lahan uma.63 Selain dengan selonjor kayu yang digunakan sebagai
pengukuhan batas uma, penamaan lahan uma juga bermakna sebagai bentuk
penguasaan atas tanah.
Kebiasaan orang Toraja gemar memberikan nama untuk setiap lahan uma yang dikuasai.
Penamaan uma kerapkali mengikuti tanda alam yang berdekatan dengan lokasi uma.
Salah satu contoh pada lahan uma yang berada di tondok Sarambu. Keluarga tani yang
menguasai tanah itu, memberi penamaan lahan sawah mereka Alla Salu. Alla yang
berarti antara dan salu yang berarti merupakan sungai. Penamaan ini diambil karena
letak sawah yang dilalui oleh pertemuan antara dua arus salu.
Tidak hanya letak sawah yang diberikan nama, jenis uma berdasar tingkat kedalaman
menciptakan penamaan yang berbeda. Jenis pertama dinamakan uma bukah.
Kedalaman uma yang mencapai ketinggian leher orang dewasa. Sementara jenis kedua
bernama uma rurah, dengan kedalaman sawah sepinggang orang dewasa. Perbedaan
nama pada masing-masing jenis uma membuat pengelolaan lahan dilakukan dengan
cara yang berbeda-beda. Misalnya pada jenis uma bukah, tidak ada kebutuhan
pembajakan lahan dengan traktor ataupun cangkul. Warga Pulu’-Pulu’ hanya mengadukaduk sisa rumpun padi dengan tangan. Setelah mengaduk atau menenggelamkan sisa
padi, selanjutnya penanaman padi hanya ditancapkan begitu saja pada permukaan
lahan.
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Di-pantok, di-taana, atau di-osok. Ketiga kata ini sama-sama berarti “ditancapkan”. Tongkat kayu yang
ditancapkan bermakna sebagai pembatasan antara satu lahan dengan lahan lain.
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Sebaliknya, berbeda dengan cara pengelolaan jenis uma rurah. Warga menggunakan
bingkung (cangkul) untuk membajak lahan sawah tapi, bila tidak ada bingkung, warga
hanya tinggal menginjak-injak sisa rumpun padi hingga masuk ke dalam lumpur. Setelah
rumpun padi terinjak, petani mengambil posisi duduk berendam di lumpur. Ketinggian
lumpur diatur setinggi dada, sembari duduk mereka berjalan mundur untuk
menancapkan rumpun padi satu per satu.
Beralih dari ragam jenis uma yang terdapat di Pulu’-Pulu’, dalam hal distribusi
persebaran tanah di tondok Pulu’-Pulu’ pada bulan Maret tahun 2017. Terdapat 20
rumah tangga petani yang ditemui, menghasilkan catatan adanya pelapisan sosial
berdasarkan alat produksi uma. Berdasarkan luasan lahan uma terdapat lima kategori
petani. Pertama, keluarga tidak bertanah atau tuna kisma sebanyak lima orang. Kedua,
petani miskin dengan luas lahan 2.000 meter persegi sebanyak enam orang. Ketiga,
petani kategori sedang, dengan skala luas lahan 4.000 meter persegi sampai dengan
kurang dari satu hektar sebanyak dua orang. Keempat, petani kategori kaya dengan luas
lahan berskala satu hektar sampai dua hektar sebanyak enam orang. Kelima, petani
kapital dengan luasan lahan empat hektar sebanyak satu orang.
Setiap lapisan sosial—kecuali golongan petani tuna kisma—menghasilkan padi dalam
satu tahun. Penghitungan produksi padi yang dirata-ratakan mengacu pada skala lahan
yang mereka punya, kemudian dibagi dengan jumlah orang dari masing-masing setiap
luasan lahan tanah. Pertama, pada lahan seluas 2.000 m2 produksi padi yang dihasilkan
rata-rata 15 kilogram per tahun. Kedua, pada luas lahan berskala 4.000 m2 – kurang dari
satu hektar, produksi padi yang dihasilkan sebesar 33,75 kilogram. Ketiga, pada luasan
lahan sebesar satu hektar sampai dua hektar. Produksi yang dihasilkan sebesar 112,5
kilogram per tahun. Keempat, pada luas lahan sebesar empat hektar dengan produksi
padi yang dihasilkan sebesar 300 kilogram. (Lihat: Tabel. 3.1)
Hasil produksi padi sebenarnya bermacam-macam, karena itu penarikan secara umum
hanya sebagai potret. Lantaran, hasil panen dalam kondisi riil di lapangan dipengaruhi
oleh banyak faktor. Pertama, tergantung dengan luasan tepe yang digarap. Kedua,
seringkali warga pusing menentukan total produksi panen padi. Selama ini warga Pulu’Pulu’—baik itu petani berlahan besar atau kecil—tidak pernah menjual hasil panen padi
yang didapat. Mereka hanya tahu dalam takaran yang ditumbuk untuk dimakan.
Taksiran warga, untuk ukuran satu ikat padi mampu menghasilkan beras kurang dari dua
liter.
Sementara pengakuan Ne’Oding, salah seorang warga tondok Sarambu, luasan satu
hektar lahan uma penguasaan sendiri, hanya mencukupi konsumsi beras selama satu
bulan. Dengan hitungan gabah kering satu setengah ka’du. Rendahnya produksi padi
menurut Ne’Oding dipengaruhi oleh tikus, burung pipit, musim hujan yang panjang, dan
padi yang sering mengalami langko’ atau hampa. Lain hitungan Ne’Oding, lain pula
hitungan Ibu Bertis. Luasan sawah duang tepe pada tahun 2016 lalu, menghasilkan beras
sebanyak 50 liter sampai 100 liter.
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Tabel 4. Pelapisan Sosial Berdasarkan Luasan Lahan Uma Tahun 2017
No
Jumlah
Luasan Lahan
Luasan Lahan
Total Rata-Rata
Orang
Uma dalam
Uma64
Produksi Padi
Bahasa Pulu’Per Tahun65
Pulu’
1
5 orang
2
3

6 orang
2 orang

4

6 orang

5
Total

1 orang
20 orang

Kategori

Tuna
Kisma
Miskin
Sedang

Sang tepe
2.000 m2
15 Kg
2
Duang tepe –
4.000 m – < 1 Ha
33,75 Kg
kurang dari
sangpulo tepe
Sangpulo tepe –
1 Ha – 2 Ha
112,5 Kg
Kaya
duang tepe
Ampa tepe
4 Ha
300 Kg
Kapital
Total produksi keseluruhan dalam 1 tahun = 115,3125

Hasil produksi beras tahun 2016, tentunya tidak bisa disamakan untuk melihat produksi
padi yang terjadi pada tahun 1960-an. Salah seorang warga tondok Sarambu bernama
Pak Arianus mengisahkan kelangkaan beras yang terjadi di tahun 1960-an. Saat itu,
memakan nasi masih cukup sulit. Orang tua Pak Arianus harus mengatur jumlah
konsumsi beras yang dimakan. Penggunaan beras ditakar hanya setengah liter dalam
sehari.
Bila tidak ada penakaran makan pada waktu itu, persediaan beras yang berada di
lumbung dapat segara habis. Agar beras tetap tersedia hingga bertemu musim panen
berikutnya, keluarga Pak Arianus bersilang makanan dengan umbi-umbian. Pembagian
waktunya begini, ubi akan dimakan pada waktu sore hari. Memasuki malam hari, beras
setengah liter dimasak, pagi harinya hanya memakan ubi kayu dan ubi jalar. Siang
harinya mereka akan memakan ubi lagi hingga bertemu malam lagi.
Selain pengaturan pola makan dan bersilang konsumsi tanaman karbohidrat lainnya,
keluarga Pak Arianus mengatur ukuran makan dari masing-masing perut anggota
keluarga. Takaran beras setengah liter yang sempat diceritakan oleh Pak Arianus,
dimakan secara bersama dalam satu nampan. Lauk-pauk sebatas hasil petikan sayurmayur yang tumbuh di sekitaran hutan. “Kalau nasi itu sudah kurang, taburi saja sayur.
Sudah nikmat sekali mi.” Seloroh Pak Martin.
Di periode yang sama, sekitaran tahun 1964, Ne’Rusaru merasa terakhir kali melihat
aktivitas pa’tambah getah dama di hutan. Ingatan Ne’Rusaru senada dengan apa yang
dirasakan oleh Pak Andre. Kedua orang tua di lembang Pulu’-Pulu’ ini berkeyakinan,
hilangnya aktivitas penyadapan getah dama, salah satunya dipengaruhi oleh jarak antara
pohon dama dengan lokasi permukiman semakin jauh masuk ke pedalaman hutan. Salah
duanya, karena waktu kerja sebagai penyadap untuk menikmati hasil terlampau lama.
64
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Luasan lahan yang dikonversi dalam meteran hanya taksiran dari sang tepe lahan milik warga kampung.
Kesimpulan penaksiran berbunyi 2.000 meter untuk sang tepe atau satu petak
Angka rata-rata produksi padi dalam 1 tahun mengacu pada luasan lahan sawah yang dimiliki. Indikator
yang digunakan dalam mengukur rata-rata produksi padi merujuk pada luasan lahan petani miskin yang
berukuran sang tepe atau satu petak. Dalam satu petak kurang lebih dapat menghasilkan 1 ½ ka’du padi
kering. Untuk 1 karung seberat 50 kilogram, sedangkan setengah karung 25 kilogram padi kering.
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Proses pengerasan getah damar paling cepat memerlukan waktu satu atau dua minggu.
Paling lama membutuhkan waktu selama satu bulan. Setelah itu, getah yang telah
mengering baru bisa diambil dengan keranjang untuk dibawa pulang sembari menunggu
hari pasar tiba untuk dijual.
Hilangnya aktivitas menyadap getah damar, membawa warga Pulu’-Pulu’ perlahan mulai
beralih ke penggunaan minyak tanah. Proses peralihan diikuti dengan peningkatan
pendapatan rumah tangga berupa uang. Faktor yang menyebabkan terjadinya
peningkatan pendapatan, dipengaruhi oleh pohon kopi yang tumbuh bergeliat.
Momentum ini berlangsung pasca suatu perusahaan patungan Indonesia dengan negara
Jepang di Toraja, yaitu PT. Toarco Jaya di tahun 1976 beroperasi di Toraja. Selang dua
tahun kemudian, 1978, penjualan kopi Arabica mulai dilakukan oleh warga Pulu’-Pulu’.
Sejauh ini ada beberapa hal yang bisa disarikan. Pertama, pembentukan uma yang
kemudian diikuti batas-batas kepemilikan terhadap tanah, sebagai bentuk pengaturan
ulang ruang yang mereka hidupi selama ini. Penataan ulang ruang mempertegas
pemantapan relasi kuasa di Pulu’-Pulu’. Utamanya kepada keluaraga perintis yang
memimiliki kuasa atas cerita sejarah pembentukan kampung. Tak ayal, mereka lebih
banyak menguasai tanah yang berdekatan dengan aliran sungai. Sebaliknya, mereka
yang tidak memiliki lahan sawah pada akhirnya harus bekerja kepada keluarga-keluarga
perintis.
Kedua, proses penataan ulang ruang berlangsung melalui komoditas kopi. Kepadatan
curahan waktu kerja tidak hanya seputar budidaya sawah basah, melainkan pertanian
hutan berubah menjadi budidaya yang menguntungkan. Gantungan hidup mulai
ditancapkan dari penjualan-penjualan kopi kepada PT. Toarco Jaya.
 Efek Persebaran Bibit Unggul
Geliat ekonomi uang melalui komoditas kopi tumbuh menggila. Selepas bibit-bibit kopi
genetika karya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) disebar hingga
dataran tinggi Toraja pada tahun 1980-an. Persebaran bibit dibantu oleh Dinas Pertanian
kabupaten Toraja bagian utara. Pak Arianus bercerita tentang peristiwa bagi-bagi bibit
massal. Orang pertama yang menyebarkan jenis varietas itu bernama Pak Slosong yang
bermukim di lembang Sapan.
Ada tiga bibit rekayasa genetika yang dibawa waktu itu. Setiapnya memiliki kode seri
dengan nomor, Lini S33, Lini S28, dan Lini S795. Kebanyakan warga tidak mengetahui
kode seri ini. Justru hanya Pak Arianus sendiri yang mengetahui penamaan kode seri.
Warga kampung Pulu’-Pulu’ malahan lebih akrab menyebut bibit-bibit kopi genetika itu
dengan istilah “bibit unggul” atau kopi Jember. Melalui rekayasa genetika bibit Jember,
pohon-pohon kopi di Pulu’-Pulu’ tetap bertahan hingga hari ini.
Peristiwa pembagian bibit kopi pada tahun 1980-an boleh dikatakan sebagai periode
yang pertama. Setelah itu pada tahun 1998, 2006, 2010, 2016, dan 2017 pembagian
bibit massal berulang kembali. Bukan Dinas Pertanian yang mengambil peran dalam
pembagian bibit, malahan perusahaan Toarco Jaya yang mengambil peran. Bila kembali
melihat grafik Gambar 1.1 bagian pendahuluan, tren kejatuhan volume ekspor kopi
Indonesia berada di tahun 2006 dan 2010.
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Tahun 2006 volume produksi ekspor kopi Indonesia tercatat sebesar 5.280 juta karung,
lebih rendah dari tahun 2005 sebesar 6.744 juta karung. Sementara tahun 2010 tercatat
5.489 juta karung, yang turun lebih rendah dibandingkan tahun 2009 sebesar 7.907 juta
karung. Artinya, pembagian bibit secara massal dan gratis merupakan mekanisme untuk
menggenjot kembali volume produksi ekspor kopi yang mulai atau sedang lesu.
Seorang lelaki asal tondok Sarambu mengeluh. Beberapa kali menanam bibit massal
selalu saja keberlimpahan hasil panen kopi bertahan paling lama 15 tahun. Berbeda
dengan pohon kopi Arabica lokal milik warga yang berjenis varietas typica. Meski waktu
panennya lebih lama yang membutuhkan waktu dua tahun, buah kopi terus-menerus
ada.
“Karyawan Toarco Jaya bilang, kopi S33, 28, 795 sudah diproses.
Bahwa kopi ini cocok untuk dataran ini tapi, umurnya pendek saja.
Produksinya menunggu juga cuaca. Kalau musim kemarau berbuah
kalau musim hujan tidak berbuah.” Keluh Pak Andre.
Pada tahun 2006 dan 2010, perusahaan Toarco kembali membagikan pupuk gratis dan
bibit kopi yang telah berusia enam bulan. Pak Andre sendiri sempat mengambilnya
sebagian. Mungkin terdapat sekitar 50 bibit yang ditanam, namun menurut pengalaman
Pak Andre, bibit kopi yang dibagikan kurang produktif. Kecurigaan Pak Andre, bibit yang
dibawa lebih cocok dengan tanah perkebunan milik PT. Toarco Jaya yang berada di
daerah kaki gunung Padamaran.
Efek pembagian bibit kopi massal menimbulkan polemik baru. Ruang jelajah perburuan
mengalami perubahan. Cerita ini terjelaskan oleh seorang pemburu asal tondok
Parodoh. Tahun 2017 bulan Maret lalu, ketika waktu menuju sore hari. Matahari telah
jatuh di pelupuk tenggara, sekitar jam empat sore. Seorang lelaki bertubuh tegap
berjalan dengan kepala menunduk. Selonjor doke’ dibentangkan di atas pundak. Anjing
hitam bertubuh tegap dengan ekor melengkung; mirip serigala, beriringan melangkah di
sisi kanan.
Sesosok lelaki berjalan dengan kaki telanjang. Perlahan terus bergerak mendekati
kerumunan orang yang sedang berduduk santai di atas bale bambu depan rumah Pak
Andre. Doke’ yang sebelumnya terbentang lalu ditegakkan. Tangan diayunkan
menyentak ke tanah. Doke’ tertancap pada posisi tegak. Lelaki bertubuh tegap, rambut
gondrong, dengan penuh luka goresan mengambil posisi mendekat. Direbahkan
tubuhnya di atas kursi bambu berbentuk leter “L”. Ia mengembuskan napas seraya
bergumam “Huhh.” Tampak melepaskan rasa penat.
Tubuh kembali digerakkan. Posisi yang sebelumnya telentang, berganti duduk bersila.
Sekarang, giliran kepalanya tersungkur dan punggungnya bergerak merebah mendatar.
Perlahan tangannya dibentangkan panjang menggapai bungkus rokok yang berada di
atas kursi. Satu batang rokok ditarik dari sarangnya. Segera ia memperimpit sebatang
rokok di antara kedua bibirnya. Sembari tangan kanannya mencari korek yang terserak
di atas kursi. Sebatang rokok itu lalu dibakar, kedua mata si pemburu terpejam. Tarikan
napas panjang terdengar di telinga saya. Asap tebal keluar dari rongga mulutnya.
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Waktu itu, di bale hanya ada tiga orang. Bareng anak Pak Andre, saya, dan Tampang
(adik Bareng). Sembari mengisap sebatang rokok, lelaki pembawa tombak bercakapcakap dengan Bareng dalam bahasa Toraja. Tiba-tiba, ia bertutur dalam bahasa
Indonesia. Katanya hewan buruan semakin sulit ditemui di hutan. Padahal, sudah dari
jam tujuh pagi berjalan masuk ke dalam hutan hingga jam empat sore. Rupanya tidak
ada satu pun babi hutan yang berhasil dipikul pulang ke rumah. Usai mengeluh, ia
kembali mengambil dua batang rokok lagi dan pamit untuk pergi.
Di hari yang berbeda, dua pemburu dari tondok Parodoh angkat bicara. Sejak tahun
1980-an, rasa-rasanya hewan buruan seperti babi hutan dan noang (anoa) sulit
didapatkan. Semakin dicari malah semakin hilang, sebaliknya bila malam tiba justru
gerombolan babi-babi hutan turun ke perkampungan. Para babi hutan merusak pagarpagar bambu milik warga. Daun ubi yang sudah ditanam untuk pakan ternak ludes
termakan. Sawah-sawah yang sudah ditanami padi juga dihancurkan berantakan. Warga
kampung jadi geram sendiri. Perubahan bentang alam ini telah dirasakan warga sejak
tahun 1980-an, ketika warga kampung Pulu’-Pulu’ dan Parodoh berduyun-duyun
membuka kebun baru untuk bertanam kopi di kaki-kaki pegunungan. Hidup penuh
kegetiran lantaran hewan buruan semakin langka didapatkan. Pembalakan ini terus
terjadi hingga hari ini tahun 2017, pasca komoditas markisa dan katarung atau terong
belanda tumbuh bergeliat.
Tidak hanya sang kakak yang merasakan adanya perubahan bentang alam, Adik Pak
Lepang yang juga berasal dari tondok Parodoh merasakan hal yang sama. Sewaktu
perburuan di tahun 1980-an, seringkali ia tersesat di dalam hutan.
“Yanna dibela’I mo ta’de moto, ta’de mo lalan to.” Kurang lebih
artinya begini, kalau ada yang membuka kebun, tanda yang
sebelumnya sudah disembang-sembangi hilang, jadi tidak ada
jalan.66
Tidak hanya ruang jelajah perburuan yang berantakan, titik-titik kerumunan babi hutan
yang telah ditandai sebelumnya oleh para pemburu juga berubah. Meski babi-babi telah
turun ke permukiman penduduk dan ruang jelajah perburuan berubah, kelompok
pemburu tidak pernah merasa putus arah. Pak Lepang dan kawanannya masih punya
cara untuk keluar dari jerat hutan belantara.
“Kalau kita tersesat, kende’ ki langngan tanete malaka’na mendeka
kilangan kayu.” Ucap Pak Lepang.
Inti dari kalimat Pak Lepang menjelaskan dua cara yang biasa dilakukan oleh para
pemburu, kala mereka tersesat di dalam hutan. Pertama, para pa’ngasuh atau
ma’ngulang akan mencari dataran tinggi. Tempat yang dianggap tinggi berada pada
punggung-punggung bukit atau kaki gunung. Kedua, tempat yang tinggi bisa juga berupa
suatu pohon yang menjulang tinggi. Di antara kedua tempat yang dipilih, biasanya para
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Di-lengleng atau di-sembangi, keduanya sama-sama memiliki arti, menebas atau mengoyak batang
pohon untuk memberikan tanda dari jejak langkah perburuan. Tanda atau jejak yang diberikan,
khususnya pada rute perburuan yang telah dilewati. Pemberian tanda ini harus dilakukan lantaran,
dalam aktivitas perburuan asu akan berlari mengejar babi yang berada di hutan. Ketika suara
gonggongan anjing bergema, para pemburu akan ikut berlari dengan kencang. Duri dan ranting yang
tajam sekalipun tidak terasa bila menggores tubuh sewaktu berlari kencang.
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pemburu cenderung mencari pepohonan yang tinggi. Ketika salah satu pohon tertinggi
di hutan telah ditemukan, mereka akan memanjat hingga bagian pangkal dahan teratas.
Sesampainya di atas dahan dengan gegas mereka berdiri lalu men-tiro atau memandangi
tanete Adan.
Di tondok Parodoh hanya ada satu gunung tertinggi bernama Adan. Bagi para pemburu,
hanya dengan melihat posisi tanete Adan, letak salu Maki segera ditemukan. Bila
diandaikan, tanete Adan dan salu Maki seperti titik koordinat yang terhubung.67 Melalui
dua titik koordinat ini pula, posisi kawanan pemburu sewaktu berada di dalam hutan
juga dapat terbaca. Setelah keseluruhan pembacaan dipahami, nantinya para pemburu
akan mengambil keputusan untuk melanjutkan aktivitas perburuan atau justru kembali
pulang ke rumah.
Kecepatan para pa’ngasuh atau ma’ngulang dalam membaca posisi, hanya berlaku pada
saat matahari masih menyala. Sebaliknya tidak akan berarti apapun ketika malam tiba.
Bila malam kepalang jatuh, para pemburu memilih tetap bertahan di dalam hutan
dengan berkeredong sarung di sekujur badan. Esok hari, para pemburu memulai
pencarian jalan untuk keluar dari hutan.
Efek pembagian bibit kopi secara massal ini tidak hanya mengubah ruang jelajah
perburuan, alih-alih gerak perubahan terus menjalar sampai pada cara warga Pulu’-Pulu’
mendapatkan bibit kopi. Awalnya mendapatkan bibit itu mudah bagi warga Pulu’-Pulu’.
Pengambilan bibit kopi hanya tinggal memungutnya di sekitaran kebun mereka. Bibit
kopi hidup dengan sendirinya dari pohon-pohon kopi yang sudah tua. Buah yang sudah
matang dan tidak dapat bertengger lama akan jatuh ke tanah. Buah kopi yang jatuh ke
tanah seiring waktu mengeluarkan tunas baru. Di saat itulah warga memunguti tunastunas baru yang bermunculan.
Cerita lain dari cara mendapatkan bibit kopi tidak terlepas karena ulah tikus hutan. Buah
kopi yang telah ranum bertengger di ranting pohon, mengundang lidah kawanan tikus
hutan lantaran rasanya yang manis. Sekejap ia melompot dan memakan buah kopi yang
merah. Dibawalah buah itu ke tanah dan tersisa hanya biji. Beberapa minggu kemudian
tunas-tunas baru bermunculan di sekitaran pohon kopi. Cerita tikus hutan yang
membantu proses pertumbuhan bibit kopi ini datang dari kombongan atau musyawarah
di tondok Sarambu.
Pada fase awal ini, bisa dikatakan warga kampung belum mengenal cara-cara budidaya
pertanian komoditas kopi secara intensif. Alasannya, karena tidak ada kebutuhan bibit
kopi skala besar untuk penanaman pohon kopi. Kebutuhan bibit dalam skala lebih besar
terjadi, setelah warga terpaksa untuk menerima cara baru mendapatkan bibit kopi
melalui tahap penyemaian. Efek pembagian bibit membuat warga Pulu’-Pulu’ mengenal
waktu kerja. Proses penanaman pohon kopi dari yang sebelumnya tidak memerlukan
tahapan kerja, waktu karantina, dan curahan waktu kerja berlebih, alhasil menjadi
kepastian aktivitas di dalam budidaya kopi itu sediri.
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Orang Parodoh hanya mengenal dua arah mata angin saja, yaitu daya ulunna salu dan lau pollona salu.
Bukan utara atau bukan selatan yang masih terdengar abstrak. Kedua arah rujukan ruangan ini lebih
material. Rujukan mereka bertumpu pada aliran sungai. Memang, di tondok Parodoh hanya terdapat
salu besar yang mengalir. Nama salu itu adalah salu Maki. Ulu atau kepala airan salu berada di daerah
Maki, Mamuju. Sedangkan hilirnya berada di Seko, Luwu.
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Meskipun aktivitas penyemaian bibit kopi telah menjadi kepastian di dalam proses
budidaya komoditas kopi, ada suatu prinsip yang harus ditarik tegas, agar
pembengkakan biaya rumah tangga tidak terjadi. Sejauh penyemaian bibit masih
dilakukan dengan cara-cara dan kebutuhan yang disesuaikan oleh orang kampung;
segalanya masih tersedia tanpa harus membeli dan bergantung terhadap barang dari
luar kampung. Lebih jauh, dapat menimbulkan pengeluaran baru berbentuk uang
selama proses budidaya komoditas kopi. Sebaliknya, bila yang terjadi justru kehadiran
tahap penyemaian menambah beban para petani, seperti kebutuhan bibit yang
didatangkan dari luar kampung atau alat penyemaian yang harus dibeli, budidaya kopi
seutuhnya semakin membuat warga Pulu’-Pulu’ tersiksa.
Sebagaimana pengalaman Pak Sinoh sewaktu orang Pulu’-Pulu’ melakukan penyemaian
bibit kopi, sebelum pendiktean melalui alat-alat yang didatangkan oleh perusahaan dan
Pemerintah Daerah Toraja. Dulunya, segala kebutuhan barang untuk proses penyemaian
masih tersedia dari dalam kampung. Wadah penyemaian bibit kopi dibuat oleh Pak
Sinoh dengan material bambu, yang dipotong-potong hingga menyerupai fungsi
polybag. Setelah kantung penyemaian rampung dibuat, bibit lalu ditaruh ke dalam
wadah bambu hingga mencapai usia enam bulan.
Ciri bibit kopi yang sudah berusia enam bulan, daunnya berbentuk seperti kupu-kupu.
Setelah dimasukan ke dalam bambu, bibit kopi dibiarkan tumbuh sampai usia lima atau
enam bulan. Bibit yang telah melewati usia enam bulan, dapat segera dipindahkan ke
lubang penggalian. Cara penyemaian dengan wadah bambu seperti ini, telah lama
ditinggalkan oleh Pak Sinoh. Semua dimuali sejak perkenalan awal Pak Sinoh dengan
kantung plastik.
Alat penyemai itu dinamakan koker (polybag). Pak Sinoh tidak mengingat awal mula
kedatangan koker. Ia hanya mengatakan baru beberapa tahun yang lalu. Pak Sinoh
hanya menandai penggunaan koker berawal dari anjuran Dinas Pertanian. Waktu itu
Dinas Pertanian datang bersama dengan Nipon (Toarco). Sekelompok orang asing ini,
sekonyong-konyong mengajarkan warga Pulu’-Pulu’ untuk menggunakan koker. Hingga
akhirnya bambu tidak digunakan lagi oleh warga Pulu’-Pulu’.
Namun siapa yang tahu? Kalau alasan Pak Sinoh beralih dari bambu menggunakan koker
terdengar konyol. Baginya bila menggunakan koker tedapat lubang-lubang pada bagian
alas kantung plastik. Sedangkan, ketika menggunakan material bambu bagian alas
tertutup, sehingga tidak ada lagi tempat air untuk keluar. Ketiadaan lubang aliran air
pada wadah material bambu, seringkali membuat bibit kopi mati sebelum dewasa.
Belum puas dengan ungkapan Pak Sinoh, saya menarik pertanyaan lebih jauh lagi
tentang alasan Pak Sinoh beralih cara penyemaian. Rupanya ia mempunyai alasan lain
“Setengah mati i mi, harus angkat bambu. Berat mi.” Keluh Pak Sinoh.
Tidak hanya perubahan cara warga mendapatkan bibit kopi. Melainkan, pendiktean yang
dilakukan oleh pihak pemerintah dan perusahaan merambah hingga tahapan pasca
panen. Sejak pembagian bibit dimulai, perusahaan Toarco telah memberi instruksi
kepada warga, agar pembelian buah kopi oleh perusahaan hanya biji kopi yang masih
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terbungkus kulit tanga’.68 Selebihnya Toarco tidak membeli dalam bentuk biji kopi beras
atau green bean.

Gambar 17. Pohon Kopi Jenis Varietas Lini S795

Gambar 18. Biji Kopi Kulit Tanga' yang Sedang Dijemur

Instruksi Toarco tidak hanya berhenti pada soal kategori pembelian biji kopi kulit tanga’.
Kategori kualitas kopi yang layak juga ditentukan. Bagi Toarco biji kopi yang baik setelah
petik harus langsung digiling.

68

Kulit tanduk dalam percakapan harian warga kampung dinamakan kulit tanga’.
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“Tapi kalau Toarco bilang, jangan mi di anu, ditaruh lama-lama.
Kalau dipetik langsung giling. Langsung cuci. Langsung jemur. Itu
anjuran dari Toarco itu.” Keluh salah seorang petani.
Segala instruksi tidak sembarangan dikeluarkan oleh Toarco. Perusahaan telah
mempersiapkan semuanya dengan pasti. Menyuruh warga Pulu’-Pulu’ untuk segera
mengupas buah kopi yang dipetik, artinya perusahaan harus menyiapkan alat
pengupasan. Tenang. Perusahaan telah mempersiapkan segala kemungkinan itu,
termasuk dengan cara memberikan mesin pengupasan buah kopi gratis.

Gambar 19. Mesin Giling Kopi Milik Pak Arianus

Sekali bisa diberikan dengan gratis, kedua dan ketiga kali tidak ada kata gratis. Kini bila
mesin pengupas buah kopi rusak atau warga yang tidak berpunya mesin pengupas,
mereka harus membeli sendiri. Efek pembagian mesin giling ini menciptakan cara baru
warga Pulu’-Pulu’ dalam mengupas buah kopi.
Awalnya buah kopi hanya dibiarkan terbaring di atas terpal. Selonjor kayu lalu
dibutuhkan sebanyak satu batang. Kayu ini sebagai alas kaki untuk menginjak-injak buah
kopi. Istilah cara pengupasan ini dalam bahasa Toraja dinamakan ma’kesrak. Kaki
bergoyang-goyang di atas papan kayu sampai buah kopi terkelupas dari kulit ceri.
Namun, seiring waktu cara awal pegupasan buah kopi yang dinamakan ma’kesrak mulai
ditinggalkan. Warga kemudian beralih dengan menggunakan mesin giling kayu.
Memasuki fase dari cara baru mengupas biji kopi dilakukan dengan bantuan
penggilingan kayu. Penggilingan kopi kayu memiliki tuas di sisi kanan. Tuas berfungsi
untuk menggerakkan gilingan. Buah kopi dimasukkan dari atas lubang penggilingan. Agar
buah lancar tidak tersendat, sembari menggiling warga menumpahkan air dari lubang
tempat memasukkan buah kopi.
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Setelah fase kedua, giliran fase ketiga perubahan penggilingan kayu. Warga Pulu’-Pulu’
tidak lagi menyebutnya dengan istilah “penggilingan kayu”, mereka menyebutnya
dengan istilah “mesin penggilingan”. Bentuk mesin pengupas buah kopi secara fisik dan
pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan fase kedua. Cara pengupasan buah kopi
masih sama, dilakukan dengan tangan sambil memutar-mutar tuas kayu. Perbedaan fisik
mesin pengupasan buah kopi hanya terletak pada tabung gilingan, yang sebelumnya
terbuat dari kayu berubah menjadi tabung besi. Bagian tabung besi ini terletak di bagian
dalam mesin pengupasan.
Terjadinya perubahan cara pengupasan buah kopi menuju fase kedua dan ketiga,
menandai produksi kopi di lembang Pulu’-Pulu’ mengalami peningkatan. Konfirmasi
peningkatan jumlah produksi kopi dipertegas dengan hilangnya aktivitas warga
menikmati dokawa. Pak Andre mengingat bagaimana dulu para pedagang di pasar
Bittuang—pasar yang berada di Toraja bagian barat—banyak menjual daun kopi. Daundaun kopi itu dijual dalam satu ikat kecil atau ikat besar. Pak Andre biasa menyaksikan
ketika hari pasar tiba. Sayangnya, kondisi itu telah mengalami perubahan. Para
pedagang yang menjajakan daun kopi di pasar Bittuang telah sepenuhnya berjualan biji
kopi.
Serupa dengan pengalaman Pak Andre, Pak Kevin mengisahkan “Dulu kopi di Pulu’-Pulu’
sekitar lima tahun baru ada buah. Orang banyak minum daun kopi.” Seingat Pak Kevin,
tradisi meminum air rebusan daun kopi masih ada hingga rentang waktu 1993 – 2000.
Sementara ketika memasuki tahun 2000 selanjutnya, kebiasaan meminum air rebusan
kopi telah ditinggalkan seutuhnya.
Efek dari terjadi peningkatan panen kopi juga membuat warga Pulu’-Pulu’ mencari cara
yang lebih praktis. Cara itu dilakukan ketika warga berani membandingkan curahan
waktu kerja antara pengupasan ma’kesrak dengan penggunaan mesin giling. Bagi warga
kampung, pengupasan dengan cara ma’kesrak justru terlampau berat, karena
membutuhkan waktu kerja selama satu hari penuh. Belum lagi, pasca biji kopi terkupas
dari kulit buah, si pengupas harus mengumpulkanya kembali satu per satu biji kopi yang
terserak. Biji-biji kopi yang telah terkumpul ditampung dengan menggunakan baskom
untuk segera memasuki tahap pencucian.
Cara itu berbeda dengan menggunakan penggilingan kayu atau mesin besi. Waktu kerja
dapat terpangkas dengan selisih dua sampai tiga jam. Terlebih buah kopi tidak harus
dipungut lagi. Kerja pengupas lebih mudah, hanya tinggal menunggu buah kopi keluar
dari mesin penggilingan. Sebaliknya, ketika tetap bertahan dengan cara ma’kesrak,
warga Pulu’-Pulu’ merasa repot dan melelahkan.
Meskipun waktu kerja terpangkas, bukan berarti pengeluaran dari perubahan cara
pengupasan buah kopi tidak ada. Proses perubahan cara pengupasan membutuhkan
biaya untuk pembelian mesin. Harga mesin dibanderol 300 ribu atau 600 ribu. Belum
lagi, ketika terdapat kerusakan pada jeroan mesin giling. Material besi tidak bisa dibuat
sendiri oleh warga kampung. Untuk mendapatkan peralatan mereka harus turun
membelinya di pasar. Akhirnya mereka harus turun dari kampung ke kota dengan
memakan waktu perjalanan dua sampai tiga jam menaiki mobil. Mau apalagi? Kalau
tidak segera diperbaiki buah kopi akan membusuk dan pembeli akan pergi.
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Masuknya mesin giling dan koker dalam budidaya kopi di tondok Pulu’-Pulu’
menciptakan perubahan dalam kehidupan orang Pulu’-Pulu’. Pertama, terjadinya
pengeluaran uang baru untuk pembelian koker dan mesin penggilingan kopi. Kedua,
perubahan pada ketubuhan Pak Sinoh dan Pak Andre. Tubuh kedua orang tersebut tidak
lagi tegap dan kekar seperti dulu. Mereka telah dimanjakan dengan kehadiran barangbarang baru yang dapat mempercepat aktivitas dalam proses budidaya kopi. Ketiga,
pemaknaan baru atas kopi. Ketakutan Pak Sinoh karena bibit kopi mati dan waktu
pengupasan buah lebih lama, memaknai ulang tentang komoditas kopi itu sendiri.
Artinya pohon kopi telah menjadi tanaman komoditas yang begitu berharga; satusatunya gantungan hidup warga kampung.
Dorongan akan pendapatan yang lebih besar ini, merangsang warga lembang Pulu’-Pulu’
dan Parodoh untuk membuka kebun kopi di lahan-lahan baru. Namun, ketika lahan kopi
telah dibuka dan volume produksi bertambah, harga jual kopi selalu berubah-ubah.
Bayangkan, selama bertemu dengan warga kampung Pulu’-Pulu’ dan Parodoh di awal
tahun 2017, sulit untuk mencari harga jual kopi yang sama.
Ketika pertanyaan bertitik pada harga beli kopi, mereka menyebut dalam harga yang
beragam. Ada yang menyebut dengan 10 ribu per liter Arabica. Ada yang menyebut 12
ribu per liter, 15 ribu per liter, 17 ribu per liter, bahkan sampai 7 ribu per liter. Seorang
petani misalnya berani mangatakan dengan lantang, telah terjadi permainan harga beli
kopi oleh perusahaan Toarco Jaya.
“Harga tidak menentu biasa naik atau bisa turun, tergantung dari
Jepang. Harga berubah-ubah, 9 ribu, 10 ribu, 12 ribu, 15 ribu. Saya
tidak tahu, karena Jepang permainkan, karena tidak ada orang lain
toh. Itu dia Jepang datang ke sini, itu permainkan harga.”
Carut-marut harga di tingkat kampung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama,
komoditas Arabica selama ini tidak pernah masuk sebagai konsumsi utama warga Toraja
itu sendiri. Justru komoditas kopi Arabica merupakan konsumsi negara di luar Indonesia.
Alhasil fluktuasi harga lebih besar dipengaruhi oleh tekanan pasar global. Lebih
parahnya lagi, akses terhadap harga pasar global selama ini, justru hanya dinikmati oleh
industri perkebunan dan bisnis perorangan dengan modal besar. Alhasil petani kopi
tondok Pulu’-Pulu’ hanya hidup melanjutkan ucapan orang lain saja. Mereka akan setuju
dengan harga beli yang ditawarkan.
Faktor kedua dipengaruhi oleh tindakan Toarco Jaya yang telah berlangsung sejak tahun
2007. Toarco Jaya memainkan mekanisme “Kartu Khusus Untuk Petani”. Mekanisme
kartu khusus ini sama dengan tengkulak. Bedanya, tengkulak pada umumnya tidak
dilengkapi dengan kartu. Kini dengan penerbitan “Kartu Khusus Untuk Petani”, tengkulak
lebih percaya diri meraup untung dari tangan petani. Soal “Kartu Khusus Untuk Petani”,
Pak Arianus mau berbagi cerita.
Sebuah kartu berukuran persegi panjang berwarna kusam terbungkus laminasi
transparan disodorkan kepada saya. Di bagian atas kartu, pojok kiri tertera tulisan hitam
tebal “PT. Toarco Jaya”. Pada bagian bawah nama perusahaan, tertulis dengan hutuf
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kapital berwarna biru “KARTU KHUSUS UNTUK PETANI 2007-2008”. Di bagian bawahnya,
berisi daftar keterangan pemilik kartu.
Sembari melihat-lihat kartu, tidak lama Pak Arianus angkat bicara. Sebuah kata “Maaf”
terucap dari mulut Pak Arianus. Ia meminta maaf hanya mampu memperlihatkan kartu
khusus petani pada tahun 2007-2008. Sebenarnya ia punya kartu lain, dengan masa
berlaku 2016 sampai 2017. Hanya ia lupa menaruhnya entah di mana.
Tentang penanda waktu tahun 2007-2008, menurut Pak Arianus hanya soal kadaluwarsa
kartu. Tepatnya periode masa berlaku kartu yang berlangsung selama satu tahun. Bagi
lelaki asal tondok Sarambu itu, “kartu khusus untuk petani” ini sangat penting.
Terutama, bagi warga yang ingin menjual kopi kepada perusahaan Toarco secara
langsung, karena tidak semua orang memiki akses untuk menjual kopi langsung ke
Toarco. Terlebih, upaya untuk mendapatkan kartu harus melalui tahapan rumit.
Setidaknya untuk dapat mengantongi kartu khusus, kepercayaan harus diberikan
terlebih dahulu oleh perusahaan dalam beberapa kali kualitas biji kopi yang diantarkan.
“Seperti kartu ini tapi, semua yang terdaftar pada penjual kopi baru
dikasih semacam kartu ini. Tapi, siapa yang masuk bawa kopinya,
baru di test. Kalau lolos test itu terdaftar baru di kasih kartu itu. Ya,
cup test itu. Kalau boleh, baru dikasih kartu. Kalu tidak, ya, gak usah.”
Papar Pak Arianus
Lantaran seleksi mendapatkan kartu khusus ini begitu ketat. Dari keseluruhan desa
Pulu’-Pulu’ hanya delapan orang yang berhasil memilikinya. Misalnya yang berada di
tondok Sarambu hanya Pak Arianus seorang, sisanya tersebar di tondok lainnya. Pak
Arianus merasa heran, padahal dulu sebanyak 32 orang dari lembang Pulu’-Pulu’ yang
mendaftar, tapi yang berhasil lolos seleksi delapan orang saja.
Kedelapan orang terpilih sebagai pemegang kartu khusus, rupanya tidak sembarangan.
Rata-rata mereka memiliki jabatan penting atau setingkat elite di desa, seperti Pak
Arianus yang merupakan seorang kepala dusun Sarambu. Sebagai pemegang kartu, Pak
Arianus terbilang patuh kepada perusahaan Toarco. Arus penjualan kopi dengan kualitas
terbaik selalu dikirimkan. Atas keberhasilannya, belakang ini ia mendapatkan mesin
giling kopi gratis dari perusahaan Toarco.
Selain Pak Arianus, Pak Kevin yang merupakan salah seorang pedagang kios di tondok
Pulu’-Pulu’ menceritakan kisah suksesnya sebagai pemilik kartu khusus. Dengan memiliki
kartu tengkulak resmi, tidak hanya akses penjualan kopi yang dipermudah. Bahkan,
sejenis program pelatihan untuk budidaya komoditas kopi, pernah Pak Kevin raih di
tahun 2015. Mulai dari cara penyemaian bibit, penanaman, cara petik, hingga cara
mengkonsumsi kopi.
Kemewahan yang didapat oleh Pak Kevin belum berhenti di situ, Perusahaan Toarco
masih terus memanjakan para tengkulak resminya. Pak Kevin pernah diberikan
penghargaan sebagai “Petani Kopi Terbaik”. Penghargaan itu diberikan dalam bentuk
piala. Awal 2017 lalu, satu piala terpajang rapi di atas meja dapur. Ia begitu bangga
menerima penghargaan sebagai petani kopi terbaik. Kala bercerita kepada saya, wajah
merah bertabur di sekujur muka Pak Kevin.
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Gambar 20. Kartu Khusus untuk Petani PT. Toarco Jaya

Kebanggaan boleh saja diberikan kepada mereka yang berprestasi, tapi siapa yang
sangka? Efek dari pembentukan kartu khusus petani ini malah membuat gaduh situasi
perkampungan. Momentum kegaduhan terjadi saat musim panen tiba, kedelapan
tengkulak resmi Toarco saling rebut kopi. Dampak ini menimbulkan harga kopi yang
tidak pernah pasti.
Ketidakpastian harga beli kopi selama ini, terjadi karena segala tindak-tanduk tengkulak
resmi Toarco tidak terlepas dari patokan harga yang diterbitkan oleh PT. Toarco Jaya.
Lagi-lagi akses harga diterbitkan oleh pihak perusahaan yang tergantung dengan harga
pasaran kopi internasional. Tidak heran jadinya, spekulasi harga beli kopi yang beredar
di kampung begitu kencang.
Guna mendulang keuntungan lebih banyak dari mekanisme spekulasi harga beli kopi
yang berlangsung, para pa’sambu menakar pembelian biji kopi dalam satuan liter botto’
atau memuncak. Keuntungan dari takaran yang memuncak sebesar 1.500 rupiah.
Sementara, ketika pa’sambu menjual kopinya kepada perusahaan Toarco, mereka
menambah nilai tukar di dalam komoditas antara 2.000 sampai 3.000 rupiah untuk per
liter kopi Arabica. Sedangkan takaran yang digunakan tentu berbeda. Pa’sambu menjual
kepada perusahaan dengan takaran sasak atau rata. Perusahaan Toarco mengatakan
tidak mau membeli biji kopi dengan takaran liter yang memuncak. Penentuan harga beli
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kopi seolah tidak pernah datang dari petani sendiri. Kepala Lembang Pulu’-Pulu’
mengatakan “Karena kopi di Toraja utara, semua yang beli Toarco tidak ada yang lain.”
Walaupun sadar terjadi monopoli usaha dalam pembelian biji kopi, pernyataan Pak Obet
sebagai kepala lembang Pulu’-Pulu’ terkesan klise. Justru diam-diam, ia mengakui
kehebatan perusahaan asal Jepang itu. Sejauh ini dalam segi pembelian kopi, PT. Toarco
Jaya masih berada di posisi yang lebih baik di antara perusahaan lain. Pernyataan Pak
Obet seharusnya dilihat lebih dalam lagi. Lantaran, selain menjabat sebagai Kepala Desa
Pulu’-Pulu’, di atas sebidang tanah rumah pribadi Pak Obet, di sanalah merupakan
tempat dari “Pusat Jual-Beli Kopi Resmi milik Toarco Jaya.”

Gambar 21. Pusat Jual Beli Kopi Resmi PT. Toarco Jaya Lembang Pulu'-Pulu'

Gambar 22. Ma'kombongan di Tondok Sarambu

Sikap penuh penghargaan ini serupa dengan Pak Arianus, kala bercerita tentang
kecakapan perusahaan. Ia bilang “Tapi perusahaan yang paling unggul merupakan
Toarco.” Maksud kata “unggul” ditaruh, hanya perusahaan Toarco-lah mampu
memberikan harga lebih tinggi untuk pembeli kopi. Toarco membeli dengan harga 15
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ribu per liter, sementara pa’sambu yang lain membeli dengan harga 14.500 ribu per
liter.
Perbedaan harga antara agen resmi Toarco dengan pa’sambu Pulu’-Pulu’, membuat
perusahaan Toarco seringkali datang langsung ke kampung saat musim panen kopi tiba.
Mereka tidak ingin kehabisan kopi berkualitas dari tangan para pa’sambu. Seorang
perempuan dari tondok Pulu’-Pulu menuturkan, salah seorang pihak perusahaan Toarco
yang datang ke Pulu’-Pulu’, mereka akan memetik sendiri biji kopi dari pohonnya.
Toarco memilih kopi yang memang benar-benar telah memerah. Biasanya Toarco
mengambil satu liter buah kopi yang terbungkus kulit merah dengan harga 15 ribu.
Harga ini lebih tinggi, dibandingkan warga yang menjual kepada tengkulak atau
pa’sambu.
Warga tondok Sarambu menambahkan kisah lainnya, sewaktu Toarco membeli kopi ke
Pulu’-Pulu’ kurang lebih ada lima sampai enam orang datang langsung ke Pulu’-Pulu’.
Orang-orang perusahaan datang dengan mengendarai mobil hardtop dan mobil
bermerek Kijang Krista. Kedatangannya berada dalam rentang bulan Juni hingga
Desember. Ketika perusahaan telah mengetahui, letak pohon kopi yang berkualitas,
Toarco akan segera memetik buah kopi dari kebun warga dan menimbang perolehan
yang didapat. Setelah itu melakukan pembayaran secara tunai kepada petani. Jumlah
buah ceri yang diambil perusahaan terbatas sekitar satu ton.
Keterbatasan Toarco membeli buah kopi, bukan karena modal yang kurang. Terkadang
mereka tidak mendapatkan buah kopi yang berkualitas dari tangan petani Pulu’-Pulu’!
Akibatnya warga kampung sering menjual kepada pa’sambu dengan harga lebih murah.
Seorang petani kopi lainnya geram dengan situasi itu, ia bilang:
“Kalau misalnya Jepang datang, dia bilang, aih saya tidak beli nih.
Jamur kopinya. Nah datang orang lain beli. Orang ini datang lagi ke
Jepang. Nah, dia terima. Ah, mi anehnya. Jadi pintarnya Jepang
begitu. Pura-pura dia bilang ini sudah jamur, ini sudah jamur.
Padahal dia mau mencari yang murah-murah. Itu mi susahnya di sini!
Warga Pulu’-Pulu’ tampak tidak berkutik. Gempuran pasar global kopi membuat orang
kampung hanya bisa berpasrah diri. Mereka tidak pernah berdaulat atas apa yang
ditanam. Di tengah keadaan yang serba sulit, warga respon warga bermacam-macam.
Sebagian mereka ada yang geram dengan permainan harga yang terjadi. Sebaliknya, ada
juga sebagai orang yang merasa baik-baik saja dengan keadaan perkopian Toraja.
Malahan, mereka berbangga hati dengan kehebatan kopi Pulu’-yang terdengar
gaungnya hingga di belahan wilayah Nusantara. Sayangnya, informasi yang diperoleh
oleh warga Pulu’-Pulu’ hanya sekedarnya. Mereka seperti “hidup di dalam kata-kata”
orang lain.
Kala itu kombongan di tondok Sarambu diadakan. Perkumpulan lebih dari 20 orang yang
datang. Laki-laki dan perempuan nimbrung di dalam dapur rumah Pak Arianus. Semakin
siang satu per satu warga berdatangan. Kapasitas dapur yang hanya mampu
menampung 10 orang, akhirnya membuat kami harus berpindah tempat menuju
pelataran rumah.
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Cerita ini berawal dari harga kopi yang berada di lembang Pulu’-Pulu’. Semua warga
mengatakan tidak menentu; harga jual kopi sering berubah-ubah. Warga merasa harga
kopi yang sering berubah, karena pengaruh dari harga kopi pasar global. Tidak lama
ungkapan warga Sarambu segera ditimpali oleh Pak Arianus. Ia bilang kalau “Kopi Pulu’Pulu’ sebagai komoditas barang ekspor.”
Saya pun bertanya maksud dari pernyataan Pak Arianus. Ia beranggapan karena kopi
telah menjadi komoditas ekspor, memaklumkan harga beli kopi dari petani berubahubah. Penasaran dengan kalimat yang selalu bertumpu pada harga internasional. Saya
bertanya kepada warga ma’kombongan “Apakah Bapak dan Ibu pernah diberikan
penjelasan atau sekedar diperlihatkan harga pasar dunia?”
Pak Arianus menjawab “Tidak pernah diperlihatkan sama sekali.” Semua mendadak
hening. Tidak ada satu pun warga kampung yang bisa menjawab maksud dari permainan
harga pasar dunia. Pengalaman ini serupa dengan kejadian yang saya temui pada tiga
orang warga tondok Pulu’-Pulu’ di hari yang berbeda. Waktu itu kami berkumpul di
rumah Pak Andre. Di pertemuan pertama Pak Andre mengatakan:
“Kalau di Toraja itu, aroma kopi yang paling nomor satu itu, di Pulu’Pulu’-lah. Karena mungkin, dinginnya dan aromanya. Jadi kopi yang
nomor satu di Toraja ada di Pulu’-Pulu’.”
Baru berapa detik berbicara, ungkapan Pak Andre langsung disambar oleh anaknya.
Bareng mengatakan kalau cita rasa kopi Pulu’-Pulu gaungnya terdengar di “Seluruh
dunia.” Tidak mau kalah ambil suara, pemberhalaan berlanjut ke Pak Kevin.
Menurutnya, kehebatan kopi Pulu’-Pulu’ yang diakui hingga seantero belahan dunia,
lantaran berhasil meraih penghargaan pada suatu acara pelelangan kopi.
“Sekarang yang nomor satu merupakan kopi Pulu’-Pulu’, karena kopi
Thailand yang bersaing dengan kopi Sapan itu hari. Thailand dengan
Brazil dengan Sapan, kalah itu punya Sapan. Tapi Sekarang diperiksa,
kopi Brazil dengan kopi Pulu’-Pulu’, kopi Brazil kalah.” Dengan nada
tinggi ia merasa begitu bangga.
Mendengar informasi kemenangan kopi Pulu’-Pulu’, saya memutuskan untuk bertanya
kepada mereka. Terutama tentang “Kapan waktu pelelangan itu ada Pak?” Sempat ada
hening ketika menjawab, selang beberapa detik, Bareng angkat bicara. Ia bilang
informasi itu disampaikan oleh pihak Toarco Jaya sewaktu datang ke kampung. “Dari itu,
Toarco yang langsung. Memang dulu kopi Pulu’-Pulu’ juara dua nomor dunia.” Kebekuan
interaksi kami tercairkan. Pak Kevin kini berani berbicara. Ia kembali mengingat tahun
kemenangan kopi Pulu’-Pulu’ di pelelangan pada tahun 2009.
Pemberhalaan demi pemberhalaan membuat mereka buta tentang apa yang terjadi di
kampungnya. Orang Pulu’-Pulu’ hari ini, seperti hidup di dalam ruang yang tidak
bertapak di bumi. Mereka hanya bisa membanggakan hasil cerita orang lain. Lajur
perubahan bergerak serampangan. Bahasa dan cara hidup diubah. Belum cukup, kini
giliran tanah warga Pulu’-Pulu’ yang terlepas perlahan.
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Sebuah kebun percontohan milik PT. Toarco Jaya pada tahun 2015 merangsek di tengah
kehidupan kampung Pulu’-Pulu’. Tanah itu dikontrakkan (contract farming) oleh salah
seorang elite desa kepada perusahaan selama lima tahun. Sementara, untuk biaya
sewanya kurang lebih disampaikan warga sebesar 25 juta rupiah per lima tahun. Seolah
telah menjadi rahasia umum, banyak warga kampung yang mengetahui kesepakatan
kontrak perkebunan antara Toarco dengan si elite desa. Bahkan, ketika kombongan
berlangsung di tondok Sarambu para orang tua mengatakan isu kebun kontrakan itu
tanpa beban.
Cerita bagaimana tanah itu bisa disewakan, salah seorang warga kampung menanggapi
dengan sinis. Selama ini orang luar kampung yang datang ke Pulu’-Pulu’ menurutnya,
orang pertama desa yang pasti ditemui ialah Kepala Desa, karena itu tawaran untuk
bakukancing69 selalu saja mereka yang dapatkan. Riak-riak kecil tentang isu perkebuan
percontohan ala perusahaan, sebenarnya telah terdengar sejak kedatangan saya pada
akhir tahun 2016 lalu. Seorang lelaki pedagang kios di tondok Pulu’-Pulu’ pernah
bercerita tentang lahan miliknya dikontrakkan kepada perusahaan Toarco Jaya.
Waktu itu di rumah si pemilik kios, sebuah plastik banner berbentuk persegi panjang
dibentangkan. Kain plastik itu dibiarkan bertengger di dinding dapur rumah. Di atas kain
plastik itu, tertulis kalimat “Kebun Percontohan PT. Toarco Jaya”. Di bagian bawahnya,
tertera jenis pohon kopi bernama Arabica. Bak nomor seri kendaraan bermotor, tertulis
pula jenis varietas pohon dengan nama Arabica S795. Kain plastik milik perusahaan itu,
juga mencatat jumlah pohon kopi yang tertanam sebanyak 2.700. Sedangkan pada
bagian akhir urutan tulisan, tercatat tanggal penanaman yang dimulai pada bulan
Januari 2015.
Di tahun yang sama, tidak hanya penampakan banner yang berada di rumah warga. Si
pemilik kios bahkan menunjukkan letak alat yang ditanam oleh perusahaan Toarco Jaya.
Perusahaan Toarco telah menancapkan sebuah alat berteknologi tinggi yang terletak di
belakang halaman rumah pemilik kios ini. Alat itu dikurung dengan kawat besi berbentuk
persegi panjang. Sebuah gembok besi berantai baja tercantel di pintu. Tujuan alat itu
ditanam untuk mengetahui: suhu, kelembapan, jenis tanah, ketinggian, iklim, dan curah
hujan, serta beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan proses penanaman. Si pemilik
kios mengatakan, kelak setelah satu tahun—sejak masa penanaman alat—baru
dibongkar untuk diteliti. Sementara, pada tahun 2016 lalu alat tersebut baru berusia
delapan bulan. Ketika tahun 2017, tidak ada aktivitas apapun yang terjadi.
Tentang penanda kain plastik banner perusahaan Toarco, coba saya konfirmasi kembali.
Kedatangan kedua, pada bulan Maret 2017 dijawab berbeda. Kala itu, si suami sedang
tidak ada di rumah. Ia pergi ke pasar untuk menjual hasil bumi. Di rumah hanya ada si
istri. Obrolan lebih banyak disampaikan oleh si istri. Rupanya agenda kebun percontohan
belum mencapai titik kesepakatan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini, pihak Toarco
akan datang lagi bertemu dengan pihak keluarga dan menanyakan soal kelanjutan
pembukaan kebun kopi.
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Bakukancing bermakna negatif. Entah itu sinis karena adanya kong kali kong atau menjalin ikan bersama
dengan beberapa pihak untuk mendulang keuntungan besar.
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Kisah tentang pelepasan tanah untuk perkebunan contoh Toarco Jaya, terjadi karena
kebutuhan akan pendapatan berupa uang tidak terelakkan. Orang dapat melupakan
ikatan mereka dengan tanah tempat penghidupan selama ini begitu mudah. Mekanisme
pemutusan ikatan batin merasuk dalam cara berpikir warga kampung Pulu’-Pulu’. Jika
tanah ditaruh dalam makna penghidupan bersama, artinya berpikir untuk kebutuhan
anak dan cucu ke depan, maka keterdesakan apa pun suatu rumah tangga, penjualan
atau penyewaan tanah tidak akan pernah terjadi.
Sebalik situasi dan kondisi yang terjadi di Pulu’-Pulu’ tidak demikian. Secara umumnya
warga Pulu’-Pulu’—hampir secara keseluruhan orang yang ditemui—akan sangat mudah
menyebutkan jumlah pohon kopi yang mereka punya. Jawaban ini akan terlontar secara
lantang. Saat mereka ditanya soal penguasaan jumlah pohon kopi, mereka menjawab
dengan nominal angka. Ada yang menyebutnya, 50 pohon, 200 pohon, 1.000 pohon,
hingga 3.000 pohon kopi. Berbeda dengan luasan lahan uma atau sawah mereka. Warga
kampung tidak akan pernah mengetahui berapa ukuran pasti dalam satu petak. Jikalau
pun ada hanya sekedar perkiraan semata.
Selama ini warga kampung Pulu’-Pulu’ tidak pernah mengukur tanah berdasar ilmu ukur
matematik. Mereka bertanam dengan berbahagia, tanpa perlu meributkan ukuran petak
lahan. Lagi pula, lahan di kampung Pulu’-Pulu’ masih terbentang luas, bagi warga yang
masih mau membuka pa’lak (kebun) untuk bertanam. Asalkan memang benar-benar
menggarap dan membuka lahan. Tapi perubahan cara pikir kuantifikasi atau hitungan
mulai terjadi. Momentum terjadi sejak perusahaan Toarco mulai melakukan pendataan
pada pohon-pohon kopi milik warga. Perusahaan punya capaian tersendiri. Pendapatan
kepunyaan pohon kopi untuk lahan yang dijadikan kebun percontohan, semata-mata
untuk meramalkan berapa volume produksi kopi yang dihasilkan dari tahun ke tahun.
Cara berpikir yang melulu soal keuntungan ini, menarik warga kampung Pulu’-Pulu’ pada
bangunan makna baru tentang tanah. Tanah dan pohon kopi hanya dianggap sebatas
nilai tukar. Anggapan tentang tanah sebagai basis penghidupan telah pupus. Lihat cara
warga Pulu’-Pulu’ menandai penguasaan pohon kopi. Warga bisa menghitung berapa
jumlah pohon kopi yang dikuasai. Ukuran nominal dalam bentuk matematis sangat
dipahami oleh warga kampung.
Berdasarkan jumlah kepunyaan pohon kopi dari 20 orang yang ditemui, terdapat empat
pelapisan sosial. Empat golongan ini semuanya memiliki kebun, dengan begitu tidak ada
yang tidak memiliki pohon kopi. Perbedaan empat golongan ini terletak pada jumlah
kepunyaan pohon kopi. Pertama, kategori petani miskin dengan skala 20 – 50 pohon
kopi sebanyak 4 orang. Ketiga, kategori petani sedang dengan skala 100 – 200 pohon
kopi sebanyak 6 orang. Keempat, kategori petani kaya dengan skala 500 – 1.000 pohon
kopi sebanyak 5 orang. Kelima, kategori kapital dengan skala 2.000 – 3.000 pohon
sebanyak lima orang. (Lihat: Tabel. 3.2)
Setiap kategori petani ini menghasilkan produksi kopi dalam setahun. Petani miskin
menghasilkan panen kopi dengan angka rata-rata 75 liter per tahun. Petani sedang
menghasilkan panen rata-rata 350 liter per tahun. Petani kaya menghasilkan panen
dengan angka rata-rata 1.600 liter per tahun. Petani kapital dengan angka rata-rata
panen sebesar 4.400 liter per tahun. Total rata-rata kopi yang dihasilkan dari 20 lapisan
sosial ini sebesar 1.606,25 liter dalam per tahun.
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Tabel 5. Pelapisan Sosial Berdasarkan Kepunyaan Kopi70
N0
Jumlah
Jumlah
Rata-Rata Produksi Kopi Arabica
Orang
Kepunyaan
Per Tahun
Pohon Kopi
1
4 orang
20 – 50
75 liter
2
6 orang
100 – 200
350 liter
3
5 orang
500 – 1000
1.600 liter
4
5 orang
2000 – 3.000
4.400 liter
Total 20 orang
Rata-Rata
Total
Produksi
1.606,25 liter

Kategori

Miskin
Sedang
Kaya
Kapital
-

Produksi lima orang golongan teratas (kapital) mengaku mendapat untung dari hasil
penjualan kopi tahun 2016. Untuk 1.000 pohon kopi menghasilkan buah kopi Arabica
sebanyak 2.000 liter. Harga jual pada tahun 2017 sebesar 17 ribu rupiah. Satu orang dari
lima golongan sosial, mengaku mengantongi keuntungan kotor sebesar 34 juta rupiah
dengan harga jual 17 ribu per liter. Tiga orang lainnya dengan pohon sebanyak 2.000
menghasilkan 4.000 liter kopi Arabica. Keuntungan kotor dalam setahun 68 juta rupiah.
Sementara satu orang sisanya mengantongi keuntungan kotor 102 juta rupiah dari 3.000
pohon kopi yang dimiliki.
Seluruh pohon kopi yang dipunya oleh warga tidak berada dalam status kepemilikan
formal, karena kebun-kebun warga masuk di dalam Kawasan Hutan Lindung. Alhasil
statusnya berbentuk penguasaan, karena itu warga menandai batas penguasaan pa’lak,
dengan menanam beberapa jenis pohon, seperti tabang, pisang, atau bambu pattung
untuk pembatas antar-lahan. Berbeda dengan wilayah permukiman warga Pulu’-Pulu’,
warga dikenakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Nominal pembayaran
pajak tergantung luasan lahan, ada yang 3.000 ribu rupiah dan ada pula yang 5.000 ribu
rupiah.
Hasil pencatatan pada Tabel 3.2 tentang penguasaan dan kepunyaan berdasarkan
jumlah pohon kopi dan luasan sawah, tidak dapat secara utuh melihat pergerakan
pelapisan sosial yang berlangsung di tondok Pulu’-Pulu’. Potret di atas bisa berubah, saat
penggabungan alat produksi dan mobilisasi tenaga kerja terjadi selama proses
pengolahan kedua alat produksi. Banyaknya pohon kopi yang ditanam, tidak serta-merta
dapat diurus sendiri. Orang-orang desa yang berada di golongan atas sering kali
menggunakan tenaga kerja dalam proses pengolahan budidaya kopi.
Lima orang golongan teratas mempunyai pohon kopi dengan skala 1.000 – 3.000.
Seluruh pohon kopi itu membutuhkan keterlibatan to’ma’pa’lak. Jumlah tenaga kerja
yang digunakan 10 – 20 orang. Kerja para to’ma’palak terbagi menjadi tiga jenis.
Ma’seroi ruran atau penyiangan rumput di sekitaran pohon kopi, menggemburkan
tanah, dan ma’kankan kaa (memanen kopi). Di antara tiga jenis aktivitas pekerja pa’lak,
kebutuhan tenaga kerja untuk penyiangan jauh lebih besar. Sebab lahan besar
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Standar atau indikator produksi berdasarkan kemampuan pohon kopi berproduksi. Dalam 1 pohon kopi
menurut 20 orang warga kampung menghasilkan 2 liter kopi Arabica dalam per tahun. Penghitungan
berdasarkan rata-rata didasarkan, karena data yang diperoleh tidak homogen. Artinya, dalam keputusan
pengkategorian ada beberapa orang yang mempunyai pohon kopi di diantara skala minum dan
maksimum.
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menuntut pengerjaan cepat. Terlebih, aktivitas penyiangan rumput dilakukan setiap dua
minggu sekali. Artinya dalam satu tahun terdapat 54 kali pembersihan.
Jenis pekerjaan sebagai to’ma’pa’lak tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Antara
laki-laki atau perempuan, keduanya dapat menjadi tenaga kerja. Perbedaan antara jenis
kelamin terletak pada pemberian upah. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada
pengelolaan lahan uma. Misalnya untuk pekerjaan laki-laki di lahan uma. Upah yang
didapat tergantung dari kesepakatan awal antara pemilik dengan penggarap. Laki-laki
akan dibayar 60 ribu atau 70 ribu per hari. Upah ini termasuk kopi, makan, minum, dan
rokok. Rokok tentunya bagi yang merokok. Jenis pekerjaannya, seperti ma’bingkung
pare’ dan ma’torak ruran uma.71 Sebaliknya, upah untuk perempuan berkisar 25 ribu
atau 50 ribu per hari. Jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu ma’kankan pare’ dan
ma’tanani pare’.
Cara pembayaran lain bisa dilakukan dalam bentuk ma’saroh.72 Sistem ma’saro juga
berbeda-beda. Warga Pulu’-Pulu’ punya hitung-hitungannya. Ada tiga patokan sistem
bagi hasil. Pertama sang sese atau bagi hasil berbentuk pare’ atau kaa dengan hitunghitungan 50:50. Kedua sang taan. Bagi hasil ini punya penghitungan sepertiga (1/3).
Ketiga sang tepo, yaitu bagi hasil dengan hitungan seperempat (1/4).
Hampir kebanyakan bagi hasil di sawah dengan hitungan sang sese tapi, bagi hasil sang
sese hanya bisa dilakukan, bila to’ma’pariu bekerja hingga musim panen tiba.
Sebaliknya, kalau hanya menjadi to’ma’kankan pare’ atau to’makanan kaa paling tidak,
bagi hasil yang berlaku merupakan sang taan. Pembagian hasil memang lebih kecil,
karena mereka hanya bekerja sebagai buruh petik.
Kebutuhan tenaga kerja sebagai buruh petik akan mengalami peningkatan, ketika
memasuki bulan enam (Juni) sampai dengan bulan sepuluh (Oktober). Kebutuhan ini
khususnya untuk panen raya kopi. Sedangkan, untuk kebutuhan tenaga kerja pada masa
panen padi akan terserap pada bulan lima (Mei) sampai dengan bulan tujuh (Juli).
Setelah itu ketika memasuki bulan dua belas, kebutuhan tenaga kerja perempuan akan
mengalami peningkatan. Pada bulan dua belas ini merupakan waktu ma’tanani pare’.
Kedua jenis alat produksi, uma dan pa’lak memang membedakan besaran upah yang
didapat berdasar jenis kelamin tapi, bukan berarti waktu kerja dan waktu makan buruh
tani dibedakan. Baik aktivitas kerja sebagai to’ma’pa’lak atau to’ma’pariu’, keduanya
mempunyai waktu kerja dan makan yang sama.
Jam kerja mereka dimulai pada pukul 08:00 pagi hari dan berakhir pada jam 16:00 sore
hari. Pada awal jam kerja, para petani akan mulai mengisi energi. Aktivitas pengisian
energi tubuh, dilakukan sebelum berangkat kerja ke kebun. Mereka menyarap ubi dan
singkong rebus, ada pula yang mengisi perut dengan nasi berlauk sayur dan telur dadar.
Tidak lupa pula, suguhan kopi panas sebagai minuman di pagi hari. Memasuki jam
delapan pagi, aktivitas kerja mulai dilakukan. Ketika jarum jam menunjukkan pukul
sepuluh pagi, buruh tani mengambil waktu jeda. Mereka beristirahat menikmati kopi,
membakar rokok, dan bercerita tentang situasi kampung.
71
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Ma’bingkung pare’ artinya mencangkul padi dan ma’torak ruran uma yang berarti membersihkan
rumput-rumput di sekitaran pematang sawah.
Bagi hasil dalam bahasa Pulu’-Pulu’ disebut ma’saroh.
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Tabel 6. Waktu Kerja dan Makan Buruh Tani
No

Keterangan
Aktivitas
08:00

1
2
3

09:00

Keterangan Waktu Kerja
(Mulai dari Jam 08:00 – 16:00)
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

15:00

16:00

Makan
Minum
Kopi
Bekerja

Setelah minum kopi, buruh tani melanjutkan kembali pekerjaan sampai jam 12 siang.
Buruh tani kembali beristirahat untuk makan siang, minum kopi, merokok, dan sekedar
menarik napas panjang. Masuk jam satu siang sampai dengan jam empat sore aktivitas
kerja di ladang kembali dilakukan. Menjelang waktu jam empat sore, buruh tani kembali
pulang ke rumah untuk mandi. Setelah mandi mereka akan makan malam bersama
keluarga. Meskipun begitu ada juga orang yang masih bekerja di kebun atau sawah
hingga jam setengah enam sore. Di luar dari jam empat bukan merupakan ketentuan
kesepakatan. Kerja yang berada di luar jam empat sore tidak dianggap gaji yang harus
dibayarkan.
Kemampuan dua golongan sosial kaya dan kapital untuk membayar tenaga, tidak hanya
ditopang oleh dua jenis alat produksi seperti uma dan pa’lak. Melainkan sumber
pendapatan lain melalui usaha ternak berkontribusi. Di tondok Pulu’-Pulu’ golongan kaya
berternak dua jenis hewan. Pertama, ternak babi yang berjumlah satu ekor sampai
sembilan ekor dan tedong sebanyak satu ekor. Sementara, golongan kapital memiki babi
dua sampai dengan tiga belas ekor dan kerbau satu sampai 13 ekor. Selain ternak dan
komoditas kopi, dua golongan ini menambah pemasukan dari komoditas jangka pendek,
yaitu markisa dan katarung.
Hasil panen komoditas markisa dan katarung, golongan kapital dapat meraup untung
delapan juta rupiah per tiga bulan. Sementara golongan kaya mendapatkan keuntungan
dengan skala 190.500 ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah per tiga bulan.
Kehidupan dua golongan ini tidak hanya bertumpu pada bidang agraris, sektor nonagraris—di luar dari aktivitas penggarapan tanah—turut menggerakan modal mereka di
pedesaan. Sumber pendapatan ditopang melalui beberapa bidang.
Pertama, berasal dari uang Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti, dana pensiun, jabatan
politik di desa, dan guru sekolah. Kedua, berasal dari kios yang menjajakan barang
sembako. Ketiga, berasal dari penguasaan alat teknologi. Beberapa alat itu seperti,
genset, senso, mesin pemotong rumput, traktor, truk, dan mesin gilingan tepung (Lihat:
Tabel 3). Untuk teknologi traktor ada catatan khusus, penyewaan traktor bisa
“borongan”, penggunaan berlangsung selama satu minggu. Ongkos sewanya satu juta
rupiah.
Kantongan keempat berasal dari anak rantau. Uang-uang yang masuk ke dalam
kampung Pulu’-Pulu’ yang berasal dari anak rantau, sebagian bersumber dari buruh
migran dan tenaga kerja di dalam negeri. Kelima, kantong pendapatan yang berasal dari
aktivitas sebagai pa’sambu atau pa’tingkulak. Jenis aktivitas ini mengambil kerja di
wilayah distribusi. Utamanya, komoditas kopi, markisa, dan katarung dibeli dengan
harga lebih murah dari tangan para warga kampung untuk dijual kembali kepada
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perusahaan Toarco untuk kopi, dan ke pasar Rantepao untuk komoditas di luar kopi.
Kelima kantong tersebut seluruhnya tersemat pada golongan kapital. Sebaliknya, pada
golongan kaya hanya tiga yang dipunyai, yaitu uang kiriman anak rantau, satu atau dua
penguasaan terhadap alat teknologi, dan aktivitas sebagai pa’sambu tondok.
Tabel 7. Daftar Harga Sewa
NO
Nama Teknologi
1
Truk
2
3
4
5

Mesin Penggilingan Tepung
Genset
Senso
Traktor

Harga Sewa
500 ribu – 1 juta tergantung jarak dan
waktu peminjaman
3.000 per liter
50 ribu – 100 ribu per hari
250 ribu per hari
200 – 300 ribu per hari

Kehidupan lima orang golongan teratas memang mapan. Melalui hasil komoditas dan
pendapatan non-agraris, mereka mampu mempertahankan lapisan sosial di desa. Lantas
bagaimana cerita 15 orang lainnya dalam mempertahankan hidup? Sebanyak 11 orang
dapat dikatakan hidup dengan cara berburuh. Sedangkan satu orang rumah tangga,
masih harus berbagi hasil hewan ternak milik orang lain.
Kedua belas orang ini juga dibagi berdasarkan tipe dan alasan mereka tidak berburuh.
Salah satu ukuran yang digunakan berdasar pada kepunyaan alat produksi pa’lak dan
uma. Salah duanya, kepunyaan ternak dan beberapa kantong pendapatan non-agraris.
Berdasarkan 12 rumah tangga yang dihimpun, terdapat delapan tipologi pertimbangan
mereka tidak berburuh. Tujuh rumah tangga memiliki tipologi yang berbeda-beda,
sementara lima rumah tangga lainnya masuk ke dalam satu tipologi yang sama.
Tipe pertama dimulai dari Ne’Neny. Jangan tanya soal usia, ia tidak lagi mengingat
berapa usianya. Malahan, ia lebih banyak mengingat tentang kisah di perantauan
Malaysia. Kisah perantauan Ne’Neny penuh kegetiran, seperti kisah meninggalnya suami
ketika di Malaysia. Belum selesai isak tangis di dada karena kematian suami, alih-alih
Ne’Neny mau diperistri oleh majikan. Kehendak hati memilih untuk menolak. Tidak mau
diperistri oleh majikan kala itu, Ne’Neny memilih lari pulang kampung.
Kisah pelariannya mengakibatkan kelumpuhan pada satu kaki Ne’Neny. Kaki kanan
Ne’Neny harus lumpuh karena dihantam kayu; patah tulang. Biarpun telah mengalami
patah tulang kaki. Ne’neny, pantang berpasrah menyikap hidup. Tubuh kurus, kaki patah
bukan halangan baginya. Katanya “Lebih baik, keringat jatuh daripada meminta.” Sebab
itulah, ia masih menggarap kebun atau mencari rumput di sekitaran hutan. Sikap
melawan keterbatasan tubuh, selalu disampaikan kepada dua orang cucunya. Kedua
cucu yang masih berada di bangku sekolah dasar tingkat empat dan lima.
Dulunya Ne’Neny pernah punya lahan sawah. Kisah kepunyaan sawah tidak terlepas dari
hubungan Ne’Neny dengan keturunan sebagai salah satu keluarga perintis kampung.
Ne’Neny salah satu orang yang berasal dari keluarga Tondok Baru. Waktu itu, lahan
sawah yang dikuasai sebanyak dua petak. Sejak longsor Buntu Osing pada tahun 2014,
bersamaan dengan itu sawahnya terkubur. Meski dua petak lahan uma telah terkubur,
Ne’Neny masih punya satu petak lahan lagi. Lahan itu berada di pinggir jalan. Dulunya
merupakan sawah tapi, entah mengapa sejak peristiwa longsor terjadi, aliran mata air
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mendadak kering. Akhirnya bekas lahan uma itu, kini diubah untuk bertanam sayurmayur. Bawang atau daun-daun babi yang bisa dimakan atau untuk dijual.
Kala bercerita tentang jual-beli sayur-mayur, tiba-tiba Ne’Neny geram. Setiap saja orang
datang ingin membeli daun ubi, selalu memaksa di bawah harga.
“Ndak macam di kota sikit saja sayur ada harga lima ribu. Kalau di
sini orang minta besar-besar. Tidak mau itu kalau dikasih kecil-kecil.
Tahu nah cari uang-kan susah. Kalau di sini itu ahh.” Keluh Ne’Neny.
Sebenarnya hasil panen sayur-mayur Ne’Neny tidak melulu semuanya dijual. Semisal
ada warga kampung yang datang membutuhkan untuk dikonsumsi sendiri, ia masih mau
berbagi dengan cuma-cuma. Tapi, begitu geram, lantaran segala kebaikan yang telah ia
tanam tidak berjalan dengan sama. Selama ini permasalahan terbesar Ne’Neny hanyalah
soal beras. Maklum, karena tidak bertanam pare’ alhasil yang diandalkan duit semata.
Bila uang kosong dan uang belum tersedia, Pilihan terakhir Ne’Neny menelpon anakanak yang berada di tanah rantau.
“Macam saya sekarang ini tidak pun sama sekali punya uang toh.
Nah, asal ada beras saya makan sikit-sikit. Kalau sudah habis saya
telpon itu anak.”
Sebelum menelpon anaknya, biasanya Ne’Neny meminjam beras lebih dulu ke tetanggatetangga. Dengan begitu, Ne’Neny merasa sedikit terbantu. Kalau tidak begitu mana ada
orang yang mau mengasih, seperti halnya meminjam ke kios. Penjual kios bisa kasih dulu
beras, itu pun kalau si penjual sudah saling mengenal. Kalau tidak? Tidak akan pernah
dikasih.
Agar hutang perempuan ini terbayarkan, Ne’Neny masih menjual buah kopi yang ia
tanam sendiri. Perkiraan Ne’Neny ia mempunyai lebih dari 1000 pohon. Pasalnya,
sekarang pohon kopi sedang tidak berbuah banyak. Pada tahun lalu di 2016, ia tidak bisa
menghitung berapa banyaknya kopi yang terpanen. Sebab, selesai panen kopi ia
langsung mengupasi buah ceri, orang-orang yang mau membeli sudah langsung datang.
“Kalau dulu-dulu harga kopi itu 10 ribu per liter. Untung betul orang
datang beli. Kadang-kadang dulu kami jual 50 liter kah, paling tinggi
itu. Wih, banyak itu, kadang-kadang orang beli 5.000 ribu saja, pasal
mungkin orang pendatang bikin apa kalau tidak mau jual. Terpaksalah. Tidak ada pasaran di sini. Jadi orang beli, paksa saja dikasih.”
Gemuruh suaranya bertanda kesal.
Menurut Ne’Neny berbeda dengan orang yang memang ingin berdagang. Macam orang
ada mobil, ia punya uang untuk membeli kopi. Nanti ia pergi ke tempat orang penjual
besar. Sementara Ne’Neny yang tidak mempunyai kendaraan dan modal hanya gigit jari.
Sehingga, mau tidak mau harus dijual kepada para pa’tingkulak Toarco. Bagi Ne’Neny
asalkan ada duit untuk beli beras cukup. Selain kebun yang ia punya, Ne’Neny memiliki
tiga ekor babi dan satu ekor kerbau. Melalui cerita Ne’Neny ada kesimpulan yang bisa
ditarik. Ia tidak berburuh kepada orang, karena mempunyai kebun, punya lahan
bertanam sayur, punya ternak, dan dibantu dengan uang anak rantau.
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Tipologi kedua, ialah keluarga yang mempunyai 200 pohon kopi, dua hektar lahan
sawah, dan satu ekor babi. Si istri memang mengaku tidak berburuh, berbeda dengan si
suami yang menjadi to’mangkambi kerbau milik orang lain. Sistem pembayaran sebagai
penjaga kerbau milik orang lain, dilakukan dengan cara bagi hasil setengah-setengah.
Alasan si ibu dengan aktivitas suami, hitung-hitung menambah pendapatan. Lebih-lebih
bisa membeli kerbau lagi untuk kebutuhan ritual.
Tipologi ketiga, merupakan rumah tangga yang tidak miliki anak kandung. Sepasang
suami dan istri sejak muda hingga usia ke 75 tahun masih mengerjakan kebun dan
sawah sendiri. Jumlah pohon kopi yang dikuasai sebanyak 150 pohon, sawah dengan
luasan satu hektar, dua ekor babi, dan 10 ekor ayam kampung. Si Nene mengaku
terkadang masih harus berburuh. Bedanya bukan di sawah atau kebun orang. Ia hanya
“membantu” orang bertanam daun ubi. Nanti, pembayarannya bisa berupa daun ubi
atau beras. Tapi pekerjaan membantu bertanam ubi hanya dilakukan ketika ada orang
yang mencari sepasang suami-istri ini.
Tipologi keempat, punya kebun dengan 500 pohon kopi tertancap. Tidak mempunyai
sawah dan ternak. Tidak memiliki anak yang pergi merantau dan tidak berburuh.
Ekonomi keluarga ini ditopang dari pekerjaan sebagai tukang ojek dan kios sembako.
Tipologi kelima, punya 100 pohon kopi, punya lahan uma dengan luas 2.000 m2, tidak
beternak, dan tidak berburuh. Keluarga ini juga tidak memiliki anak rantau, maklum
masih kecil semua. Ekonomi keluarga mereka ditopang dari sumber non-agraris, seperti
kios, penyewaan truk, upah menggiling kopi, dan pekerjaan ngojek.
Tipologi keenam, punya kebun dengan pohon kopi yang ditanam sebanyak 30 batang.
Punya satu ekor tedong pu’yu’. Keluarga ini tidak punya sawah, tidak memiliki anak
rantau, dan juga tidak berburuh. Kehidupan ekonomi mereka ditopang melalui kios dan
kerja sebagai pa’sambu resmi Toarco Jaya. Termasuk juga penjualan komoditas markisa
dan katarung ke pasar Rantepao.
Tipologi ketujuh, punya kebun dengan 50 pohon kopi yang ditanam. Punya sawah seluas
2.000 m2 dan beternak satu ekor babi. Rumah tangga ini memanfaatkan lahan
pekarangan untuk bertanam daun bawang, bawang merah, singkong, dan sawi hijau.
Lahan perkarangan dipagari dengan rusuk-rusuk yang terbuat dari bambu. Cara itu
dilakukan agar babi hutan tidak merusak. Lahan perkarangan lalu dibuat berteras;
bertangga-tangga, agar humus tanah tidak langsung terbawa air hujan. Ekonomi rumah
tangga ini ini menjadi semakin kokoh karena ada kiriman uang dari anak rantau.
Tipologi kedelapan atau terakhir, punya kebun dengan jumlah pohon kopi berskala 200
– 2.000 batang. Punya sawah seluas 2.000 m2 sampai 6.000 m2. Punya ternak satu atau
sampai dengan sembilan ekor babi. Pada tipologi ini terdapat lima orang responden
yang termasuk di dalamnya. Ekonomi keluarga mereka semakin diperteguh, tatkala uang
dari kiriman anak rantau datang.
Melalui penjelasan ini ada beberapa poin penting yang bisa disarikan. Pertama, hampir
seluruh rumah tangga yang tidak berburuh pada lahan sawah dan kebun, merupakan
orang-orang yang berada di golongan sedang dan kaya. Kedua, meskipun suatu rumah
tangga tidak mempunyai sawah atau jumlah pohon kopi yang relatif sedikit, ekonomi
keluarga mereka masih ditopang dari kantong non-agraris. Entah itu kios, penyewaan
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teknologi, atau kiriman uang dari anak rantau. Ketiga, rumah tangga yang tidak
berburuh dan hanya mengandalkan penghidupan dari bidang agraris, seluruhnya
merupakan golongan kaya. Maksudnya, luas lahan perkebunan dan sawah mereka lebih
besar. Konsolidasi alat produksi semakin kuat ketika tabungan untuk jangka panjang,
khususnya usaha ternak berhasil dilakukan.
Lain daya tahan 12 orang golongan sedang. Tiga keluarga yang tinggal di tondok Pulu’Pulu’ dua di antaranya sebagai “buruh penuh” yang menggarap uma dan pa’lak.
Sedangkan, satu keluarga hanya berkerja untuk uma orang lain dan menjadi
to’mangkambi atau bagi hasil dari titipan ternak milik orang lain.
Ranggi Londong, 25 tahun. Hidup bersama seorang istri bernama Agustina, 20 tahun.
Dua pasangan ini baru saja menikah. Rumah tangga ini telah dikaruniai dua orang anak.
Satu anak masih balita dan satunya bila ditaksir berusia lima tahun. Waktu itu, sembari
bercakap-cakap si istri tengah mengendong salah satu anaknya yang masih balita. Ia
berdiri menatap si ayah yang sedang asik bercerita.
Di depan rumah Pak Ranggi satu antena parabola telah terhubung ke dalam rumah.
Kabel hitam masuk menembus celah-celah bagian atas pintu. Di dalam rumah itu,
sebuah televisi berukuran 14 inci yang didapat dari hasil pewarisan sang nene. Selain
televise, Pak Ranggi juga memperoleh rumah huni yang sekarang dijadikan tempat
tinggal bersama keluarga kecilnya.
Membina keluarga kecil memang tak mudah. Hal itu dipahami oleh Pak Ranggi
karenanya, agar tetap kehidupan berlanjut, sehari-hari Pak Ranggi menggarap pa’lak
penguasaan sendiri. Di atas lahan pa’lak, ia bertanam kurang lebih 200 pohon kopi tapi,
hasil kopi tidak selalu mencukupi kebutuhan setahun. Tahun 2016 kemarin, hasil panen
kopi Arabica kurang dari 400 liter. Ia beruntung mendapatkan harga jual kopi 17 ribu
rupiah per liter. Kurang lebih sebanyak 6,8 juta hasil panen tahunan kopi masuk ke
kantong. Tidak hanya dari kopi, Pak Ranggi menambah pendapatan hasil dari mengojek
dan menjadi to’ma’pariu’ di lahan uma orang lain. Lumayan hasilnya, hitung-hitung bisa
memotong jumlah uang pembelian beras.
Seringkali ketika menggarap sawah orang lain, hasil dari yang ia kerjakan dibagi dua oleh
si pemilik sawah (sang sese).73 Bila hasil pare’ sebanyak 100 ikat, maka hasilnya dibagi
dua dengan si pemilik lahan. Pendapatan rumah tangga Pak Ranggi, turut ditopang dari
hasil berburuh si istri. Pembayaran kerja di lahan uma dilakukan dengan cara yang sama,
yaitu sang sese.
Selama bekerja di sawah orang lain, Pak Ranggi sendiri berhasil mendapatkan 200 ikat
pare’ besar. Itu pun masih harus di sang sese. Hasil kerja sang sese, hanya bisa
mencukupi untuk kebutuhan makan selama satu bulan paling tinggi. Padi yang didapat
untuk makan empat orang anggota keluarga. Satu ikat padi besar yang didapat mampu
menghasilkan satu liter beras. Sedangkan, hasil pare’ yang menggunakan ikat kecil hanya
mendapat setengah cangkir. Setengah cangkir itu pun sudah bagus.

73

Sang sese merupakan mekanisme bagi hasil sama rata antara buruh tani dengan si pemelik lahan.
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Selama bekerja, baik Pak Ranggi dan si istri sulit mendapatkan pembayaran berupah
uang. Berbeda misalnya dengan bekerja untuk pa’lak punya orang lain. Pembayaran
yang diberikan pasti berbentuk gaji. Rentang gaji yang diberikan 50 ribu sampai 100 ribu.
Jenis pekerjaan yang dilakukan menyiangi rumput yang tumbuh di sekitaran pohon kopi,
tapi itu dulu. Pak Ranggi sudah tidak lagi menjadi to’ma’pa’lak. Semua berubah, sejak
Pak Ranggi membuka hutan untuk bertanam kopi. Maklum, Pak Ranggi pernah
meninggalkan kampung selama dua tahun menjadi buruh bangunan di tanah Papua. Bisa
dikatakan Pak Ranggi nekat saja, karena tidak ada secarik kertas ijasah sekolah formal
yang dikantungi pada tahun 2012 lalu.
Hasil dari perantauan dibelikan sebuah sepeda motor, membangun dapur, dan
berternak. Di dekat rumahnya ada kandang babi dan ayam. Jumlah ayam yang ia miliki
sebanyak 10 ekor, sedangkan babi 12 ekor. Untuk babi, satu ekor betina dewasa dan 11nya merupakan anakan. Awalnya saya berpikir semua babi yang dipelihara merupakan
milik Pak Ranggi. Rupa-rupanya, ia hanya sebagai penggarap titipan ternak babi milik
orang lain. Sistem pembayaran sebagai to’mapakandebai dibagi setengah-setengah. Bila
orang tua babi melahirkan 11 ekor anak, lima setengah dari total kelahiran anak menjadi
milik Pak Ranggi.
Selain berburuh di sawah orang lain, Pak Ranggi menambah pemasukan rumah tangga
sebagai supir ojek motor antar-kampung. Tarifnya tergantung jauh dekatnya jarak
tempuh. Biasa ia mengantar penumpang hingga ke pasar Rantepao. Ongkosnya dari 100
ribu sampai 150 ribu sekali jalan. Ia pun mengeluh, hasil ngojek tidak pernah mencukupi
untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Siasat bertahan hidup perlahan mulai dibangun.
Katanya, sejak ada program pembangunan jalan, ia mulai aktif menjadi penambang pasir
di salu Pulu’-Pulu’. Hasilnya lumayan menambah pendapatan. Beberapa waktu yang lalu,
seorang pembeli telah memborong hasil penambangan pasir Pak Ranggi sebanyak dua
ret, seharga 700 ribu.
Itu baru dari segi pendapatan keluarga, sementara pengeluaran rumah tangga rasarasanya lebih besar. Pak Ranggi mengaku harus menyisihkan biaya sebesar 1,5 juta
hanya untuk kebutuhan dapur. Pengeluaran dapur dibagi berdasarkan sifat waktu.
Harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Misalnya beras kebutuhan bulanan pokok
yang harus dibeli. Untuk yang harian seperti, pulsa, bensin, ikan teri, vetsin, gula, garam,
dan sayur-mayur. Sewaktu Pak Ranggi menyebut sayur, ia tertawa-tawa bertanda malu,
dari wajahnya ada raut sungkan.
Beda jalan hidup rumah tangga Pak Ranggi, beda pula dengan jalan hidup rumah tangga
Pak Marsauli. Selama ini ia hidup bersama mertua, tapi tidak dalam satu atap. Satu
rumah di sisi samping mertua merupakan tempat huni keluarga kecil Pak Marsauli.
Rumah itu baru dibangun pada bulan 12 tahun 2016 dengan biaya 11 juta. Walaupun
seperti terlihat belum rampung, Pak Marsauli mengajak Ami dan kedua anaknya untuk
tinggal bersama.
Waktu itu selama beberapa hari saya tinggal di rumah Pak Marsauli. Hampir setiap
malam, salah satu anak Pak Marsauli sering sekali menangis. Mendengar pekik si bayi,
Ami istri Pak Marsauli langsung menggendong dan menepuk-nepuk halus pantat si
perempuan balita. Si kakak, anak perempuan lainnya yang berusia enam tahun,
tampaknya lebih tegar. Ia tidak iri bila melihat si adik yang terus digendong oleh Ami.
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Selama menumpang hidup di rumah tangga mereka, saya hampir tidak pernah melihat
Pak Marsauli dan Ami membentak anaknya. Mereka berdua dengan sabar selalu
mengayomi kedua anaknya. Perilaku penuh kesabaran dan ketekunan menjalani hidup,
terpancar dari rumah tangga yang baru seumur jagung ini. Kedua orang tua yang masih
berusia muda dengan dua anak perempuan kecil di dalamnya.
Pada malam itu, Pak Marsauli bertutur kepada saya. Pernikahan ia ibaratkan, seperti
memasuki “dunia kedua”. Segala sesuatunya harus diusahakan mandiri, seperti yang
sekarang ia lakukan dengan menggarap sendiri lahan uma milik mertua. Pembayarannya
dilakukan melalui cara bagi hasil panen sang sese. Luas lahan sawah yang tergarap tidak
banyak, hanya empat tepe. Di antara empat petak sawah mertua, cukup satu petak yang
ditanami pare’. Sementara sisanya tidak dapat ditanami, karena kedatangan musim
kemarau membuat air kalimbuang dekat sawah mengering. Kalau sudah begitu, lahan
akan dibiarkan menganggur sampai bertemu dengan musim penghujan. Kondisi itu,
sebaliknya berbeda dengan lahan satu petak yang berada di depan rumah Pak Marsauli.
Untuk satu petak yang diandalkan ini, memang tidak pernah aliran air kalimbuang
mengering. Sebagai rumah tangga petani, tidak hanya Pak Marsauli yang menggarap
sawah, Ami merupakan perempuan tangguh yang turun ke lumpur. Bekerja berdua satu
sisi bagi mereka lebih cepat rampung, di sisi lain perolehan pendapatan rumah tangga
lebih tinggi.
Dalam obrolan soal panen padi di tahun 2016 lalu, lahan sawah yang ia garap tidak
kurang menghasilkan 20 liter beras. Hasil panen hanya bisa bertahan lebih dua minggu
sedikit. Minimnya ketersediaan konsumsi beras ini, mendorong Pak Marsauli dan Ami
untuk mencari kerja tambahan sebagai to’ma’pariu’ atau to’ma’pa’lak. Banyak
kebutuhan tenaga kerja di desa, terlebih ketika siklus alam telah berbicara. Kerja Ami
selalu dimulai ketika memasuki bulan sebelas. Pada bulan sebelas, pare’ mulai
memasuki waktu tanam. Pekerjaan menanam padi utamanya dilakukan oleh para
perempuan. Lepas dari pekerjaan bertanam padi, Ami mencari kerja di kebun orang lain
sembari menunggu datangnya bulan lima, enam, dan tujuh. Tiga bulan tersebut
merupakan waktu musim panen padi.
Siklus kebutuhan tenaga kerja di lahan uma, akan berbeda dengan pengelolaan di
pa’lak. Panggilan tenaga kerja untuk penyiangan atau membersihkan rumput tidak
mengenal bulan. Pernah Pak Marsauli mendapatkan kerja penyiangan rumput, dalam
satu hari sebanyak dua kali di lahan yang berbeda. Itu pun kalau sedang banyak
permintaan, terkadang selama satu bulan penuh kedua pasangan ini tidak mendapatkan
pekerjaan.
Selama bekerja sebagai buruh tani, sistem pembayaran tergantung si pemilik lahan. Ada
yang membayar dengan duit, atau istilah mereka dengan nama gaji. Sebaliknya, ada juga
yang memberikan pembayaran dalam bentuk hasil bumi. Untuk pembayaran dengan gaji
laki-laki diberikan sebesar 60 ribu atau 70 ribu, sedangkan untuk perempuan sebesar 25
ribu sampai 50 ribu. Baik perempuan atau laki-laki yang bekerja, upah sebesar itu telah
termasuk dengan makan, kopi, dan rokok yang diberikan oleh si pemilik lahan.
Umumnya sistem pembayaran dengan cara bagi hasil lebih banyak berada di sawah.
Besaran bagi hasil yang terjalin dipengaruhi oleh kondisi musim. Kedatangan musim
kemarau, penggarap diberikan upah sebanyak 30 ikat – 40 ikat. Sementara ketika musim
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penghujan, besaran bagi hasil diberikan lebih rendah. Persentase bagi hasil ini menurut
Ami dan Pak Marsauli, semua diatur oleh si pemilik lahan. Misalnya, bila hasil panen padi
sebanyak 30 ikat atau 40 ikat, sebanyak 10 ikat diberikan kepada pemilik lahan. Setelah
itu sebanyak 20 ikat atau 15 ikatnya lagi baru diberikan sebagai upah kerja to’ma’pariu.
Rendahnya besaran bagi hasil yang terjalin, karena dipengaruhi produktivitas lahan
sawah. Di Pulu’-Pulu’ lahan sawah hanya membunting satu tahun sekali. Alhasil,
kebutuhan tenaga kerja sebagai to’ma’pariu’ tidak sama seperti di kebun. Sudah sedikit
peluang kerja di pedesaan, sekarang keluhan Pak Marsauli semakin bertambah.
“Dulu tidak ada traktor banyak orang kasih-kasih orang panggil, gaji.
Sekarang ada traktor sudah jarang cangkul.” Berat suara Pak
Marsauli bertanda kesal.
Semenjak kehadiran traktor di desa, menurutnya peluang kerja sebagai to’ma’pariu’
membajak sawah semakin minim. Lantaran, orang berduit di desa lebih mengandalkan
sewa traktor untuk membajak lahannya sendiri. Walaupun peluang kerja di desa minim,
Pak Marsauli tidak kehabisan akal. Ia mengaku masih bertanam kopi di lahan milik
mertua.
Di kebun pemberian mertua, berdiri 50 pohon kopi dengan celahan yang rapat. Tahun
2016 lalu, hasil panen dari 50 pohon kopi kurang dari 100 liter. Hasil panen sebesar itu
tidak pernah disesalkan, lagi pula baru 10 tahun belakangan ini kebun si mertua ia olah
sendiri. Maklum, Pak Marsauli pernah pergi merantau ke Malaysia selama 10 tahun
sebagai buruh migran. Konsekuensi harus ia tanggung sendiri, ketika usianya hari ini
belum mempunyai kebun sendiri. Bukan tidak mau Pak Marsauli mempunyai kebun
sendiri, belakangan rencana pembukaan kebun baru telah diobrolkan kepada Ami.
Kelak bila kebun baru telah dibuka, mereka akan menambah jumlah pohon kopi,
bertanam markisa dan katarung. Agar rencana itu terwujud, kini mereka telah
menganggarkan biaya pembukaan kebun. Kebutuhan biaya terutama untuk penyewaan
mesin senso yang tidak murah. Upah sewa sehari dibanderol sebesar 250 ribu. Kini,
mereka berdua tengah menabung perlahan-lahan. Menyisihkan upah sebagai buruh tani
dan dari setiap hasil bumi yang terjual.
Sumber-sumber pendapatan rumah tangga semakin digiatkan lagi. Semua agar kebun
baru segera terwujud, karena itu seringkali Pak Marsauli pergi ke kota Rantepao. Ia
bergabung dengan kelompok buruh bangunan. Kerja selama tiga minggu sebagai buruh
bangunan dihargai 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Sebagian hasil kerja dari buruh
bangunan, telah ditabung dalam tubuh hewan ternak. Sekarang, keluarga ini telah
memiliki enam ekor babi. Empat ekor berusia enam bulan dan dua ekornya lagi usia dua
bulan.
Berburuh sebagai tenaga kerja bangunan masih bisa dilakukan oleh Pak Marsauli. Hasil
uang yang didapat ditabung pada usaha ternak. Strategi ini dilakukan untuk menyiasati
kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Lantas bagaimana keluarga yang tidak
bisa berburuh sebagai tenaga kerja bangunan? Kisah itu tertoreh dalam cerita keluarga
Ibu Elisa.
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Martin Toding nama suami Ibu Elisa. Perempuan muda tanpa kerutan di wajah. Di rumah
miliknya, ia tinggal bersama suami dan lima orang anak. Kelima anaknya belum ada yang
pergi merantau. Seluruh anak Ibu Elisa tinggal bersama di tondok Perangin. Di antara
kelima anaknya, salah seorag telah menikah dan memiliki satu anak.
Kini, usia Ibu Elisa tengah beranjak lewat dari angka 40 tahun. Rumah tangga Ibu Elisa
belum juga mempunyai lahan uma untuk menghasilkan pare’ sendiri. Meskipun tidak
punya lahan uma, kerja mengolah tanah masih dilakukan pada penguasaan 20 pohon
kopi keluarga. Sedikit memang jumlahnya, karena itu hasil panen kopi yang satu tahun
sekali itu tidak pernah dijual. Selama ini hasil panen kopi selalu untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
Setidaknya kebutuhan konsumsi kopi tidak harus dibeli, tapi bagaimana cerita tentang
konsumsi beras mereka? Agar dapat membeli beras, sehari-hari suami menjadi buruh
harian angkut kayu. Upah yang didapat bermacam-macam. Terkadang bisa mendapat 40
ribu per hari atau 50 ribu per hari. Tidak hanya menjadi buruh angkat kayu, si suami
kerap menjadi to’ma’pariu’ dan to’ma’pa’lak di lahan orang lain. Jenis pekerjaan yang
dilakukan oleh si suami berbeda-beda. Di lahan uma, si suami bertugas ma’bingkung
uma dengan cangkul. Sementara di kebun sebagai to’mapa’lak, ia menyiangi rumput
dan memangkas tangkai-tangkai pohon kopi yang telah menua.
Sudah bekerja sebagai buruh tani dan tukang angkut kayu, suami Ibu Elisa masih
merangkap sebagai buruh bangunan. Tergantung bila ada orang kampung yang benarbenar sedang membutuhkan jasa si suami. Sebab kerja sebagai buruh bangunan tidak
menentu, karena tidak mungkin setiap waktu orang kampung membangun sesuatu hal
terus-menerus.
Ibu Elisa kemudian diam. Mata perempuan itu berkaca-kaca. Setiap suara yang keluar
dari mulut bernada lirih. Ia tidak mau hanya suami yang bekerja. Ibu Elisa memutuskan
untuk angkat parang di kebun orang. Menjadi to’mapa’lak kerap dilakukan dengan jenis
pekerjaan, menyiangi rumput menggunakan la’bo dan menggemburkan tanah dengan
tembilang. Pekerjaan sebagai buruh harian di kebun kopi terus-menerus dilakukan oleh
Ibu Elisa dan suaminya. Setelah semua rumput dibersihkan, kini tinggal waktu panen
kopi dan padi tiba.
Pada saat panen kopi tiba, Ibu Elisa ambil bagian. Ia bekerja sebagai to’ma’kankan kaa
atau juru petik buah kopi di kebun orang. Begitu juga ketika musim panen padi tiba. Ibu
Elisa ikut menjadi to’ma’kankan pare’. Bentuk pembayaran yang diterima berupa
barang. Di lahan uma, Ibu Elisa mendapat 20 ikat padi. Seluruh hasil petik dikumpulkan
terlebih dahulu untuk diberikan kepada kepada pemilik lahan. Pemilik lahan nantinya
yang akan memberi 5 ikat padi kepada Ibu Elisa. Terkadang jumlah pemberian pemilik
lahan tidak selalu sebanyak 5 ikat, Ibu Elisa mengaku biasa menerima hanya 4 ikat padi
saja.
Sitem pembayaran dengan cara bagi hasil ini juga berlaku ketika, Ibu Elisa ikut memetik
buah kopi di kebun orang lain. Bila kopi berhasil terpetik sebanyak 20 liter, Ibu Elisa
biasa diberikan tiga liter atau lima liter buah ceri merah. Sistem pembayaran seperti ini
tergantung dari kesepakatan di awal. Pemilik lahan akan bertanya kepada si buruh
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tentang sistem pembayaran yang berlaku, entah itu berbentuk gaji atau berupa bagi
hasil.
Melalui kantong-kantong pendapatan itulah, rumah tangga Ibu Elisa tetap bertahan.
Walaupun begitu ia mengaku masih harus mengatur biaya konsumsi rumah tangga.
Beberapa barang yang dibeli dengan uang, seperti beras, gula, dan garam. Sementara
untuk kebutuhan lauk-pauk hanya sayur-mayur yang didapat dari sekitaran hutan.
Ketiga kisah rumah tangga petani di atas hanya sebagai catatan permukaan. Penulisan
yang saya lakukan belum merekam lebih banyak dinamika kehidupan mereka. Tapi,
setidaknya ada catatan penting yang dapat ditarik, tentang ketergantungan hidup warga
Pulu’-Pulu’ melalui tanaman komoditas kopi. Sebagai tanaman tahunan dengan cara
budidaya yang terbilang rumit, harga jual kopi selalu menjadi masalah petani kopi Pulu’Pulu’. Belum lagi mereka yang mempunyai pohon kopi terbatas, usaha untuk memenuhi
hidup harus ditambah dengan bekerja lagi sebagai buruh tani. Sedangkan, bagi mereka
yang memiliki lahan luas di desa mulai bersiasat membangun kantong pendapatan
lainnya.
Beberapa orang yang berada di golongan sedang, kaya, dan kapital contohnya, perlahan
mereka membangun sumber pemasukan dari tanaman komoditas yang waktu panennya
lebih cepat. Tidak mau ketinggalan, dua golongan rentan seperti rumah tangga Pak
Ranggi dan Pak Marsauli mengikuti jejak langkah tiga golongan teratas. Gejala ini
menjelaskan, adanya peningkatan kebutuhan uang di dalam rumah tangga dari waktu ke
waktu yang semakin besar dan tidak terelakkan.
Di tengah keterdesakan tersebutlah, peralihan kepada tanaman komoditas dengan
musim panen lebih cepat merupakan jawaban. Dua tanaman bernama markisa dan
katarung, sejak tahun 2011 mulai digandrungi warga kampung Pulu’-Pulu’. Enam orang
di antaranya menjelaskan dengan lugas, alasan mereka mulai beralih ke komoditas
markisa dan katarung.
Pak Andre membagi alasan peralihan dari dua segi, yaitu waktu panen dan perawatan.
Pada segi yang pertama, yaitu waktu panen buah kopi. Sebelum menikmati masa panen,
petani harus membuka kebun. Ada enam tahapan yang harus dilakukan. Pertama,
pencarian lokasi penanaman. Istilah warga kampung melakukan “survei” lahan
penanaman. Pertimbangan lokasi dengan melihat usia pohon di hutan. Pohon yang layak
berumur sekitar 30 tahunan, karena lahan tersebut memiliki kandungan humus dan hara
yang berlimpah. Sehingga hasil panen yang didapat akan lebih besar. Umumnya, lokasi
lahan yang dipilih berada di dalam hutan dekat kaki pegunungan. Kebutuhan waktu
untuk melihat lokasi cukup satu hari. Melihat lokasi bisa dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan.
Setelah lokasi lahan telah dipastikan, warga akan ma’belak kayu pangala.74 Alat yang
dibawa sewaktu membuka lahan, yaitu wase (kapak), gergaji, dan senso. Tentunya
penggunaan alat berupa senso bagi yang mempunyai modal. Sewa-menyewa bisa
dilakukan kepada orang yang berpunya modal. Curahan waktu yang dibutuhkan satu
bulan untuk luasan lahan satu hektar. Proses pembabatan hutan dilakukan oleh laki-laki,
74

Ma’belak kayu pangala artinya membabat kayu-kayu hutan
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sementara perempuan berperan menyiapkan makan sewaktu suami sedang bekerja di
hutan.
Setelah proses pembabatan dilakukan. Selang dua atau tiga hari warga akan membuat
lubang. Ukuran lubang 60 centimeter kali 60 centimeter atau bisa dengan ukuran 30
centimeter kali 30 centimeter. Pembuatan lubang memakan waktu satu sampai dua
bulan dengan luas lahan satu hektar. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan. Alat yang dibutuhkan, seperti pasese, bingkung, dan pekali. Tahap
selanjutnya, ma’bumbun tanah atau menaruh kembali tanah-tanah hasil galian. Tahap
ma’bumbun bersamaan dengan ma’pupuk atau pemberian pupuk. Pupuk yang
digunakan oleh warga kampung hasil dari kotoran hewan ternak. Entah kotoran babi,
ayam, atau tedong.
Sebelum lanjut pada tahap terakhir penanaman pohon, ada catatan sedikit. Lahan yang
telah dilubangi dan diberi pupuk dapat segera ditanam bibit kopi atau bisa juga tidak.
Segalanya tergantung dari kehendak si pembuka kebun. Bagi yang tidak ingin langsung
menanam, petani memberikan waktu jeda terlebih dahulu. Kebutuhan jeda waktu agar
tanah dapat lebih gembur sebelum ditanam. Waktu tunggunya bisa sampai satu atau
dua minggu. Cara kedua, yaitu dengan melakukan secara bersamaan proses pelubangan
tanah, pemupukan, dan penanaman pohon kopi. Hampir rata-rata dari dua cara ini,
warga Pulu’-Pulu’ lebih banyak memilih cara yang kedua. Alasannya karena
mempercepat waktu pengerjaan.
Setelah serangkaian aktivitas penanaman selesai dilakukan. Tahap terakhir, memasuki
proses penanaman pohon penaung.75 Jarak penanaman pohon penaung dengan
penghitungan, setiap lima pohon kopi yang tertanam tersedia satu pohon penaung.
Meskipun ada penghitungan ukuran jarak penanaman pohon kopi, terdapat beberapa
warga yang tidak menghiraukan jarak penanaman pohon ini. Kerapkali proses
penanaman pohon kopi dan penaung dilakukan begitu saja.
Setelah enam tahapan awal budidaya kopi dilakukan. Warga tinggal menunggu pohon
kopi tumbuh berkembang. Buah kopi baru bisa dipetik ketika usia pohon telah mencapai
tiga tahun atau empat tahun.76 Itu pun, pada panen pertama buah kopi yang dihasilkan
masih terlalu sedikit. Setelah memasuki usia pohon kopi sekitar lima tahun sampai enam
tahun, panen buah kopi yang didapat lebih banyak. Musim panen kopi dimulai pada
bulan Juni dan berakhir hingga Oktober.77
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Pohon pelindung atau penaung perlu diatur. Caranya dengan memangkas dedaunan dan tangga dalam
satu tahun sekali. Ada beberapa jenis pohon penaung yang digunakan oleh warga Pulu’-Pulu’. Pohon
ra’de atau dedak, ada juga yang menggunakan pohon redap, dan ada pula yang menggunakan pohon
kani. Jenis penanaman pohon penaung ini berbeda dengan daerah Bokin dan Tiroan. Rata-rata warga di
dua daerah tersebut, menggunakan pohon lamtoro. Fungsi pohon penaung menurut warga kampung
untuk mengurangi pertumbuhan rumput. Selain itu fungsinya juga untuk melindungi kopi ketika musim
kemarau dari sorot langsung matahari.
Asumsi masa panen ini diukur dari masa bibit delapan bulan hingga proses tumbuh di tahun keempat
nanti.
Ada dua jenis pohon kopi yang berbeda. Pertama, kopi Baranna atau Katura atau kopi Baru. Jenis
varietas ini memiki waktu panen setiap tahun. Dalam sekali panen bisa mencapai 100 liter – 200 liter.
Kedua, kopi Arabica asli atau tipika. Untuk pohon ini panennya harus menunggu musim kemarau
panjang. Bila ingin mendapat produksi yang berlimpah. Biasanya, memasuki kemarau pada bulan lima
(Mei) atau enam (Juni) sampai dengan sebelas (November). Tentunya dengan rentang musim kemarau
selama tiga bulan.
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Rentang lima bulan dalam musim panen kopi, merupakan waktu yang dibutuhkan petani
Pulu’-Pulu’ untuk memetik buah kopi. Setidaknya dalam lima bulan terdapat empat kali
pemetikan buah kopi. Waktu pemetikan berlangsung setiap tiga minggu sekali. Model
pemetikan yang tidak serempak ini terjadi karena, tidak semua pohon kopi serempak
berbuah merah. Alhasil warga menggunakan cara rotasi sembari menunggu buah-buah
yang masih kuning dan hijau berubah warna merah. Model pemetikan buah kopi bergilir
ini dinamakan warga kampung “sistem rotasi”.
Meskipun sistem rotasi dan musim panen telah terjadwal dengan baik. Sayangnya,
untuk volume produksi buah kopi tidak bisa terjadwal dengan pasti. Pada tahun 2017
bulan Maret lalu contohnya. Warga Pulu’-Pulu’ meramalkan produksi buah kopi akan
minim. Pengaruh ini merupakan efek dari tahun 2016, ketika cuaca lembang Pulu’-Pulu’
selalu didera hujan dan mendung. Keluhan ini disampaikan oleh Pak Sinoh. Ia bilang:
“Kalau musim panas dia berbuah. Kalau ndak? Biar 10 tahun tidak
ada musim kemarau. Ya, tidak berbuah.”
Kemampuan warga Pulu’-Pulu’ untuk meramalkan produksi buah kopi mengacu pada
praktik sehari-hari yang telah menubuh. Bila ingin panen raya terjadi pada tahun 2017,
minimal pada tahun 2016 terdapat tiga bulan sampai empat bulan musim kemarau.
Alasan Pak Sinoh senada dengan ungkapan Ne’Neny. Faktor alam sebagai permasalahan
kunci bagi Ne’Neny. Di atas lahan petak, ketika wajah awan murung-mendung, Ne’Neny
berkeluh kesah.
“Malas saya tanam kopi, pasal ini pancaroba, kadang-kadang ada
bunga, kadang-kadang tidak. Itu malas sekali untuk tanam. Tidak
tertentu berbuahkan, kalau musim hujan mana berbuah. Kalau ada
kemarau-lah. Macam lahan ini saya, kalau saya mau tanam kopi saya
tanam. Bagusnya saya tanam-tanam sayur begini.”
Faktor perubahan musim yang tidak lagi bisa terbaca, membuat Ne’Neny hanya
bertanam aneka sayur-mayur. Di atas hamparan kebun depan rumah, ia merawat
dengan penuh ketekunan. Satu persatu bedeng-bedeng terbentuk. Benih sayur ditanam
di atasnya. Sayur-mayur lalu tumbuh dewasa dan hijau. Bersyukur bagi sayuran di atas
bedeng itu dapat tumbuh hingga dewasa, tapi harapan itu hanya harap semata.
Seringkali sayuran yang telah dirawat dengan belas kasih, rontok perlahan digangu
hewan.
“Lihat mi sawi putih.” Tangan Ne’Neny menunjuk ke arah satu bedeng. Belum sempat
tumbuh tinggi, ayam mematuki daun sawi hingga berlubang dan mati mengering. Sama
halnya dengan jagung di sisi bedeng lainnya. Bukan hewan yang memakan, anehnya
ketika jagung tumbuh dewasa malahan tidak berisi; kosong. Mengingat kejadian itu
rasanya kesal. Perasaan itu tergambar jelas pada wajah cemberut Ne’Neny sewaktu
bercerita.
Syukurnya tanaman lain, seperti bawang merah, kangkung, kedelai, dan buncis tidak
bernasib sama. Empat tanaman ini masih dapat memenuhi kebutuhan dapur. Beberapa
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kali kangkung telah dipotong untuk dimakan. Begitu pun dengan tanaman kacang
kedelai yang telah beberapa kali berhasil dipanen.
Keempat tanaman tersebut boleh dikata tidak lagi dibeli dengan uang oleh Ne’Neny.
Tapi, masih ada kebutuhan lainnya seperti beras. Ia tidak bisa berkutik ketika berbicara
tentang beras. Alhasil kebutuhan uang cepat harus tersedia. Pilihan Ne’Neny jatuh pada
komoditas yang punya waktu panen jauh lebih cepat dibandingkan kopi, yaitu markisa
dan katarung.
Bukannya untung beralih pada tanaman komoditas panen cepat, nasib malang justru
menimpa perempuan ini.
“Malas saya tanam markisa, pasal kalau markisa saya tanam itu
orang pergi ambil-ambil terus. Jadi males saya. Bagus saya di sini
sering-sering di rumah, sambil tanam ini sayur. Itu saja ku piara
daun-daun babi, baru kukasih makan babi. Ada kerbau satu ku jaga.”
Imbuh Ne’Neny.
Tidak hanya Ne’Neny yang mengeluh soal rawannya pencurian buah. Pak Bobby lelaki
asal tondok Pulu’-Pulu’ merasakan hal yang sama. Ia menyebut para pencuri itu dengan
kata yang lebih halus.
“Saya punya tangan, kerja di kota baru bisa saya beli tanah bikin
rumah. Sampai mau angkut itu televisi, kerja tukang bakmi itu saya.
Cuma sekarang saya tidak fokus mi karena markisa saya jaga. Kasian
nanti diambil orang, hahaha. Pencuri terlalu banyak. Makanya saya
bilang itu tikus. Saya bilang tikus saja.” Kelakar suara memantul di
dalam rumah.
Beralih ke komoditas lain, seperti yang dilakukan oleh Ne’Neny dan Pak Bobby bukan
merupakan ruang alternatif yang lebih aman. Beban mental kedua orang ini semakin
bertambah dengan teror yang tidak berkesudahan tapi, pilihan untuk beralih pada
komoditas panen cepat harus ditempuh. Hanya berharap pada komoditas kopi
seutuhnya tidak akan mampu. Pak Bobby pun menyambung kembali kalimat yang
sempat terputus:
“Kalau kita mengharap kopi saja, kopi satu tahun sekali berbuah.
Macam tahun ini sengsara kopi tidak ada buah. Ada palingan sedikitsedikit saja, karena hujan terus, buahnya busuk. Kalau markisa
katarung ya, asal jadi tiga bulan sekali, dia tidak mati mi, bisa kita
hidup.”
Memang seutuhnya kehidupan mereka telah berubah. Sandaran pada komoditas
penghasil uang merupakan kepastian agar tetap mampu bertahan hidup. Bertahan
hanya bertahan boleh saja, tapi mereka tidak pernah berdaulat dari apa yang mereka
tanam. Jikalau pun keluar dari situasi pelik, seperti iklim dan pencurian buah, mereka
masih harus berhadapan dengan naik turunnya harga komoditas, seperti harga buah
kopi.
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Kerja yang tercurahkan dan waktu penantian panen, bagi Pak Bobby tidak sebanding
yang diterima di atas tangan. Pak Bobby mempersoalkan tentang harga kopi yang
terlampau sembarangan.
“Kalau kopi, kalau tidak ada buah kopi harganya melampau, bisa
sampai 17 ribu per liter. Kalau banjir? Harganya 7 ribu per liter.
Hahaha…” Ungkap Pak Bobby.
Peralihan komoditas dari kopi ke markisa dan katarung, menandakan carut-marutnya
produksi dan konsumsi warga kampung Pulu’-Pulu’. Panen cepat, uang cepat, dan tidak
repot-repot untuk berlama di kebun sebagai situasi genting yang mereka hadapi hari ini.
Kegetiran tersebut semakin diperparah tatkala, kebun yang mereka rawat dengan hati
masih harus dicuri oleh warga kampung sendiri. Tentu, mereka sama-sama tahu siapa
yang mengambil buah di kebun. Peliknya kehidupan mereka, pada akhirnya harus
memangsa antara sesama.
Situasi pelik terus berjalan hingga masuk ke dalam proses perawatan pohon kopi. Cara
merawat pohon kopi tidak sama dengan perlakuan pada komoditas katarung dan
markisa. Penyiangan rumput untuk dua jenis komoditas ini dapat dilakukan tanpa
penggunaan obat semprot rumput. Pola pembersihan rumput dilakukan dengan
hitungan. Pada bulan kesatu dan bulan kedua dilakukan aktivitas penyiangan rumput.
Masuk bulan ketiga dan keempat dilakukan penyiangan rumput kembali. Setelah bulan
kelima dan keenam, rumput-rumput mulai tumbuh merambah batang pohon kopi. Di
bulan keenam ini, rumput yang mulai merambah tidak perlu dibersihkan. Asalkan
ketinggian rumput tidak terlalu tinggi, karena pohon markisa dan katarung telah masuk
waktu petik.
Merawat komoditas katarung dan markisa tampaknya tidak seketat dibandingkan
dengan merawat pohon kopi. Di dalam budidaya komoditas markisa dan katarung,
rumput tidak harus dibersihkan hingga botak. Berbeda dengan merawat pohon kopi.
Sejak benih kopi telah tertancap di dalam tanah. Proses perawatan terus berlangsung
hingga pohon kopi tiba pada waktu panen, karena itu kerja penyiangan rumput tidak
bisa ditinggalkan.
Ketika rumput dibiarkan tumbuh pada sekitaran pohon kopi, besar kemungkinan tidak
akan banyak buah kopi yang berhasil dipanen. Bahkan, sebagian warga beranggapan
buah kopi tidak dapat dihasilkan sama sekali dalam satu pohon. Kondisi ini yang
membuat warga harus lebih rajin pergi ke kebun untuk membersihkan rumput.
Bagi petani bermodal besar, kerja penyiangan rumput bukan beban yang berat. Di
lembang Pulu’-Pulu’ petani kopi bermodal besar mempercepat proses penyiangan
dengan kehadiran mesin pemotong rumput dan obat semprot. Bagi petani bermodal
besar, bila tidak menggunakan mesin pemotong rumput dan obat semprot, sebanyak
1.000 – 2.000 pohon kopi tidak akan pernah rampung dalam waktu dua minggu. Dengan
menggunakan obat semprot, rumput bisa seketika mengering terbakar. To’ma’pa’lak
tinggal menyalakan mesin pemotong untuk menggilas rumput yang telah mengering.
Kerja kebun akhirnya lebih cepat diselesaikan.
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Tidak mau berlama-lama di pa’lak untuk menyiangi rumput, efek penggunaan obat
semprot menjalar hingga ke petani kopi kecil seperti Pak Marsauli. Satu tangki atau
seratu sisi, ia gunakan untuk mengeringi rumput liar pada 50 pohon kopi yang dikuasai;
kira-kira mencukupi penyemprotan lahan seluas 2.000 m2. Penggunaan obat semprot
hanya dilakukan satu kali dalam setahun.
Anggapan Pak Marsauli bila rumput terus disemprot, tidak lama dahan pohon
mengering, layu, dan mati. Agar pohon tetap hidup, Pak Marsauli mengatur pola
penyiangan dengan cara manual. Pengaturan pembersihan dilakukan sebanyak tiga kali
dalam satu tahun. Pengeluaran obat semprot hanya satu botol untuk satu tahun sekali.
Jumlah pembelian obat semprot ini tidak sama dengan kebun penguasaan Pak Sinoh.
Pak Sinoh menggunakan dua botol untuk 1.000 pohon kopi yang dikuasai. Kebutuhan
obat semprot menghabiskan dua botol dalam satu tahun. Pak Sinoh, menggunakan dua
merek obat semprot: ada supremo dan rundut. Penggunaan merek obat tergantung dari
jenis rumput. Rumput yang sudah berusia tua, ia biasa menggunakan jenis obat semprot
supremo. Sementara, bila yang dihadapi rumput muda pilihan obat semprot bernama
rundut. Dalam satu tahun Pak Sinoh hanya menggunakan satu kali saja.
“Kalau biasa disemprot terus itu longsor, anu pupuknya itu dibawa
hujan. Jadi di-tiga kali kerja tangan, satu kali semprot baru bagus.”
Jelas Pak Sinoh.
Cara pengaturan takaran obat semprot dan dilanjutkan dengan penyiangan secara
manual, menurut Pak Sinoh lebih tepat diterapkan pada lahan kebun yang memiliki
karakter tanah-tanah miring. Untuk dua kali pertama menggunakan kerja tangan,
sedangkan sisanya menggunakan obat semprot.
Pola pemakaian obat semprot ini justru dikritik oleh Pak Andre. Pengalamannya berkata
setiap kebun disemprot dengan obat, tiba-tiba tanahnya menjadi gembur. Hanya tanah
yang gembur itu tidak bertahan lama. Setelah itu tanah berubah menjadi padat.
“Kalau di babat itu, bagus itu. Kalau disemprot sering mati. Gersang
itu tanahnya, kalau disemprot itu saya lihat.”
Ironisnya, apa yang diungkapkan oleh Pak Andre tidak sama dengan laku hariannya. Di
rumah Pak Andre masih tersimpan satu botol obat semprot rumput bermerek supremo.
Pak Andre tidak bisa mengelak. Ia baru mengaku selama ini, pemakaian obat semprot
masih ia lakukan. Seketika alasan Pak Andre berubah seratus delapan puluh derajat.
Bukan lagi soal keselamatan alam. Penggunaan obat semprot membuat waktu
pengerjaan jauh lebih cepat. Alasan usia lalu ditambahkan sebagai dalih pemakluman.
Walaupun pernyataan akhir Pak Andre sama dengan Pak Sinoh dan Pak Marsauli, ia
menaruh perbedaan dari pola penggunaan obat semprot. Pada dua lelaki sebelumnya
mengatakan penggunaan obat semprot sebanyak satu kali dalam setahun. Sebaliknya,
Pak Andre mengaku hanya menggunakan obat semprot pada saat musim hujan tiba saja.
Mulai dari bulan Desember hingga Maret atau April.
Penggunaan obat semprot pada rumput liar yang tumbuh di sekitaran pohon kopi ini,
rupanya menambah daftar belanja kebutuhan obat semprot untuk jenis penyakit pohon
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kopi. Empat jenis penyakit pohon kopi yang salah satunya disebabkan oleh serangan
serangga, membuat sebagian petani mengambil tindakan penyemprotan. Salah satu
jenis serangga yang sering dihadapi oleh warga menyerupai sejenis nyamuk. Tidak ada
bahasa ilmiah untuk jenis serangga itu.Warga hanya tahu efek yang ditimbulkan dari si
serangga. Sejenis nyamuk yang bila melekat di daun kopi, tidak lama daun kopi dapat
mengering, layu, dan mati berguguran.
Penyakit kedua yang sering juga dihadapi, yaitu ulat batang. Warga tidak pernah tahu
bagaimana kehadiran pasukan ulat di pohon kopi. Tiba-tiba ulat-ulat menyergap datang
begitu saja. Si ulat bertengger pada daun-daun pohon kopi. Menempel dan memakan
daun hingga membentuk lubang-lubang kecil dalam jumlah banyak. Tidak lama setelah
itu daun kopi habis atau hilang berguguran.
Terkadang pasukan ulat yang datang menurut warga sampai menghabiskan seluruh
daun kopi. Kerumunan ulat masih menyisakan daun kopi sebagian bergelantungan di
tangkai-tangkai. Namun, pasukan ulat mengubah daun kopi berwarna kuning, tidak lama
setelah itu daun yang telah menguning akan mati.
Selain dua penyakit yang diciptakan oleh nyamuk dan ulat, serangan serangga semacam
jaring lala atau laba-laba dirasakan petani kopi Pulu’-Pulu’. Jaring putih halus ini
menggulung batang-batang kopi. Petani beranggapan jaring itu merupakan ulah pasukan
laba-laba. Ketika lilitan jaring tidak segera dibersihkan, batang-batang kopi mengalami
pembusukan. Batang kopi yang membusuk segera patah dan enyah. Penyakit pohon
kopi lainnya yang paling popular, yaitu kutu daun. Di atas selembar daun kopi, pasukan
kutu merajut kehidupan. Para kutu menyedot sari-sari daun hingga menyisakan
kekeringan, layu, dan berguguranlah dedaun kopi.
Serangan serangga yang menerpa petani kopi Pulu’-Pulu’ menambah deretan beban
kehidupan mereka. Ketika serangan serangga dibiarkan pohon kopi mengalami
kerusakan. Mau tidak mau warga membeli obat semprot untuk memusnahkan serangga
yang bertengger, meskipun mereka sadar pembengkakan biaya reproduksi budidaya
komoditas kopi akan bertambah.
Alasan berbeda dari peralihan warga menuju komoditas markisa dan katarung, datang
dari Ne’Rusaru. Ia menitikberatkan pada proses tahapan pasca panen yang merepotkan.
Sepuluh rangkaian harus diselesaikan terlebih dahulu. Rangkaian pertama, buah kopi
yang dipetik harus berwarna kemerahan. Jumlah pohon kopi sebanyak 200 buah, curah
waktu kerja pada rotasi pertama pemetikan buah memakan waktu satu minggu.
Selama masa rotasi pemetikan, para petani akan berkeliling kebun untuk memetiki buah
kopi satu per satu. Pada saat pemetikan berlangsung, petani menggunakan kapilong78
sebagai wadah penampungan buah kopi sementara. Setelah penuh, buah kopi baru
dipindahkan ke ka’du atau karung. Ka’du yang telah terisi penuh, selanjutnya dipikul
untuk dibawa ke rumah.79 Waktu tempuh tergantung dari jarak kebun ke rumah.
78
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Wadah kapilong terbuat dari anyaman rotan. Ukurannya kecil biasa digantung pada leher petani. Tali
gantungan menggunakan karet. Bisa juga dengan tali yang terbuat dari kulit kerbau. Untuk kapasitas
penampungan kapilong kurang lebih satu liter buah ceri Arabica.
Biji yang telah ditaruh di ka’du kemudian di-sopo’ (dipikul) ke rumah untuk digiling. Waktunya kira-kira
sudah memasuki sore hari.
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Gambar 23. Kapilong Tempat Menampung Buah Kopi

Ketika waktu belum terlalu malam, buah kopi yang telah berada di rumah dapat segera
langsung digiling. Sebaliknya bila waktu tidak memungkinkan, buah kopi akan dibiarkan
menginap semalam dan esok hari baru memasuki proses penggilingan.80 Setelah buah
kopi kulit ceria digiling, kopi akan menghasilkan kulit tanga’ atau daging buah berwarna
putih. Biji kopi yang masih terbungkus daging lalu dimasukkan kembali ke dalam ka’du
untuk direndam semalaman atau setengah jam. Biji kopi yang telah memasuki proses
perendaman langsung dibilas dengan air. Kebutuhan waktu mencuci maksimal setengah
jam.
Biji kopi yang telah dicuci, selanjutnya masuk ke tahap ma’aloi (dijemur). Proses ma’aloi
ini hanya membutuhkan alat berupa terpal plastik. Lama waktu penjemuran dapat
dilakukan setengah hari ketika matahari sedang terik. Biasanya warga punya
perhitungan sendiri untuk biji kopi yang bisa diangkat dari penjemuran atau tidak.81
Setelah buah kopi mengering, tahap selanjutnya merupakan penjualan. Sebagian warga
ada yang menjual langsung, tapi ada juga sebagian warga lainnya yang menahan
penjualan selama satu malam. Proses pengolahan buah kopi ini terbilang melelahkan
bagi warga, berbeda dengan komoditas katarung dan markisa. Habis dipetik langsung
bisa dibawa pergi dijual ke pasar.
“Jadi itu mudah, banyak orang suka, tidak banyak kerjanya. Juga itu
katarung sola markisa singkat umur petiknya.” Ungkap Ne’Rusaru.
Berbeda dengan pasca panen kopi, menurut Ne’Rusaru markisa dan katarung habis
dipetik dapat langsung jadikan uang.
80
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Tahap penggilingan tergantung kesempatan, bila tidak ada kesempatan satu malam dibiarkan. Hari
ketiga baru buah kopi digiling. Lewat dari dua malam, buah kopi akan segara membusuk.
Misalnya keluarga Pak Andre sering menjemur biji kopi hingga kering. Kata si istri dengan menjemur
buah kopi sampai mengering, penyimpanan biji kopi bisa bertahan hingga satu tahun.
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 Silang-Sengkarut Pembangunan Desa
Lajur pembangunan desa yang tidak terbendung, membuat warga lembang Pulu’-Pulu’
kikuk. Momentum perubahan dimulai dari tahun 1980-an, pasca teknologi permesinan
perlahan mulai berdatangan. Titik picu dimulai dari pergantian sumber penerangan
rumah-rumah warga. Bila sebelumnya mereka menggunakan minyak tanah, memasuki
awal abad 20 warga kampung Pulu’-Pulu’ telah mengenal generator. Mesin generator
dibawa oleh salah seorang keluarga terpandang di tondok Pulu’-Pulu’, bernama Pak
Andre. Kehadiran generator, diikuti dengan masuknya televisi. Keluarga Pak Andre
merupakan orang pertama yang mendatangkan teknologi permesinan ke kampung.
Mengingat peristiwa tahun 1980-an itu, membuat Ami istri Pak Marsauli berkaca pada
pengalaman sewaktu masih kecil. Ia mengisahkan, bagaimana orang sekampung Pulu’Pulu’ berduyun-duyun turun dari punggung-punggung bukit menuju rumah Pak Andre.
Semacam sensor yang menggantung di kepala, setiap orang yang datang sudah tahu apa
yang harus dipersiapkan. Umumnya warga kampung harus membawa satu ikat daun ubi.
Syarat ini sebagai ketentuan bagi warga kampung yang ingin menonton film di rumah
Pak Andre.
Film yang diputar bukan dari siaran televisi berpancar antena parabola. Putaran film
berasal dari kaset atau VCD yang dibeli oleh Pak Andre sendiri. Satu ikat daun ubi
sebagai karcis masuk menikmati siaran. Warga yang tidak membawa atau memiliki daun
ubi masih bisa dipersilakan ikut menikmati tontonan. Satu ikat daun ubi boleh diganti
dengan nominal uang tunai. Pak Arianus masih mengingat betul kisah itu. Harga seikat
daun ubi setara dengan uang sebesar 500 rupiah.
Memasuki tahun 1990-an, satu per satu warga yang tinggal di tondok Pulu’-Pulu’ mulai
membeli generator sendiri-sendiri. Pembelian generator diikuti dengan kehadiran
televisi dan antena parabola. Ruang sosial warga semakin mengerut. Perkumpulan tidak
lagi terpusat hanya sebatas di rumah Pak Andre. Warga yang tidak mampu membeli
barang-barang permesinan, semakin punya banyak pilihan rumah untuk menonton
televisi.
Lajur keretakan relasi sosial antara warga berikutnya terjadi sembilan tahun kemudian,
sekitar tahun 1999. Warga Pulu’-Pulu’ perlahan meninggalkan aktivitas mengambil air
secara langsung di mata air. Beberapa kalimbuang untuk pertama kalinya dicolok
dengan selang air. Berjela-jela selang air meretas ke dalam rumah-rumah warga.
Perubahan ini menyisakan bekas dalam benak Ne’Rusaru.
Sebelum kehadiran selang air, kebutuhan air untuk sehari-hari diambil langsung dari
kalimbuang. Pengambilan air menggunakan lampah. Cara mengisinya, tinggal
dicelupkan ke dalam lubang mata air atau disendok begitu saja. Setelah air penuh,
mereka akan memikul kembali menuju rumah masing-masing. Air yang telah diambil
akan digunakan warga untuk minum, masak, dan mencuci.
Kala masih mengambil air menggunakan lampah. Banyak orang-orang yang bertemu di
kalimbuang. Mereka yang datang untuk mengambil air harus antre bergantian. Bagi
yang lebih dulu datang akan diberikan keistimewaan terlebih mengambil air. Sembari
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menunggu antrean, warga membentuk pola komunikasi. Warga yang berkumpul di mata
air akan saling bercerita soal situasi kampung. Bahkan, selentingan obrolan tentang
kehidupan rumah tangga masing-masing tercurahkan. Sayangnya aktivitas mengambil
langsung air ke kalimbuang telah lama berakhir.
“Sekarang orang sudah tidak cerita-cerita di mata air. Mereka sudah
cerita di rumahnya masing-masing.” Keluh Ne’Rusaru.
Perlahan penggunaan selang air semakin menjamur memasuki tahun 2000. Hingga pada
akhirnya, lampah hilang dari pandangan mata dan berganti seutuhnya pada penggunaan
selang dan pipa-pipa paralon. Tidak hanya keguyuban warga yang hilang selepas selang
dan pipa masuk, di tahun 2000 juga aktivitas pengangkutan barang oleh para pa’teke’
ditinggalkan.
Pergantian pa’teke’ diikuti dengan kehadiran mesin transportasi baru di kampung Pulu’Pulu’. Salah seorang pedagang kios bernama Pak Kevin punya ingat tersendiri soal kuda.
Sampai tahun 1993 hingga tahun 2000, ia masih menunggangi kuda. Khususnya, untuk
aktivitas pengangkutan hasil-hasil bumi. Agar tidak terlalu jauh dari tempat
pengangkutan hasil bumi, banyak kuda yang dilepas oleh warga kampung di sekitaran
hutan. Begitu juga dengan kuda milik Pak Kevin.
Selepas enam tahun kemudian, tahun 2001, kuda milik Pak Kevin lepas dari tangan.
Salah seorang pedagang bakso keliling datang ke tondok Pulu’-Pulu’. Kedatangan si
pedagang bakso bermaksud mencari kuda yang mau dijual oleh warga kampung.
Rupanya, beruntung si pedagang bakso keliling. Ia tidak pulang ke rumah dengan tangan
hampa. Pertemuan si pedagang bakso dengan Pak Kevin berbuah hasil. Kuda milik Pak
Kevin dijual kepada si pedagang bakso keliling. Si pedagang bakso memang ingin
memulai bisnis bakso berbahan olahan daging kuda. Kala bercerita peristiwa penjualan
kuda, tawa Pak Kevin begitu lepas. Peristiwa itu begitu konyol.
Kelar mentertawakan diri sendiri. Pak Kevin kembali menyambung cerita kembali
tentang hilangnya kendaraan kuda. Bola matanya mulai bergerak dan kepala
mendongak ke arah atas. Seolah mengingat peristiwa yang datang bersamaan. Mulutnya
tiba-tiba bercuap-cuap.
“Tahun 2000 sudah ada kemajuan, sudah ada ojek. Dulunya-kan ada
kuda. Dari Rantepao saja ambil garam, apa semua yang kita
butuhkan.”
Ungkapan Pak Kevin ini juga disampaikan oleh beberapa warga tondok Pulu’-Pulu’
lainnya. Selain Pak Kevi, Ne’Rembang yang merupakan istri dari Ne’Rusaru mengisahkan
hal yang serupa tentang hilangnya para pa’teke di lembang Pulu’-Pulu’.
Ingatan perempuan ini menunjuk pada momentum, ketika jalan poros Sapan berhasil
dibangun oleh warga lembang Pulu’-Pulu’. Melalui jalan poros Sapan, rute perdagangan
kuno warga tondok Pulu’-Pulu’ mengalami perubahan. Jalur tidak lagi memutar masuk
terlebih dahulu ke arah Toraja bagian barat. Kehadiran jalan poros Sapan langsung
menembus permukiman tondok Pulu’-Pulu’ dan menghubungkannya pada daerah
Rantepao, Toraja bagian Utara.
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“Nanti ada jalanan dari Sapan, itu mobil baru tidak ada kuda.” Ratap
Ne’Rembang.
Senada dengan ingatan Ne’Rembang, Pak Andre menuturkan adanya perubahan ruangwaktu yang terbilang lebih cepat.
“Kalau mau turun ke Rantepao itu dulu turun tiga hari. Sekarang bisa
PP (pulang-pergi). Kalau di sini tidak hujan bisa setengah jam naik
ojek.”
Kehadiran pembangunan jalan poros Sapan yang diikuti dengan peralihan transportasi
berbasis minyak bumi, telah mengubah praktik keseharian mereka. Kini, Pak Andre lebih
memilih menggunakan ojek dari pada harus berjalan kaki atau menaiki kuda. Padahal,
dahulu waktu bukan perkara dari pembentukan kehidupan sosial mereka kala itu. Ingat
kisah para pejalan kaki dan para pa’teke sewaktu menunggu hari pasar tiba? Mereka
rela melakukan perjalanan selama empat hari tiga malam demi kegiatan perdagangan,
tanpa harus berpikir tentang jarak tempuh. Mereka juga tidak risau bila matahari jatuh
di pelupuk barat sewaktu perjalanan menuju pasar. Semua dilakukan bukan sematamata hanya soal perdagangan. Malainkan, ada cinta yang ditanam dari setiap
persinggahan dari satu rumah ke rumah lain; suatu jalinan persaudaraan yang dibangun
melalui pertukaran barang. Pertukaran sebagai bentuk pemahaman manusia, karena
segalanya tidak bisa dihasilkan atau ditanam pada tanah sendiri.
Segala cerita masa lalu sebaiknya dikubur, karena bukan bagian dari nilai yang
mendatangkan penghasilan berupa uang. Sekarang warga Pulu’-Pulu’ hanya berpikir,
kehadiran jalan poros dapat mempercepat pergerakan ruang dan waktu mereka. Alhasil,
persepsi atas waktu hanya sebatas hitungan jarak jauh atau dekat. Konversi hitungan
jarak ini berlangsung pada tarif ojek di tahun 2017.
Harga yang harus dibayar oleh warga Pulu’-Pulu’ untuk dapat turun ke pasar dengan
menaiki oto memakan biaya 50 ribu. Ongkos yang dikeluarkan sebesar 50 ribu itu sekali
berangkat, dengan jarak tempuh dua jam setengah perjalanan. Berbeda dengan menaiki
ojek. Waktu tempuh lebih cepat, hanya satu jam perjalanan. Ongkos yang dibayarkan
dibanderol sebesar 100 ribu. Bayangkan bila perjalanan harus pulang-pergi
menggunakan ojek? Uang yang dikeluarkan sekitar 200 ribu - 250 ribu. Jangan heran
kalau warga tondok Pulu’-Pulu’ sekarang lebih gemar berprofesi sebagai tukang ojek,
dari pada mengolah tanahnya sebagai petani. Sebab profesi sebagai pengojek lebih
menggiurkan.
Keterdesakan warga kampung atas kebutuhan uang memicu usaha-usaha baru diluar
dari basis pengolahan tanah. Momentum peristiwa sebenarnya telah dimulai sejak
tahun 1999. Cerita kemunculan usaha ini, berawal dari sebuah keluarga yang berhasil
mengumpulkan keuntungan pendapatan berupa uang dari penjualan kopi. Pengumpulan
uang berlangsung dari kerja Ibu Bertis dan suami selama berjualan kopi. Ibu Bertis
mengaku orang pertama yang mendirikan warung sejak tahun 1999. Waktu itu modal
awalnya hanya sebesar 500 ribu rupiah.
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Barang yang dijajakan tidak serumit sekarang. Dulu hanya ada empat macam jajanan .
Beras, gula, garam, kue-kue kering, vetsin, dan rokok. Bagi Ibu Bertis kehadiran kios
membantuk warga untuk lebih mudah mendapatkan keenam barang tersebut. Warga
yang ingin membeli tidak harus lagi menunggu hari pasar tiba dengan berjalan kaki
berpuluh-puluh kilometer, atau menaiki kuda untuk sekedar turun ke pusat kota. Semua
menjadi tampak lebih mudah, sejak kios Ibu Bertis hadir di tengah kehidupan warga
Pulu’-Pulu’.
Seiring waktu, memasuki tahun 2017, satu per satu usaha kios sembako mulai
menjamur. Di tondok Pulu’-Pulu’ sendiri, selain keluarga Ibu Beris, telah ada 11 kios
sembako yang serupa. Di antara 11 kios tersebut, saya menemui dua pemilik kios
lainnya. Tujuan untuk menemui kios yang berbeda, untuk mengetahui kebutuhan beras
yang dibeli oleh warga lembang Pulu’-Pulu’ secara umum. Hasilnya, rata-rata perputaran
pembelian beras oleh warga lembang Pulu’-Pulu sebesar 834 kilogram dalam per
bulan.82
Setiap beras yang dijual oleh pedagang kios, mengambil untung 50 ribu dari satu sak (50
kilogram) karung beras. Untung para pedagang warung semakin membengkak sebesar
100 ribu, bila beras diantarkan langsung ke rumah pemesan. Pemilik warung juga
memberikan layanan hutang. Ambil dulu barang yang dibutuhkan, nanti ketika panen
kopi, markisa atau katarung telah tiba, mereka bisa melunasi pinjaman.
Cara pemberian piutang oleh tiga pemilik kios ini memang memiliki risiko tinggi.
Pengembalian piutang atau pinjaman seringkali berada dalam rentang yang jauh.
Biasanya warga menghutang dengan masa pengembalian barang dua sampai tiga
minggu. Menyiasati risiko ini, dua dari tiga pemilik kios mengaku harus meminjam uang
pada bank.
Satu warung yang berada di tondok Pulu’-Pulu’ harus menyuntik modal usahanya
melalui pinjaman uang dari bank BRI dan koperasi Balo’ Toraja sejak tahun 2001. Pada
saat itu pemilik warung meminjam sebesar tiga juta rupiah dengan bunga 1% yang harus
dibayarkan kepada bank BRI. Si pemilik kios mengagunkan sertifikat rumah sang nene
yang berada di lembang Sapan. Sedangkan, satu pemilik kios lainnya, lebih
mengandalkan pinjaman uang sebesar delapan juta melalui keluarga Pak Andre.
Pinjaman itu dilakukan pada tahun 2016 dengan bunga 3%.
Dorongan terbesar kedua pemilik kios agar meminjam uang kepada lembaga keuangan,
rupanya tidak hanya untuk memutar keuntungan penjualan barang dari kios. Melainkan,
juga untuk membiayai anak-anak sekolah yang pergi merantau dari pulau Sulawesi dan
kebutuhan ritual rambu solo’ yang datang sewaktu-waktu.
Tingginya kebutuhan uang membuat warga mengusahakan hidup dari berbagai cara.
Mereka yang memiliki uang berlebih bisa membuat usaha kios sembako atau menjadi
tukang ojek di kampung. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki uang, hal yang paling
bisa dilakukan hanya menjual tanah. Kejadian itu terjadi pada tahun 2014 lalu. Salah
seorang saudara Pak Arianus kedapatan membutuhkan uang cepat untuk biaya ritual.
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Data dikutip dari baseline Syaukani Ichsan Pada Tahun 2017.
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Alhasil, salah satu lahan sawah yang berada di Pulu’-Pulu’ digadai kepada keluarga Pak
Arianus. Nominal penggadaian pada saat itu antara dua atau tiga juta.
Kebutuhan uang cepat tidak hanya dirasakan oleh warga lembang Pulu’-Pulu’. Kampung
lainnya seperti Parodoh juga mengalami hal yang serupa.
“Kalau sekarang kampung di bawah (Parodoh)83 itu-lah jo orang
kasih terus naik kayu yang dijual itu. Kayu yang cantik-cantik itu
dibawa pegi ke Rantepao. Baru orang dipotong-potong. Wih, mahal
itu orang jual-jual itu. Berapa juta-jutaan, puluh-puluh jutaan kalau
satu rumah. Tidak cukup itu 20 juta, mau main satu rumah.” Geram
Ne’Neny.
Apa yang diucap oleh Ne’Neny merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Pembabatan
kayu-kayu hutan demi keuntungan semata, merupakan cerminan dari proses
penghancuran yang dilakukan oleh warga Parodoh atas ruang yang dihidupi selama ini.
Tidak cukup hanya menjual kayu hutan untuk kebutuhan pembangunan, belakangan
sejak awal tahun 2017, semakin gencar aktivitas jual-beli kayu bakar di lingkungan
tondok Pulu’-Pulu’. Sebanyak empat orang yang ditemui membenarkan adanya aktivitas
jual-beli kayu bakar di kampung. Harga kayu bakar diukur berdasarkan kapasitas
penampungan truk. Satu truk paling murah dijual seharga 700 ribu. Ada pula yang
menjual dengan harga 800 ribu. Lebih mahal lagi harga kayu bakar bisa sampai satu juta
rupiah. Warga Pulu’-Pulu’ tidak punya waktu jeda untuk berhenti berproduksi dan
konsumsi. Lantaran mereka tidak bisa menahan ego di dalam diri sendiri.
Kembali pada awal tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2008, tondok Pulu’-Pulu’
memasuki tempo perubahan baru. Penataan ulang administrasi Toraja menarik
kehidupan warga Pulu’-Pulu’. Gelombang politik berisu otonomisasi daerah berhasil
membelah Toraja menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.
Efek ini berlanjut hingga pemekaran Kecamatan dan Desa. Bila sebelumnya Pulu’-Pulu’
masuk dalam Kecamatan Rindingallo, pasca pemekaran Pulu’-Pulu’ berada dalam
Kecamatan Buntu Pepasan. Penggolongan lembang atau desa, diikuti oleh kemunculan
dua desa baru lainnya, yaitu Talimbangan dan Rante Uma. Kedua desa ini, termasuk juga
Pulu’-Pulu’ merupakan hasil pemekaran dari lembang Sapan.
Peristiwa pemekaran ini masih diingat oleh beberapa warga, seperti Pak Arianus, Pak
Andre, dan Ne’Rusaru. Dulu warga diminta untuk memutuskan, apakah Pulu’-Pulu’
masuk ke dalam Kabupaten Toraja Utara atau Tana Toraja? Keputusan itu cukup pelik
menurut Ne’Rusaru tapi, hal itu tidak menjadi soal bagi salah seorang anggota DPR.
Dengan cepat si anggota DPR ini datang ke tondok Pulu’-Pulu’ bermaksud bertanya
kepada Ne’Rusaru tentang letak geografis perkampungan.
Pertanyaan si anggota DPR menyasar, apakah jarak antara tondok Pulu’-Pulu’ lebih dekat
dengan lembang Barruppu’ ataukah dengan lembang Sapan? Dengan polos Ne’Rusaru
menjawab, posisi tondok Pulu’-Pulu’ lebih dekat dengan lembang Sapan. Bekal informasi
ala kadarnya itu, menjadi bahan pencatatan oleh si anggota DPR. Rupanya maksud
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Cetak tebal hitam perbaikan dari penulis. Kampung bawah yang di maksud, yakni tondok Parodoh.
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kedatangannya ingin menentukan lokasi Pulu’-Pulu’ yang waktu itu tengah diperebutkan
oleh dua kabupaten pasca pemekaran.
Melalui pencatatan cepat si anggota DPR, tondok Pulu’-Pulu’ tiba-tiba dimasukkan dalam
wilayah Kabupaten Toraja Utara. Padahal rata-rata jumlah penduduk Pulu’-Pulu’, hampir
sebanyak 75% berasal dari Barrupu’, sisanya baru dari lembang Sapan. Ketika saya
bertanya ketepatan peristiwa kedatangan si anggota DPR, Ne’Rusaru tidak mengingat
lagi.
Pasca penetapan lembang Pulu’-Pulu’, Bupati Kabupaten Toraja Utara langsung
menunjuk Pak Andre sebagai Kepala Desa sementara. Setelah dua tahun berjalan masa
jabatan, pemilhan Kepala Desa baru diadakan oleh Bupati. Pada saat menjabat sebagai
kepala lembang, Pak Andre merupakan orang pertama yang mengusulkan penggunaan
turbin di Pulu’-Pulu’. Kebutuhan pendirian turbin dengan mendatangkan tenaga kerja
yang berasal dari Palopo. Sementara, untuk penggunaan dinamo mesin turbin, Pak
Andre memesannya dari negara Kanada.
Waktu itu hanya ada satu turbin saja yang digunakan. Penggunaannya untuk 146 rumah
tangga. Itu pun belum semua rumah di lembang Pulu’-Pulu’ menggunakan turbin. Hanya
yang berduit saja mampu memperoleh penerangan listrik. Setiap pengguna turbin waktu
itu, diwajibkan membayar iuran sebesar 10 ribu per bulan. Hingga tahun 2017, Pak
Andre mengaku masih ikut serta mengelola uang iuran warga lembang. Hasil uang iuran
para pengguna sebagai gaji bulanan yang diberikan kepada operator turbin.
Istilah untuk operator turbin ini dinamakan to’ma’jaga. Sehari-hari to’ma’jaga bekerja
seorang diri. Tugas to’ma’jaga hanya menyalakan dan mematikan aliran listrik turbin.
Waktu penggunaan turbin, dimulai dari jam empat sore sampai jam delapan pagi,
selebihnya listrik akan padam. Selama beraktivitas menjadi to’ma’jaga, ada keputusan
istimewa yang diberikan oleh warga Pulu’-Pulu’. Salah satunya, ketika musim hujan
datang. Deras hujan yang berkucur dan tidak mampu lagi terbendung oleh parit, sering
membuat parit jebol. Tanpa pemberitahuan kepada para pengguna turbin, to’ma’jaga
akan memutus aliran listrik. Esok hari warga akan mencari tahu mengapa aliran listrik
padam.
Padamnya aliran listrik yang terjadi di Pulu’-Pulu’, seolah membuat warga kelimpungan.
Tahun 2017 lalu, Pak Andre sering mengeluh di saat listrik padam mendadak. Semenjak
ada turbin, Pak Andre telah lama meninggalkan minyak tanah dan generator, karena itu
ketika listrik padam sangat sulit mencari minyak tanah di perkampungan.
“Di sini susahnya kalau mati lampu, tidak ada minyak tanah. Minyak
tanah di sini kalau ada 25 ribu per botol. Sudah lama kita ndak pake
minyak tanah.” Tutur Pak Andre.
Gerutu Pak Andre semakin menjadi-jadi. Kala parit turbin jebol pada Maret tahun 2017
lalu, sikapnya justru menyayangkan warga yang begitu tak acuh. Harapan Pak Andre
ketika listrik padam dan warga telah mengetahui kondisi parit yang jebol, segera inisiatif
gotong royong untuk memperbaiki seharusnya dapat dilakukan. Sehingga gelap yang
dirasakan oleh warga tidak berlarut-larut.
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Waktu kejadian padam cahaya pada Maret tahun 2017, warga kampung Pulu’-Pulu’
sebenarnya saling tunggu-menunggu. Mereka menanyakan kapan aktivitas gotong
royong dimulai? Lamanya sikap pengambilan keputusan yang terjadi, karena inisiatif
gotong royong memperbaiki parit lantaran, kerja perbaikan tidak berlaku untuk seluruh
warga kampung. Pak Andre mengatakan aktivitas gotong royong hanya berlaku bagi
warga yang terdaftar sebagai pelanggan.
Kehadiran turbin membentuk relasi sosial baru di antara warga Pulu’-Pulu’ yang
bertumpu, pada penggunaan ekonomi uang semata. Makna gotong royong dipersempit
hanya kepada mereka yang terdaftar sebagai pelanggan. Selebihnya, tidak dalam
penghitungan di tingkat pergaulan sosial. Sejak adanya turbin tidak hanya hubungan
sosial di kampung yang berubah, kehadiran turbin membawa warga kampung Pulu’Pulu’ merangsang geliat pembelian televisi dan antena parabola.
Periode ini semakin memperlihatkan laju pendapatan warga Pulu’-Pulu’ yang semakin
meningkat. Cerita orang tua tentang penggunaan getah dama lenyap. Hampir seluruh
golongan muda tidak tahu menahu lagi tentang kisah leluhur mereka yang menyadap
getah dama sebagai sumber penerangan pertama. Satu per satu narasi kehilangan mulai
dibicarakan.
Awal tahun 2017 menjadi momentum refleksi bersama-sama yang saya lakukan dengan
warga tondok Sarambu. Kombongan dusun dimulai dengan menyebutkan beberapa jenis
tanaman khas orang-orang perintis kampung terdahulu, seperti jagung, singkong, ubi
jalar, keladi, kacang merah, dan kentang. Di tengah obrolan sebagian orang tua yang
hadir terkekeh-kekeh. Tawa mereka menyindir pada jenis tanaman keladi. Bagi
sekelompok orang itu, tanaman keladi merupakan makanan babi. Bertahan
mengkonsumsi keladi, artinya hidup mereka tidak semodern seperti orang kota.
Di tengah kelakar yang memantul sewaktu kombongan berlangsung, salah seorang lelaki
berucap dengan nada suara yang pelan, seraya kepalanya menunduk dengan kedua
tangan yang terkepal.
“Sekarang kacang merah, kentang, semua sudah tidak ada. Hilang.
Sudah langka.”
Tuturan si lelaki memicu keheningan. Selang beberapa detik, Pak Arianus angkat bicara.
Bukan mengambil sikap lebih tegas, alih-alih malah menimpali dengan alasan baru. Ia
beranggapan seluruh tanah yang berada di tondok Sarambu telah tandus. Dipaksa untuk
membuka sawah atau justru bertanam tanaman generasi perintis, menurutnya tidak
akan pernah berbuah.
Situasi ini membuat saya canggung. Setelah menimbang beberapa menit, di kepala saya
terbesit satu kalimat penting. Harapan saya ketika kalimat ini di taruh, kelak akan
membuat obrolan menjadi lebih cair. Waktu itu, saya menyebut sebuah kosa kata
tentang tallu lolona pada kombongan di tondok Sarambu.
Wajah orang-orang tua—baik itu laki-laki dan perempuan— di tondok Sarambu
mendadak bergidik kaku. Hening situasi tanpa suara cukup lama. Selang beberapa menit
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kemudian, mulut Pak Arianus bergumam tampak mewakili suara warga yang hadir.
Suara halus dengan kepala menunduk berbunyi.
“Tallu lolona. Termasuk mulai hilang lolo tananan.”Lirih.
Dalam konsepsi ruang orang Toraja istilah tallu lolona merupakan pandu bagi gerak
kehidupan.84 Ketika lolo tananan yang menjadi salah satu gerak dari unsur tallu lolona
orang Pulu’-Pulu’ hilang, pertanyaan yang harus diajukan apakah hari ini mereka benarbenar merawat kampungnya?
Sikap sadar tentang kehilangan sejarah tanaman di kampung halaman ini, tidak sama
dengan jawaban Pak Sinoh. Pak Sinoh malah berpikir, kalau hilangnya tanaman orang
tua dulu hanya soal untung dan rugi semata.
“Dulu ada kacang merah yang bagus, tapi sekarang tidak ada mi
orang yang pelihara. Karena murah harganya, setengah mati kita
tanam. Jadi musim hujan itu tidak jadi itu, busuk.”
Proses perubahan perkampungan semakin kencang. Belum selesai pada narasi
kehilangan, pembangunan menambah perpecahan di tubuh warga Pulu’-Pulu’. Pada
bulan Maret tahun 2017, lembang Pulu’-Pulu’ semakin menunjukkan gigi. Serangkaian
program pembangunan desa, mulai gencar dikumandangkan. Tiga di antaranya, tercatat
sebagai program utama desa, yaitu perbaikan jalan, pembuatan bak air bersih, dan
pendirian pasar tradisional. Bagi warga kampung dari setumpuk masalah tentang desa,
perbaikan jalan sebagai jawaban salah satunya. Warga beranggapan, ketika jalan
berhasil diperbaiki seluruh hasil bumi seperti, kopi, markisa, dan katarung dapat dengan
mudah dijual ke pasar. Syukur-syukur, para pedagang dari luar kampung langsung
berdatangan membeli hasil bumi milik warga kampung.
Padahal, selama jalan poros Rantepao-Sapan-Pulu’-Pulu’ belum diperbaiki lagi, bukan
berarti tidak pernah ada pedagang yang masuk ke desa Pulu’-Pulu’. Meskipun hanya
baru sebagian jalanan yang dicor, hampir setiap tiga hari sekali pedagang ikan langganan
dari Palopo selalu datang. Si pedagang membawa dua keranjang beranyam rotan pada
sisi kiri dan kanan. Kedua isi keranjangnya semua merupakan ikan. Ada ikan Bolu, ikan
lureh marangke (ikan teri kering), dan ikan-ikan air tawar.
Selain pedagang ikan Palopo, pedagang lainnya seperti “mas-mas Jawa”85 bersepeda
motor juga ambil bagian. Ia berjaja sayuran ubi, singkong, katimun (mentimun), sawi,
perabotan rumah tangga, dan pakaian. Kedua pedagang ini membangun hubungan
dengan warga cukup baik. Sebagaian warga yang mengenal dekat dua orang pedagang
ini, rela memberikan tempat bermalam untuk kedua pedagang bersepeda motor.
Kebaikan warga dibalas oleh pedagang ini dengan mengizinkan warga berhutang
84
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Konsep ruang ini dimaknai sebagai poros kehidupan orang-orang dataran tinggi Toraja. Tallu Lolona
dibentuk melalu proses tiga unsur yang bekerja. Pertama, lolo tau’ yang berarti adalah manusia. Kedua,
lolo patuan yang berarti adalah hewan. Terakhir, adalah lolo tananan yang berarti tanaman atau
tumbuhan. Ketiga gerak unsur ini menuntut adanya keseimbangan. Tidak bisa yang mana dulu dan yang
mana belakangan. Semua harus dikerjakan bersamaan; Karena semuanya merupakan kesatuan. Satu
gerak unsur mengalami kerusakan, relasinya akan berdampak terhadap perubahan diunsur yang lainnya
“Mas-mas Jawa” merupakan istilah yang diberikan warga Pulu’-Pulu’ untuk pedagang-pedagang asal
tanah Jawa yang datang berjual ke kampung Pulu’-Pulu’ atau Toraja pada Umumnya.
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terlebih dahulu. Waktu pembayaran hutang tergantung kesepakatan yang dijanjikan.
Anehnya, hubungan kedekatan antara warga dengan penjual dari luar ini, tidak
menciptakan pertukaran dagang yang seimbang. Malahan warga yang lebih sering
berhutang kepada dua pedagang ini.
Ketidakwajaran ini seharusnya membuat warga kampung berkaca. Jalan yang
diperbaiki saja beberapa pedagang bersepeda motor telah berdatangan.
bagaimana kelak ketika jalan telah diperbaiki? Mungkin akan lebih banyak
membeli dari pedagang-pedagang yang datang. Alih-alih, bisa dipastikan
kampung Pulu’-Pulu sebagai pembeli taat.

belum
Lantas
warga
warga

Perbaikan jalan memang telah dianggarkan dalam Dana Desa Pulu’-Pulu’. Pak Obet yang
baru dua tahun menjabat sebagai Kepala Desa di lembang Pulu’-Pulu’, mau membagi
sedikit ceritanya. Akhir-akhir ini, isu Dana Desa sedang gencar bertalu. Ini menjadi
penting, sebagai elite desa dapat menanggapi soal program pemerintah pusat.
Mendengar pertanyaan tentang Dana Desa, mulutnya bercuap-cuap dengan pasti. Bagi
si Kepala Desa Pulu’-Pulu’, Kebijakan Dana Desa memang dibutuhkan oleh warga
kampung. Utamanya, untuk perbaikan jalan.
“Kan dulu itu, kalau tidak ada itu dana desa, itu kapan mau bagus itu
kampung? liat mo ko dulu, seperti ini saya cor itu dari sana. Rantepao
dulu itu kalau mobil masuk di sini, biasa satu minggu baru tembus ke
sini. Dulu waktu mobil masuk sini, semua masyarakat saja itu potong
babi.” Ujar si Kepala Desa.
Sejak tahun 2015 pembangunan jalan terus berlangsung. Sebagian anggarannya
bersumber dari Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (DAK). Besaran Dana Desa pada tahun
2017 jumlahnya mencapai satu miliar. Sayangnya, Pak Obet tidak menjelaskan
bagaimana bentuk mekanisme pengalokasiannya. Malahan, warga lain seperti Pak
Andre yang lebih banyak mengetahuinya.
Menurut Pak Andre dana yang dianggarkan pada 2017 ini sebesar 1,3 Miliar. Anggaran
sebesar itu masih dipecah lagi. Beberapa di antaranya untuk mendanai pembangunan
jalan dan pembayaran gaji tiga orang kawur desa. Ketiga kawur tersebut masih
merupakan orang tondok Pulu’-Pulu’. Sementara, untuk posisi sekretaris dan bendahara
tidak termasuk hitungan. Kedua jabatan tersebut mendapat gaji bulanan dari
Pemerintah Pusat, karena keduanya berasal dari golongan PNS.
Antara tahun 2016 dengan 2017, ada sedikit peningkatan anggaran. Misalnya tahun
2016. Total anggaran sebesar 1,2 Miliar. Dana desa pada tahun 2016 itu, telah dicairkan
untuk pembangunan jalan dan pembuatan kantor lembang.
Sama halnya dengan Pak Andre, Pak Arianus sebagai Kepala Dusun Sarambu
mengatakan total anggaran di tahun 2017 memang 1,3 miliar. Alokasinya dibagi
sebanyak tiga paket.86 Paket pertama untuk perabotan sekolah dan rumah sakit. Kedua,
untuk program air minum atau bak air bersih. Ketiga, untuk penyelesaian kantor
lembang. Sementara, yang masuk ke tondok Sarambu anggaran dananya hanya untuk
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“Paket” merupakan istilah yang dituturkan oleh Pak Arianus sendiri
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pengecoran jalan saja. Panjang perbaikan jalan masih harus diatur, tondok Sarambu
hanya diperbolehkan mengecor sepanjang 100 – 200 meter.
“Buat apa kalu kita dikasih 100 juta? Mau bikin pengairan tidak
cukup. Jadi kami sudah setuju di sini tadi untuk jalan saja.” Tegas Pak
Arianus.
Pernyataan bertanda kesal yang dilayangkan oleh Pak Arianus merupakan hasil
kombongan warga Sarambu. Mendengar orang-orang kampung bercerita tentang
proyek pembangunan jalan ini, saya merasa begitu rumit. Tuturan tentang jumlah
anggaran desa saja berbeda-beda. Apalagi mekanisme pengalokasian dana antara dusun
lainnya tidak sama. Informasi pengelolaan dana juga masih terpusat pada segelintir
orang. Serangkaian alasan inilah yang membuat Pak Arianus merasa geram.
Keluhannya menyasar pada tingkat pengurusan dan pengalokasian Dana Desa. Di tingkat
pengurusan pembangunan jalan contohnya, Pak Lembang atau Kepala Desa langsung
menetapkan secara sepihak untuk pemilihan pemborong bahan baku perbaikan. Pak
Arianus merasa tidak mengetahui siapa pemborong yang dimaksud. Ia hanya tahu
tentang anggaran patok jalan yang disepakati.
Belum lagi penetapan patok pembangunan jalan ditetapkan secara sepihak. Satu patok
sepanjang 50 meter dihargai 1,7 juta. Keputusan Kepala Lembang yang serba sepihak,
tidak hanya kali ini saja. Tahun 2015 lalu, alokasi Dana Desa tidak imbang. Bagaimana
tidak? Seluruh anggaran desa selalu habis digunakan hanya untuk perbaikan tondok
Pulu’-Pulu’.
Keluhan hanya berakhir keluhan. Kini, Pak Arianus hanya dapat termenung dan
menahan senyum bertanda sungkan. Ia tidak pernah berani mempersoalkan alokasi
Dana Desa dan arogansi sikap Kepala Desa. Salah seorang dari 15 orang yang hadir pada
waktu kombongan, menyeletuk dengan kencang “Kami sabar-sabar saja.”
Berbeda dengan Pak Arianus, salah seorang lelaki asal tondok Pulu’-Pulu’ mencium ada
aroma tidak sedap. Ia menuding pembangunan jalanan yang berlangsung selama ini,
sekelebat masuk ke kantong orang-orang desa. Ia menerka-terka dengan berdasar pada
perumpamaan hitungan kecurangan. Umpama katanya, Dana Desa masuk 1,3 miliar
uang, lalu satu patok jalan panjangnya 50 meter. Kebutuhan semen yang digunakan 100
sak. Ukuran dari pemerintah tidak kurang 100 sak kata lelaki itu. Oleh orang
“pintar”semen hanya digunakan sebanyak 50 sak.
“Nah itu yang 50 sak masuk kemana? Masuk ke kantong
anggarannya!” Tuding lelaki bertubuh kekar.
Tuduhan lainnya berdatangan dari salah seorang warga lainnya. Bila kedua orang
sebelumnya menuding adanya korupsi dan ketidakmerataan alokasi Dana Desa, ia justru
punya anggapan lain. Bagi si lelaki berkulit legam ini, selama program pembangunan
berlangsung jarang sekali warga Pulu’-Pulu’ ikut dilibatkan. Orang-orang desa lebih
gemar membawa buruh bangunan dari luar kampung.
“Di Pulu’-Pulu’ tidak akan maju. Liat di kampungnya orang lain.
Masuk di Baruppu’. Kalau kita pernah masuk, bagus itu Barruppu’,
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karena proyek jalanan masuk, penduduk lokal yang kerja. Jembatan,
orang yang lokal kerja. Bangunan sekolah orang yang lokal kerja. Jadi
enakan? Jadi kalau disini, habis makan tendang piring!”
Ungkapan lelaki ini penuh dengan kekesalan. Ia merasa hanya sebagai orang kecil yang
tidak pernah diperhitungkan. Padahal, ia mengaku punya keahlian sebagai buruh
bangunan.
Percuma pergi merantau dari pulau Timur yang jauh di sana. Proses hidup ditempa
sepanjang jalan. Menjadi buruh bangunan satu-satunya cara untuk bisa masuk dari satu
pulau ke pulau lainnya. Sayangnya, orang-orang desa Pulu’-Pulu’ selalu menaruh rasa
curiga. Maklum, lelaki berkulit legam ini bukan orang asli Toraja. Ia hanya orang
rantauan yang meminang perempuan Toraja. Hingga pada akhirnya, membina keluarga
kecil di kampung Pulu’-Pulu’. Kehadirannya telah cukup lama di kampung Pulu’-Pulu’.
Tujuh belas tahun bukanlah waktu yang cepat, tapi proyek pembangunan jalan tidak
pernah mengalami kemajuan.
Ia beranggapan seandainya dana pembangunan jalan di tingkatkan, proses pengerjaan
jauh lebih cepat. Kualiatas jalan yang dibangun tentunnya lebih baik dari yang sekarang.
Bahkan, dengan adanya peningkatan anggaran untuk satu patok jalan, keterlibatan
orang di kampung bekerja dapat terserap lebih banyak. Artinya, peluang pekerjaan di
desa semakin lebar.
“Semacam proyek begini. Proyek di sini harganya tidak pernah naik.
Nah ini malah, satu patok dulu harganya itu 1,5 juta, itu patok
pertama kali. Naik 1,6 juta. Sekarang naik lagi 1,8 juta, Naiknya 200
ribu saja. Sudah 17 tahun ka di sini, tidak pernah dapat 2 juta.
Sedangkan di daerah lain sampai 2,5 ratus sampai 2,7. Padahal kalau
dinaikan, satu patok 50 meter, tebal 15 centimeter, lebar tiga meter,
sudah kita cor. Pake tiga molen. Dibutuhkan 8 orang sampai 10
orang!” Tandasnya.
Amarah lelaki itu belum kunjung padam, kala bercerita soal jatah buruh bangunan di
kampung. Anehnya, letupan amarah itu tidak pernah dilayangkan langsung kepada
orang yang dimaksud. Permintaan lelaki itu, lebih baik disimpan dalam lembar pikiran.
Gemuruh amarah baginya, sekedar ungkapan yang terlontar pasang-surut. Paling-paling
esok hari akan reda lagi.
Kendati belum mendapat bagian sebagai buruh bangunan, lelaki berkulit legam tidak
begitu pusing. Diam-diam, ia masih bisa mendulang keuntungan dari kehadiran proyek
pembangunan jalan. Pilihan pendapatannya menjadi seorang penambang pasir.
Akhir-akhir ini ia mengaku lebih banyak menambang pasir di salu Pulu’-Pulu’. Hasil yang
didapat lumayan. Beberapa hari lalu, ia berhasil mengumpulkan 10 ret.87 Awalnya, ia
belum mengetahui berapa harga pasti untuk satu ret penjualan pasir. Ia hanya
menambang pasir lalu dikumpulkan. Baru dikemudian ia mengetahui harga pasir. Itu
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Kata ret berate satu kali truk (oto) menarik angkutan pasir dari sungai. Ukuran ini menjadi basis dari jualbeli pasir yang berlangsung.
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pun, karena beberapa warga kampung bercuap-cuap di sekitar telinganya. Harga pasir
ternyata telah diputuskan melalui rapat desa.
Melalui mekanisme rapat, Kepala Desa menyuarakan kepada warga Pulu’-Pulu’ agar
pasir hasil penambangan warga di salu Pulu’-Pulu’ dibeli oleh desa. Harga yang
ditetapkan sebesar 300 ribu rupiah per satu ret. Setelah pengumuman itu, seketika
aktivitas penambangan pasir di bantaran sungai semakin banyak. Tidak jarang, para
penambang memberi patok pada lahan galiannya masing-masing. Bagi mereka yang
ingin mengais rezeki harus cari lahan yang lain. Mengutak-atik lahan yang telah dipatok,
orang tersebut harus siap berkelahi.
Selama ada kebutuhan pasir untuk perbaikan jalan, warga kampung Pulu’-Pulu’ tidak
pernah mempersoalkan aktivitas penambangan pasir. Mereka juga tidak menghiraukan
kalau sekarang sungai mengeruh, butek, dan berwarna kecoklatan. Bagi para
penambang yang penting, uang didapatkan di tangan.
Tahun 2017, si lelaki berkulit legam itu sempat membagi perhitungan ongkos produksi
buat para pembeli pasir. Misalnya, si pembeli pasir setidaknya telah mempersiapkan alat
transportasi angkut. Entah itu oto atau truk. Harga sewa untuk truk dibanderol sebesar
200 ribu rupiah. Ukuran satu truk mempunyai kapasitas penampungan sebesar dua
kubik. Harga pasir umumnya ditetapkan sebanyak satu kubik. Untuk satu kubik harganya
sebesar 150 ribu. Ketika pasir terisi penuh dalam satu truk, harga belinya jadi 300 ribu.
Inilah yang dikatakan satu ret.
Selama menjadi penambang pasir, dalam sehari ia berhasil mengumpulkan satu kubik.
Sehingga, 10 ret yang ia punya, merupakan hasil kumpulan kerja selama sepuluh hari
berendam di air. Hasil pasir yang dikumpulkan itu, kini telah ada pembeli yang memberi
panjar. Ukuran panjar itu setara dengan tiga ret pasir yang telah dibawa. Sisanya, masih
menunggu uang si pembeli datang. Lelaki itu yakin, kalau sisa uang akan segera dilunasi.
Pendapatan sebagai penambang pasir terbilang besar. Sepuluh hari bekerja menambang
sebanyak 10 ret yang didapat. Bila semua terjual habis, tiga juta rupiah berhasil
digenggam. Namun, kehidupan sebagai penambang pasir berliku-liku. Si lelaki
belakangan mengeluh, lantaran aktivitas penambang pasir terlalu banyak rantai pemain.
Kurang lebih sebanyak dua puluh orang dikatakan sebagai penadah. Para penadah tidak
pernah mau repot meraup untung dari aktivitas para penambang. Tubuh mereka
dimanjakan dengan uang. Tidak mau repot ikut memikul karung basah, apalagi
merendamkan tubuh di dalam air berhari-hari. Kekesalan itu pula yang membuat lelaki
berkulit legam ini bertambah dongkol.
“Saya sudah kasih pemahaman sama orang yang beli. Saya bilang
begini, kalau namanya kita kerja itu, kita juga mau makan. Tapi, ada
tapinya itu. Sewa oto 200 ribu, harga pasir 300, total 500 ribu. Di situ
harga pasir mau dikorting 100 ribu, jadi 200 ribu saja. Jadi dia dudukduduk saja, dia mau beli pasir hanya 200 ribu. Susah. Jadi
bagaimana? Dia lebih banyak makan dari pada kita, jadi kita beginibegini saja. Kita ini pergi jungkir-jungkir di bawah. Dingin tidak
dirasa, karena kita mau makan toh? Jadi kita tidak rasa!”
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Dampak pembangunan jalan di kampung Pulu’Pulu’, di satu sisi menambah peluang
kerja di desa bagi warga kampung. Sisi koin ini juga menimbulkan perputaran
keuntungan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bila harus ditanya secara kritis,
siapa orang yang mendapat keuntungan dari pembangunan jalan ini? Barangkali hanya
mereka elite-elite desa yang tahu jawabnya, seperti halnya Pak Kepala Lembang. Ia
berani buka-bukaan soal agenda pembangunan jalan selama ini.
Menurut Pak Lembang, ketika perbaikan jalan poros rampung dan hasilnya memuaskan.
Bukan hanya warga yang bersukacita. Perusahaan PT. Toarco Jaya mendapat kursi lebih
leluasa. Alasan perusahaan jarang datang ke kampung, karena pertimbangan cuaca.
Selama ini perusahaan Toarco hanya mau datang ke Pulu’-Pulu’ saat musim kemarau
tiba. Tanah padat tidak berlumpur mempercepat arus perpindahan barang. Berbeda
misalnya ketika musim hujan tiba, mobil pembelian biji kopi milik Toarco Jaya hanya
berhenti di lembang Rante Uma.
Lembang Rante Uma merupakan satu desa yang terletak di bawah Pulu’-Pulu’. Di sana
jalan teraspal tanpa kehadiran tanah lempung. Sementara, di musim penghujan jalan
menuju lembang Pulu’-Pulu’ dapat berubah terjal. Banyak air yang mengalir deras dari
sela-sela dinding bebatuan. Belum lagi, potensi karakter tanah lunak memungkinkan
longsor terjadi. Alhasil perusahaan Toarco Jaya sengaja memilih titik pemberhentian di
lembang Rante Uma. Lagi pula, sejak lama Rante Uma memang telah dijadikan sebagai
pusat tempat jual-beli kopi perusahaan Toarco Jaya.
Keluhan si Kepala Lembang Pulu’-Pulu’, seharusnya tidak hanya lembang Rante Uma
yang dijadikan sebagai pusat jual-beli kopi resmi Toarco Jaya saja. Lembang Pulu’-Pulu’
juga layak menjadi pusat jual-beli. Harapan Pak Lembang sebenarnya telah terkabul.
Papan penjualan milik PT. Toarco Jaya, bercantol manis di depan rumah Pak Lembang.
Menanggapi soal papan penjualan, Pak Lembang menjawabnya dengan santai. Katanya
papan itu baru dipasang beberapa waktu yang lalu oleh perusahaan. Padahal, waktu
akhir tahun 2016 yang lalu, papan keterangan sebagai tempat jual-beli telah berada di
rumahnya. Lagi pula, warna cat pada papan itu telah memudar.
Situasi pelik dari kehadiran agenda pembangunan jalan turut menjalar hingga program
pembangunan empat titik bak air bersih. Beberapa warga ada yang mengkritis
keputusan Kepala Desa dalam menetapkan lokasi pembangunan bak air bersih. Suara ini
terdengar dari para kombongan di tondok Sarambu.
Menurut warga tondok Sarambu, program air minum atau bak air bersih hanya
diperuntukkan untuk tiga tondok. Dua bak untuk tondok Pulu’-Pulu’, sisanya untuk
tondok Eran Batu, dan Perangian. Sementara tondok Sarambu tidak mendapatkan dana
itu. Rencananya, pembangunan bak air bersih akan diteruskan oleh PAM. Untuk
program ini anggaran yang dicanangkan awalnya 350 juta, tapi ketika masuk ke dalam
lembang dipotong terlebih dahulu sebesar 90%. Sehingga yang didapatkan hanya 35
juta.
Mendengar rencana pembuatan bak air bersih di Pulu’-Pulu’, saya sempat terheranheran. Bukankah selama ini warga selalu hidup dengan air bersih. Rasa airnya saja segar.
Warna airnya jernih. Apalagi kucuran airnya yang begitu deras. Tidak dipungkiri ini
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semua karena mata air pegunungan yang begitu dekat dengan kehidupan warga Pulu’Pulu’.
Warga Pulu’-Pulu’ seolah mengalami keterbelahan akut. Kata “air bersih” telah
tertancap dalam benak. Entah siapa yang produksi bahasa “air bersih”. Rasanya warga
Pulu’-Pulu’ tidak seharusnya membutuhkan bahasa itu. Bila direnungkan kembali,
umumnya produksi bahasa “ari bersih” lebih dekat dengan tuturan orang-orang yang
tinggal di pusat kota. Seorang lelaki asal tondok Pulu’-Pulu’ dengan jujur mengatakan:
“Karena di sini banyak tamu toh. Karena di sini-kan tujuh belas bulan
delapan, banyak tamu lagi nanti. Malu nanti kalau ada tamu, tidak
ada air bersih.”
Program pembangunan ketiga yang tidak kalah merumitkan, tentang rencana warga
kampung yang ingin membangun pasar tadisional. Pada tahun 2016 warga telah
bersepakat tentang lokasi pembangunan pasar. Pengadaan tanah telah diputuskan
dengan memakan dana sebesar 50 juta. Pemilik tanah telah menerima uang sebesar 50
juta, hasil iuran warga kampung sebesar 250 ribu rupiah per Kepala Keluarga (KK).
Belakangan yang terjadi malah, ada sebagian warga berubah kesepakatan tentang lokasi
pembangunan pasar. Mereka memprotes lokasi lahan, karena tanah yang disepakati
dinilai tidak layak. Alasan warga yang menolak, pertama karena lahan terlalu jauh dari
jarak permukiman. Kedua, akses jalan untuk lalu lalang kendaraan dan tempat parkir
sulit didapatkan.
Melihat adanya pertikaian ini, warga kemudian melaporkan kepada Pak Camat Buntu
Pepasan. Akhirnya, Dinas Perdagangan Kabupaten datang melihat lokasi. Beberapa
penilaian lokasi dilakukan. Hasil penilaian dikatakan, bahwa lahan yang telah dibayar
warga yang bernama Ta’ba Tokoran tidak layak. Dinas Perdagangan menyarankan, lokasi
yang layak justru berada di samping dekat sekolah SMPN 5.
Keputusan Dinas Perdagangan ini mempengaruhi sikap Pak Lembang Pulu’-Pulu’. Pak
Arianus bercerita, padahal sebelum kedatangan Dinas Perdagangan, Pak Lembang telah
bersepakat untuk lokasi lahan pasar yang telah dibayarkan oleh warga. Tapi pasca
penilaian orang Dinas Perdagangan, malah sikap Kepala Desa membelot. Pak Lembang
jadi ikut-ikutan saran si orang Dinas.
Tidak mau hidup dalam kebingungan yang berlarut, sebagian warga datang mengadu ke
kantor Camat. Pada hari Jumat bulan Maret tahun 2017, kehadiran warga disambut
dengan sikap penolakan dari Pak Camat. Pak Camat lebih setuju saran yang diberikan
oleh si orang Dinas. Pak Arianus semakin geram. Ia berkesimpulan “Jika pada akhirnya
lahan harus dipindah lagi, lebih baik pasar itu tidak dijadikan saja!”
Di hari yang berlainan obrolan tentang silang sengkarut pasar disampaikan oleh Kepala
Kecamatan Buntu Pepasan. Percakapan ini berlangsung di kantor Kecamatan Buntu
Pepasan, daerah lembang Sapan. Pak Ruben telah mengetahui soal konflik lahan itu.
Ceritanya begini, dulu beberapa kali Kepala Lembang dengan warga Pulu’-Pulu’ sering
mengadakan rapat. Pokok pembahasan tentang pengadaan lahan untuk pendirian pasar.
Hasil rapat memutuskan, seluruh warga di lembang Pulu’-Pulu’ besepakat untuk
mengumpulkan dana sebesar 250 ribu per KK. Akhirnya dana yang terkumpul sekitar 17
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juta, bukan 50 juta. Itu pun belum semua warga membayar. Meskipun belum terkumpul,
pencarian lahan sudah berlangsung.
Menurut Pak Ruben, iuran untuk pengadaan lahan harus dilakukan pada tingkat warga
kampung itu sendiri. Sebab setiap perencanaan yang diajukan kepada lembang atau
Pemerintah Kecamatan, yang menyangkut sarana pelayanan umum, contohnya sekolah,
pasar, Puskesmas, dan lapangan, harus mengantongi akta hibah atau akta jual-beli dari
masyarakat. Akta ini berisi tentang penentuan lokasi lahan. Segala pengurusan harus
bersih dan diputuskan di tingkat warga desa. Lagi pula, pemerintah daerah tidak
menyiapkan anggaran dana untuk pengadaan tanah, kecuali mempunyai akte hibah.
Setelah adanya akte hibah baru kemudian diusulkan agar mengantongi sertifikat tanah.
Barulah pemerintah bisa memfasilitasi untuk penganggaran pembiayaan bangunan.
Anehnya ketika semua warga desa telah bersepakat, rupanya ada salah satu keluarga
yang tanahnya mau dibeli tidak bersepakat. Pada waktu itu si keluarga yang menolak
merasa, belum mengetahui bentuk pemberian lahan seperti apa. Entah dihibahkan atau
harus dibayarkan. Melalui rapat bersama antara warga desa diputuskan, pelepasan
lahan harus dibayar kepada pemilik tanah sebesar 15 juta.
Setelah terbayarkan, warga mencium bau tidak sedap. Ada kelompok, katakan dengan
meminjam istilah Pak Ruben “satu rumpun keluarga” yang berpikir demi keuntungan.
Keuntungan yang dimaksud oleh Pak Ruben berupa popularitas. Alasan si keluarga
penolak tanahnya dibeli, karena lahan itu merupakan bekas pemberian orang tuanya
sebagai salah satu tokoh pembuka kampung. Malahan si keluarga penolak, menawarkan
ide baru yang menyimpang dari kesepakatan masyarakat dengan Kepala Lembang.
Kecurigaan Pak Ruben semakin menjadi-jadi, ketika rumpun keluarga itu berhasil
mempengaruhi Dinas Perdagangan untuk melakukan survei lahan kembali.
Momentumnya, diikuti dengan mutasi besar-besaran pegawai Dinas di Kabupaten Toraja
bagian Utara pada bulan Januari 2017. Pasca mutasi itu Kepala Dinas dan seluruh
bawahannya terisi oleh orang-orang baru.
Salah seorang yang menempati kursi sebagai Kepala Bidang di Dinas Perdagangan,
rupanya merupakan salah satu rumpun keluarga penolak. Singkat cerita,
persekongkolan88 telah terjadi. Dinas Perdagangan melakukan survei kembali dan
hasilnya lokasi yang dipilih warga kampung dinilai tidak memenuhi syarat.
Tidak hanya sekedar survei yang dibuat bahkan, konsep perencanaan bangunan baru
dirancang oleh Dinas Perdagangan. Hasil rancangan baru ini, telah di tandatangani oleh
Kepala Dinas Perdagangan. Dalam bentuk surat, berkas itu dikirimkan kepada
Pemerintah Kecamatan. Setelah berkas masuk, Pak Ruben kembali mendatangi lembang
Pulu’-Pulu’. Ia mengajak tokoh masyarakat, Kepala Lembang, Kepala Dusun, dan sebagai
guru SMP untuk turut rembuk.
Rapat pun dimulai, sebagian tokoh masyarakat malahan dongkol. Mereka bersikukuh
pada putusan yang telah disepakati sebelumnya.
88

Kata “persekongkolan” murni diucapkan oleh Pak Ruben pada waktu pertemuan di kantor Kecamatan
Buntu Pepasan pada tanggal 17 April 2017.
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“Karena yang kita sudah bayarkan itu, adalah pilihan masyarakat
bersama tokoh masyarakat, bersama pemerintah, Pak Lembang.
Buat apa lagi kita habiskan tenaga untuk mau rapat permasalahan
itu.” Tegas warga kampung.
Warga menilai seharusnya yang dibahas merupakan proses kelanjutan pembangunan
pasar, bukan malahan mundur lagi untuk menentukan lokasi baru pasar. Warga
mengancam kepada Pemerintah Kecamatan, bila di kemudian hari rapat dilakukan lagi
dan pokok pembahasan tetap sama, maka warga memilih untuk tidak akan pernah
hadir. Di ujung rapat, akhirnya warga bersama Kepala Lembang mengusulkan Pak Ruben
untuk menyuruh Kepala Dinas Perdagangan menemui seluruh warga Pulu’-Pulu’ secara
langsung. Kepala Dinas Perdagangan harus cari solusi dari pertikaian ini.
Selain itu, warga juga menanyakan standar survei kelayakan lokasi yang digunakan.
Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi tidak layak guna. Padahal, berdasarkan penilaian
warga lahan yang dipilih tepat memenuhi syarat. Pada sisi jangkauan, sisi letak
wilayahnya di pertengahan kampung, aliran airnya, dan tempat pembuangan sampah
yang jauh dari bangunan sekolah serta rumah ibadah. Alhasil, Pak Ruben kembali
menemui Dinas Perdagangan. Ia menyampaikan keluhan warga dari hasil rapat. Pak
Ruben bilang:
“Pak Perindag, karena sudah tahu posisinya katakanlah, sudah
langkah salah. Akhirnya, seolah-olah bingung mau ambil keputusan
bagaimana. Sedangkan masyarakat di dalam menunggu kehadiran
Kepala Dinas untuk menyampaikan standar penilaian itu, yang
mengatakan tidak memenuhi syarat. Tapi apa? Tidak ada jawaban,
mungkin sudah sampai satu bulan. Akhirnya, mungkin karena kami
dirasa tidak bergerak, akhirnya keluarga itu mengalah dengan
Perindag. Walapun sampai saat ini belum ada pembatalan.”
Hasil pertemuan dengan Dinas Perindag, Pak Ruben sampaikan juga kepada kubu
keluarga penolak. Rupanya, rumpun keluarga itu mau mengalah pada putusan warga
kampung Pulu’-Pulu’. Dengan begitu nanti memasuki bulai Mei 2017, pasar telah masuk
proses pembangunan. Sinyal persetujuan Perindag Pusat sudah berbunyi. Perindag
Pusat akan menurunkan dana sekitar satu miliar rupiah untuk penataan lokasi pasar.
Dana yang diberikan termasuk, pembangunan barak-barak penjualan, dan
pembangunan jalan raya untuk ke area pasar.
Penutup
Kisah transisi pedesaan Pulu’-Pulu’ dapat ditarik dalam dua babak sejarah. Pertama,
rentang periode 1900 – 1950 dan kedua dalam rentang 1960 – 2017. Pada lajur transisi
yang pertama, kemunculan tondok Pulu’-Pulu’ hasil dari pelebaran ruang jelajah
pemburu dan penyadap getah dama. Selama masa-masa perburuan dan penyadapan
getah damar, mereka tidak menetap dalam satu permukiman.
Kehidupan masa lalu nenek moyang mereka, lebih banyak berada di dalam hutan. Sejak
mereka melakukan perburuan dan aktivitas sebagai penyadap, perbekalan sejenis
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tanaman umbi-umbian, dua’ litak (ubi jalar) dan dua’ kayu (singkong), kentang, kacang
merah, jagung, dan sayur-sayuran liar sebagai asupan nutrisi.
Selama memasuki hutan seluruh tanaman tersebut mereka tanam kembali. Pola tanam,
berburu, dan berpindah ini bertahan sampai sebelum tahun 1930. Seiring waktu
berjalan, corak ekonomika berpindah tempat ini beralih masuki babak baru. Sistem
jejaring penghidupan bersama antara empat kampung terbentuk.
Beras yang berada di tondok Maki dipertukarkan dengan umbi-umbian dari tondok
Pulu’-Pulu’. Sementara, kebutuhan garam, gula, dan kerbau didapatkan oleh orang
Pulu’-Pulu’ hasil bertukar barang dengan tondok Seko atau Rongkong. Nantinya ketika
orang Pulu’-Pulu’ menginginkan protein berbentuk daging segar, mereka akan bertukar
dengan orang tondok Parodoh. Kisah pertukaran barang yang terjalin antara empat
kampung ini dimulai pada tahun 1938.
Memasuki tahun 1940-an tondok-tondok baru mulai bermunculan, bersamaan dengan
jalan tani yang baru selesai dibangun oleh warga. Akses warga untuk memasuki pasar
Rantepao mulai berlangsung. Sepuluh tahun kemudian pada 1950, gerak DI/TII
menembus tondok Pulu’-Pulu’. Warga dipaksa bertanam umbi-umbian hingga memasuki
tahun 1959.
Dua persitiwa yang terjadi sejak 1940 – 1959, merupakan momentum kunci dari
peralihan corak ekonomi warga Pulu’-Pulu’ memasuki babak baru dari sistem budidaya
menetap. Terbukti pada tahun 1964, warga Pulu’-Pulu’ mulai membangun sistem
pertanian sawah basah dengan menggunakan irigasi pengairan sawah.
Terbentuknya budidaya pertanian menciptakan relasi sosial baru di lembang Pulu’-Pulu’.
Sejak lahan sawah mulai menjadi sumber penghidupan, tanah-tanah yang berdekatan
dengan aliran sungai diperebutkan. Keluarga-keluarga perintis kampunglah yang
mendapat posisi lebih besar untuk menguasai tanah. Sedangkan, bagi mereka yang tidak
mempunyai ikatan darah dengan keluarga perintis dan tidak memiliki lahan sawah,
akhirnya harus berburuh guna mendapatkan beras.
Pada saat proses budidaya pertanian terikat di dalam kerangka kebudayaan, warga
mulai mengenal sistematika atau tahapan-tahapan dalam pengolahan budidaya
pertanian sawah basah. Alhasil fungsi-fungsi untuk menjalankan sistematika budidaya
terbentuk. Gagasan demi gagasan tentang pembagian kerja terarahkan.
Proses budidaya ini terus bertahan hingga momentum kencang terjadi empat belas
tahun kemudian. Bersamaan dengan itu memasuki babak kedua dari lajur perubahan
pedesaan. Tahun 1978 sebuah perusahaan patungan negara Indonesia dengan Jepang
hadir di Toraja. Perusahaan itu bernama PT. Toarco Jaya Abadi. Di tahun ini warga Pulu’Pulu’ mulai menjual hasil panen kopi kepada pihak perusahaan. Jual-beli di antara
keduanya semakin bergeliat, pasca perusahaan Toarco memberikan bibit gratis di tahun
1980-an.
Ada tiga bibit rekayasa genetika yang dibawa waktu itu. Setiapnya memiliki kode seri
dengan nomor, Lini S33, Lini S28, dan Lini S795. Pasca bibit massal ini diberikan dengan
cepat hutan-hutan di skeliling kampung mereka berubah menjadi pohon kopi. Ruang
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jelajah perburuan mengalami perubahan. Para pemburu mulai sering tersesat di hutan.
Sejak tahun 1980-an babi-babi mulai turun semakin banyak ke perkampungan. Para babi
merusak tanaman ubi milik warga. Bahkan, tidak jarang padi-padi yang tumbuh di atas
sawah ludes dimakan. Pembagian bibit kopi massal terus-menerus terjadi, yaitu pada
tahun 1998, 2006, 2010, 2016, dan 2017. Tujuan pembagian bibit guna menggenjot
volume produksi kopi Arabica untuk permintaan ekspor.
Tidak hanya wajah alam yang berubah, dampak dari pembagian bibit kopi secara massal
mengubah cara warga Pulu’-Pulu’ dalam proses budidaya komoditas kopi. Mereka
meninggalkan cara tradisional pengupasan buah kopi dan beralih menggunakan mesin
giling. Warga juga diajarkan cara baru untuk mendapatkan bibit kopi, yang terputus
dengan praktik keseharian mereka. Pihak perusahaan dan pemerintah menganjurkan
warga untuk membuat tahapan tersendiri dalam proses penyemaian biji kopi. Tujuan ini
agar ketika pohon kopi dianggap telah tidak berproduksi dengan maksimal, warga dapat
segera menebangnya untuk digantikan dengan pohon kopi yang baru.
Proses kehadiran tahapan penyemaian ini juga diikuti dengan kehadiran barang-barang
baru, seperti halnya koker atau polybag. Dengan adanya kehadiran polybag biaya
reproduksi dalam budidya komoditas kopi semakin bertambah. Warga harus
menyisihkan sebagian lagi pendapatan mereka untuk membeli polybag. Pola ini
membangun bentuk ketergantungan baru terhadap barang-barang pertanian yang harus
dipasok dari luar kampung. Bahkan, dengan adanya proses penyemaian ini ada curahan
waktu kerja baru yang harus dialokasikan untuk menyelesaikan tahap penyemaian.
Belum selesai permasalahan mereka dengan beban reproduksi budidaya kopi yang
semakin hari semakin berat. Penderitaan petani kopi Pulu’-Pulu’ harus bertambah,
ketika warga berhadapan dengan pemain kopi kelas kakap. Harga kopi terus
dipermainkan dengan dalih bergantung pasar kopi internasional. Warga seolah hidup di
dalam ruang kata-kata yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Alhasil harga kopi
berapa pun karena dalih fluktuasi pasar internasional, warga kampung mau begitu saja
menjualnya.
Pilihan warga untuk tetap menjual kopi kepada pihak perusahaan atau tengkulak
kampung, tidak bisa terlepas dari kebutuhan atas uang yang semakin tinggi. Apalagi
satu-satunya tanaman penghasil uang atau cash cropping yang ada hanyalah kopi. Hal
inilah yang membuat mereka tidak bisa berkutik. Namun, agar mereka tetap dapat
bertahan hidup, salah satu cara yang ditempuh dengan bertanam kopi pada lahan-lahan
baru. Warga berpikir dengan menggenjot volume produksi, bersamaan dengan itu
pendapatan rumah tangga dapat bertambah. Salah duanya, dengan menerima tawaran
perusahaan untuk mendirikan kebun percontohan. Warga percaya dengan menjalin
kontrak kerjasama bersama perusahaan, keuntungan lebih besar berada di depan mata.
Kehadiran intensifikasi budidaya komoditas kopi, telah mengubah pola pikir warga Pulu’Pulu’ yang hanya meletakkan tanah sebatas tempat untuk meraih pundi-pundi uang.
Tempat bagi seberapa lebih banyak pohon kopi untuk bisa ditanam. Selain tanah yang
dikuantifikasikan, intensifikasi budidaya komoditas juga menciptakan moda pembayaran
tenaga kerja dengan sistem upah atau gaji.
Lajur perputaran uang yang semakin pesat menciptakan usaha-usaha baru yang berada
di luar basis pengolahan tanah. Teknologi permesinan satu per satu didatangkan. Sewa128

menyewa alat dalam pengolahan budidaya sawah basah dan kopi, menggeser
pengetahuan tradisional dan mekanisme kebudayaan tradisional yang telah lama
berlangsung. Kios-kios sembako bermunculan sebagai infrastruktur mempercepat
barang konsumsi massal agar dapat lebih dinikmati di dalam desa.
Agar semua barang bergerak lebih cepat, infrastruktur jalan raya dibangun dan
diperbaiki. Profesi sebagai tukang ojek muncul sebagai jawaban untuk mempercepat
rute perjalanan. Tidak hanya itu, turbin-turbin pembangkit listrik didatangkan. Agar
warga kampung dapat melihat kota dan bercita-cita untuk pergi ke kota. Kampung
akhirnya ingin meniru kota seperti kehidupan kota. Dalam gerak waktu 24 jam kota yang
tidak pernah berhenti.
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Proses dan Mekanisme Penciptaan Tubuh Baru

“Mungkin ada tapi, saya kira sulit juga berkembang itu petani. Karena pengetahuan
petani-kan jauh dari kota. Petani katanya mau mengembangkan untuk memproduksi
kopi sampai jadi. Tapi itu saya tidak setuju, karena kalau lama-lama begitu nanti saya
yang sudah seperti ini. Saya-lah yang jadi petani itu.”
(Tuturan seorang roaster kopi di sekitaran Kota Rantepao)
Mekanisme Penciptaan Tubuh Baru
Salah seorang tukang bakar kopi (roaster) di daerah Rantepao begitu sinis dengan petani
kopi. Waktu itu pada tahun 2016 lalu, pemerintah Toraja Utara sempat membagikan
beberapa alat mesin sangrai kopi kepada sebagian kelompok tani. Kapasitas mesin
mampu membakar biji kopi sebesar 60 kilogram. Alasan pemerintah ingin memberikan
kesejahteraan lebih kepada petani. Petani bisa mengolah hasil petikan kopi menjadi
barang jadi. Bukan berbangga akan capaian petani, lelaki itu malah senewen. Bagi si
tukang bakar kopi, wilayah kerja petani hanya boleh sampai pada tahap pemetikan kopi
saja. Sisanya biar diurus oleh para pemain yang telah menunggu di wilayah distribusi.
Jika petani kopi mampu menghasilkan barang jadi, maka ancamannya bukan pada petani
itu sendiri. Justru lahan kerja yang telah dirintis sejak lama oleh si roaster, kelak akan
hancur begitu saja. Sudah selayaknya, petani hanya diletakkan sebagai objek dari
rerantai produksi perdagangan kopi. Lagi pula menurut si roaster, petani tidak akan
mampu beradaptasi dengan teknologi. Anggapan ini, seolah membangun ruang
pembatas antara desa dan kota. Kota merupakan pusat dari segala pegetahuan dan
kampung selalu terbelakang; posisinya hierarkis.
Pola pikir hierarkis ini sebenarnya bukan barang baru. Lajur perubahan mental telah
dimulai, sejak bahasa tentang suburban dan uban disematkan. Kampung-kampung
kemudian hanya dianggap sebagai subsistem yang bertugas mendukung putaran dari
sistem modal besar di kota (urban). Efek logika dualistik ini menimbulkan mentalitas
superior terhadap kota. Sikap mentalitas macam ini berlaku pula di dalam rerantai
perdagang kopi. Kampung dan segenap petani di dalamnya harus digeletakkan pada
lapisan sosial paling bawah. Alhasil, parasit-parasit baru bermunculan di dalam distribusi
komoditas kopi. Jargon mereka semata-mata ingin meningkatkan nilai tambah (added
value) suatu produk.
Dalam dunia bisnis, nilai tambah kerap dikonotasikan sebagai nilai jual. Dengan bahan
baku yang sama, suatu barang bisa diolah melalui pelbagai macam rupa. Pengolahan ini
bertujuan untuk meningkatkan nilai jual suatu komoditas. Pasar lalu diciptakan demi
produk yang bernilai jual. Kategori komoditas tentunya telah diatur. Barang yang tidak
berkualitas dilarang masuk pasar. Melalui standardisasi produk, secara tidak langsung
warga diseragamkan tentang pilihan dan cita rasa kopi. Gejala ini berlaku pula di tingkat
para pedagang kopi. Salah seorang eksportir kopi yang tinggal di kawasan Rantepao,
punya anekdot tentang penyajian kopi rakyat.
Selama ini rupa penyajian kopi yang dinikmati oleh orang Indonesia berwarna gosong
atau hitam pekat. Rupa biji yang gosong ini kerapkali menadi bahan tertawaan di
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lingkaran para eksportir dan pedagang kopi. Mereka nyebut kopi yang dimasak hingga
gosong “Norit”. Kata Norit diambil dari nama sebuah obat untuk penyakit mencretmencret. Obat tersebut berbentuk butir-butir pil yang berwarna hitam pekat. Dalam
satu obrolan, kalimat itu terlontar.
“Hei orang Indonesia, kalian itu minum kopi atau minum Norit.
Hahaha…” Kelakar suara memantul dari mulut si eksportir.
Ungkapan sarkastik bernada penghakiman ini, juga dilayangkan oleh Pemimpin
perusahaan Sulotco Jaya Abadi, Samuel Karinding mengatakan:
“Orang kita itukan sukanya yang gedebuk-gedebuk. Supaya
jantungnya cepet putus toh. Nah minumlah Robusta. Kalau rokok
mintanya yang kretek yang gak ada filternya, sama kopinya robusta,
itu mantap gilanya.” Sindir Pak Sam.
Sepintas kedua ungkapan ini semacam bahan selorohan semata. Sayangnya, tidak ada
tuturan yang terucap tanpa maksud dan tujuan. Bahan selorohan ini merupakan salah
satu bentuk dari penertiban tubuh manusia. Pada tingkat yang paling abstrak, yakni soal
cita rasa. Sikap sebagai bangsa rendahan tersirat secara tidak langsung. Anggapan
bangsa Nusantara yang tidak memiliki nuansa estetik pada barang yang dikonsumsi. Bagi
para penghamba pasar, “yang terbaik” dan “yang benar” mengacu pada sudut pandang
pasar global.
Standardisasi pasar komoditas tidak hanya berputar pada tingkat pedagang kopi. Proses
peretasan ini berefek pada relung batin petani kopi. Ketidakpercayaan dengan hasil
olahan sendiri menjadi ruang yang dihidupi. Cerita ini berangkat dari sebuah keluarga
petani kopi di tondok Pulu’-Pulu’. Hari itu pada akhir tahun 2016, sebuah rumah yang
terletak di pinggir jalan tampak sepi. Hanya pintu rumah yang terbuka.
Seorang lelaki keluar dari pintu. Pak Yosep namanya, 47 tahun. Petemuan itu kami mulai
dengan saling berkenalan. Tidak lama, Pak Yosep menawarkan secangkir kopi. Sontak
tawaran itu saya terima, meskipun pada awalnya malu-malu. Dengan cekatan, ia masuk
ke dalam rumah. Penasaran dengan kopi yang sedang ia racik, membawa keinginan saya
untuk membuntuti Pak Yosep dari belakang.
Berjalan dan mencari ruang di mana letak dapur. Tidak jauh dari pintu depan, hanya
beberapa langkah, air panas sedang dituang dari teko besi. Ada tiga gelas yang
disiapkan, tapi tunggu dulu, sepertinya ada yang aneh. Di atas gelas itu, ada kertas putih
yang mirip seperti saringan. Kertas itu menyerupai bentuk kantung. Di dalam kertas itu
terdapat butir-butiran kopi yang telah hancur. Air dituangkan pada bagian atas kertas.
Warna hitam mengalir dari lubang kertas. Cara kerja kertas itu seperti di saringan.89 Cara
penyeduhan itu begitu berbeda.
Rupanya, kopi yang sedang diseduh salah satu produk olahan perusahaan PT. Toarco
Jaya. Sembari menyeduh kopi, Pak Yosep dengan bangga mengatakan
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Dalam istilah penghidangan kopi, kertas putih itu adalah kertas drip.
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“Ini kopi yang sudah diolah dan lebih enak, dibandingkan kopi buatan
sendiri.”
Senyum sumringah terpancar dari wajah Pak Yosep. Kala mendaku produk kopi milik
perusahaan, berbahan baku kopi petani Pulu’-Pulu’. Rasa bangga itu disampaikan
sembari menunjuk ke arah sachet kopi yang terletak di atas meja. Kopi bungkusan itu
berwarna biru keemasan. Tertulis merek dagang perusahaan bernama Key Coffee. Di
depannya ada dua logo tertulis UTZ dan Rainforest.
Rasa malu yang terpancar pada diri Pak Yosep, merupakan proses penanaman nilai-nilai
modernitas dari pihak luar. Lingkungan sosial kemudian menjadi tempat, proses
pembentukan tubuh baru dapat berlangsung. Mekanisme pembentukan tubuh baru
berjalan melalui dua jalur. Pertama, melalui anekdot kopi hitam adalah “norit”. Kedua
melalui bahasa sarkastik Pak Sam tentang kopi Robusta dan rokok kretek mewakili kaum
pekerja rendahan.
Dua jalur mekanisme ini merupakan bentuk penghakiman sebagai cara untuk
mendisiplinkan tubuh sosial. Dalam cara anekdot misalnya, mereka yang mengonsumsi
kopi gosong dianggap bukan meminum kopi tapi, meminum obat mencret; atau
kotorannya sendiri. Sedangkan, mereka yang cenderung lebih menyukai jenis kopi
robusta merupakan bagian dari golongan sosial rendahan.
Padahal pilihan orang yang menyukai kopi jenis robusta tidak terjadi tiba-tiba.
Melainkan, ada bangunan kesadaran yang telah hidup lama. Awalnya, warga yang hidup
di perkampungan, tidak membeda-bedakan mana kopi terbaik dan mana yang tidak.
Mereka meminum kopi sebagai cara untuk mengusir rasa kantuk dan lelah selama
bekerja di ladang atau di kebun.
Petani misalnya akan meminum kopi di pagi hari sebelum berangkat ke ladang. Suntikan
kafein membuat jantung berdebar, agar kerjaan olah tanah dapat dilakukan lebih
bersemangat. Di tondok Pulu’-Pulu’ misalnya, masih ada sebagian warga yang tidak
memusingkan tentang standardisasi perdagangan kopi internasional. Mereka hanya
menjual dalam bentuk kulit tanduk. Konsumsi kopi harian juga tidak mengikuti
standardisasi roaster atau gramer yang digunakan oleh para barista. Sederhananya, bila
kopi habis segeralah buat kembali.
Penertiban Tubuh Pascapanen
Memasuki tahapan pascapanen, proses penertiban tubuh berjalan lebih sistematis.
Segala sesuatunya yang bersifat abstrak, lalu dikuntifikasi dengan lebih ilmiah. Tidak
lupa pula, klasifikasi biji kopi dinilai dalam deretan angka untuk menentukan kualitas
kopi. Standar itu diciptakan oleh sindikat perdagangan kopi Amerika. Padahal, lembaga
ini hanya semacam perkumpulan pedagang kopi yang bermukim di negara Amerkia.
Hanya saja, kekuatan mereka mampu menjamah sistem perdagangan kopi dunia.
Agar tata tertib ini berlaku di seluruh negara, sindikat perdagangan membentuk petugas
atau yang dikatakan tester kopi di setiap negara. Fungsi petugas ini memberikan
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penilaian terhadap kategori biji kopi yang berkualitas. Seorang tester90 kawakan kopi
yang tinggal di wilayah Makassar, menjelaskan tentang kategori perdagangan kopi di
pasar internasional. Menurut lelaki itu hanya ada dua bentuk penjualan biji kopi yang
layak diperdagangkan, yaitu kategori: specialty grade dan premium grade. Kedua
kategori ini hasil bentukan Specialty Coffee Associations of America (SCAA). Melalui
SCAA pula, lembar legalisir bukti sebagai tester internasional mendapat pengakuan.
Pengategorian biji kopi ini juga terjadi pada eksportir dan pemilik kedai di pinggiran jalan
kota Rantepao. dua pelaku bisnis ini sama-sama membagi kategori biji kopi dalam dua
tipe. Bedanya mereka tidak menggunakan istilah seperti si tester. Mereka hanya
menyebut dengan grade satu dan grade dua. Sebaliknya, Pengategorian biji kopi lebih
berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang roaster. Ia mengategorikan biji kopi yang
dijual berdasarkan jenis pohon kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Arabica lalu dipecah lagi
berdasarkan indikasi geografi (IG) perkebunan. Biasanya hanya ada dua perkebunan
yang dijual untuk Arabica. Kopi yang berasal dari lembang Sapan dan lembang Awan.
Sedangkan, untuk jenis Robusta, si roaster membedakannya berdasarkan sifat, murni
dan campuran (blend).91
Tiga pemain besar kopi Toraja, seperti KUD SANE, PT. Toarco Jaya, dan Sulotco Jaya
Abadi, ketiganya memberikan kategori kopi berbeda. KUD SANE menyebut kopi hanya
dua kategori, specialty dan defects. Pembagian dua kategori ini serupa dengan PT.
Sulotco Jaya Abadi, hanya saja pada kategori defects, perusahaan menggantinya dengan
istilah off-grade. Sementara, Toarco Jaya dalam produk dagangnya membagi kategori
kopi dalam sebelas jenis produk kopi.
Carut-marut penamaan dan kategorisasi kopi di kalangan pedagang seolah lumrah.
Setiap pelaku bisnis ingin membangun ruang eksistensi tersendiri. Tapi siapa yang tahu?
Bila kategorisasi biji kopi, sebenarnya ditentukan melalui proses penyortiran biji kopi.
Sehingga penentuan klasifikasi suatu biji kopi dapat dianggap specialty atau bukan
specialty. Sebelum berbicara soal penentuan kategori biji, tahap penyortiran
membutuhkan dua pertimbangan, yakni jenis dan ukuran biji kopi.
Para pelaku bisnis melakukan cara yang berbeda-beda pada tahap penyortiran. Seorang
ekspotir, membagi ukuran biji kopi ke dalam empat ukuran. Masing-masing biji
mempunyai nama yang berbeda, seperti jumbo, pipih sedang, pipih kecil, dan lanang
atau kopi mutiara. Serupa dengan yang dilakukan oleh si eksportir, roaster membagi biji
kopi berdasarkan ukuran lubang penyortiran. Alat penyortiran secara manual itu ia buat
sendiri. Cara kerjanya mirip dengan kawat penyaringan pasir yang berbentuk persegi
panjang. Kawat penyortiran itu ia beli dari kota Makassar. Harga jual kawat dihitung per
gulung.
Setiap kawat yang dibeli telah diatur millimeter kelebaran lubang. Ada yang berukuran
enam milimeter, tujuh milimeter, dan delapan milimeter. Ketiga papan kawat ini disusun
bertingkat. Ketika biji kopi ditaburkan dari atas kawat, kemudian biji akan tersisih
mengikuti lubang yang telah ditentukan. Proses penyortiran berdasarkan ukuran biji,
90
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Tester adalah seorang yang bertugas untuk menilai cita rasa dan suatu kualitas biji kopi. Biasanya ia
bermain ketika adanya acara-acara festival atau pelelangan kopi berlangsung.
Untuk kategori blend atau campuran, komposisi biji kopi yang melebur dipadu berdasarkan dua jenis
kopi, Arabica dan Robusta.
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serupa dengan yang dilakukan oleh PT. Sulotco Jaya Abadi. Perbedaan dengan cara
manual terletak pada penamaan jenis, jumlah klasifikasi biji kopi, dan teknologi yang
digunakan. Pada jenis dan ukuran, terdapat lima klasifikasi yang digunakan, panjang
(long), kecil (small), sedang (medium), parel (lanang), dan menir92.
Cara kerja penyortiran biji kopi mirip dengan yang dilakukan secara manual oleh si
roaster. Bedanya penyortiran yang dilakukan oleh perusahaan telah digerakan secara
mekanistik melalui mesin, sedangkan roaster memukul-mukul pinggiran papa sortir
untuk menciptakan daya getar. Melalui getaran mesin, biji-biji kopi jatuh melewati
lubang-lubang penyaringan. Kelima jenis kopi tersebut langsung masuk ke dalam
masing-masing karung yang telah terklasifikasi. Karung yang telah terisi penuh biji kopi,
selanjutnya akan ditimbang. Kopi yang telah ditimbang, lalu dikembalikan lagi ke dalam
karung goni untuk memasuki tahap selanjutnya, yakni penyortiran kedua dengan tenaga
kerja manusia.
Standar Pengategorian Biji Kopi
Proses penyortiran (size) dan pengategorisasiann (grading) biji kopi merupakan satu
rangkaian cara untuk menghasilkan kualitas biji kopi terbaik itu. Di wilayah
pengategorisasiann biji kopi, tingkat kerusakan biji sangat diperhatikan. Umumnya untuk
kategori specialty grade tidak memiliki biji yang cacat atau dalam kata lain sempurna.
Sedangkan untuk grade dua persentase kerusakan, dalam versi perusahaan PT. Sulotco
Jaya Abadi sebesar 5% sampai dengan 6% menir.
Standar penyortiran yang dilakukan oleh PT. Sulotco Jaya Abadi tidak sama dengan versi
roaster. Pada grade satu dengan berat biji kopi 300 gram, kurang lebih terdapat 11 biji
kopi yang cacat. Sementara, dengan takaran berat biji kopi sebesar satu kilogram,
diperkirakan terdapat 2% sampai dengan 3% biji kopi yang tidak layak untuk dikonsumsi.
Artinya, semakin rendah kualitas grade semakin tinggi tingkat biji cacat yang terkandung
di dalam karung.
Ciri biji yang dikatakan cacat misalnya pecah, berlubang, biji yang berdempetan, dan
keanehan lainnya. Beberapa pedagang percaya, bila biji kopi cacat ini bercampur dengan
kualitas baik, menurut si roaster efek yang ditimbulkan berpengaruh pada proses
pembakaran biji. Kelak kopi itu akan membentuk cita rasa yang tidak enak untuk
diminum.
Lantas ke mana biji kopi yang tidak masuk pada kategori grade? Biji kopi yang tidak layak
seringkali digunakan oleh si roaster untuk dicampur pada jenis produk dagang kopi
robusta. Merek dagang yang digunakan bernama robusta blend. Biasanya biji kopi rusak
yang dicampur berjenis arabica. Percampuran kopi arabica dengan robusta, akan
menghasilkan aroma kopi yang begitu kuat.
Campur mencampur biji kopi ini cukup lumrah di tingkat pedagang kopi. juga dengan
perusahaan besar PT. Sulotco Jaya Abadi. Salah seorang pekerja perusahaan
mengatakan, seringkali kebutuhan pasokan kopi Kapal Api dipasok oleh Sulotco. Agar
92

Perihal jenis biji yang katakan menir, yakni kategori biji kopi rusak, pecah, berlubang, dan tidak masuk
dalam kategori specialty atau grade terbaik.
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produk Kapal Api jenis robusta memiliki aroma segar, sebagian biji kopi defects dicampur
ke dalam. Bahan baku utama yang dipilih merupakan hasil panen rancutan.93
Panen rancutan mempunyai karakter buah kopi yang masih hijau; Buah yang belum
masak atau berwarna kemerahan. Kopi dengan karakter seperti itu tidak masuk dalam
kategori specialty grade ataupun grade kopi lainnya. Panen rancutan bisa juga dikatakan
jenis panen limbah yang belum bisa dikonsumsi tapi, di tangan Sulotco panen limbah itu
merupakan sumber bahan baku olahan produk Kapal Api. Dalam sekali permintaan Kapal
Api biasanya meminta 40 – 60 ton sekali pasok.
Tanggapan Para Pelaku Bisnis
Pelbagai macam tanggapan timbul dari pelaku bisnis kopi. Ketika pertanyaan tentang
pengategorisasian biji kopi dilakukan. Salah seorang pedagang kopi pinggir jalan di kota
Rantepao menganggap, pengelompokan biji kopi berdasar ukuran hanya soal estetika
semata. Istilah si pedagang kopi pinggir jalan ini agar “Good looking” saja. Baginya,
karena hampir seluruh kopi yang disajikan pada suatu kedai kopi di etalasekan. Si
pedagang kopi menambahkan, pengklasifikasian dan pengategorian sama sekali tidak
berpengaruh kepada cita rasa kopi.
Tanggapan lain datang berbeda dari seorang roaster. Proses pengklasifikasian atau
penyortiran biji kopi, berpengaruh ketika memasuki proses pembakaran biji kopi
(roasting). Pertimbangannya berada pada ukuran biji kopi yang tidak seragam.
Sederhananya, biji yang memiliki ukuran lebih besar akan lebih lama matang,
dibandingkan dengan biji kopi berukuran kecil. Pernyataan ini senada dengan tester dari
kota Makassar.
Si tester menambahkan, selain pengategorisasian biji kopi berpengaruh pada saat proses
pembakaran di ranah penjualan, proses klasifikasi membantu penimbangan biji kopi
menjadi lebih adil. Eskportir justru melihatnya lebih kepada kepentingan ekonomi.
Pengategorisasiann dan pengklasifikasian biji kopi, akan menentukan kualitas dan harga
jual biji kopi di pasaran. Misalnya pengelompokan biji berdasarkan jenis lanang. Kata si
eksportir, bila pengelompokan biji kopi diperuntukkan hanya untuk kopi lanang94 saja,
dalam satu kilogram harga jual kopi mencapai 650 ribu rupiah.
Ada beberapa hal yang membuat harga jual kopi lanang terbilang mahal. Jumlah biji kopi
lanang sifatnya terbatas. Dalam satu buah hanya ada dua biji lanang yang terkandung.
Itu pun masih tidak pasti. Terkadang biji lanang sama sekali tidak ada di dalam satu
buah. Ciri biji lanang berukuran kecil. Bentuk biji menyerupai ukuran kacang hijau.
Alasan kopi lanang menjadi mahal, menurut tester Makassar, lantaran dalam satu pohon
hanya terdapat 5% populasinya. Jenis ini memiliki biji yang dikategorikan monokotil,
artinya biji tersebut tidak bisa lagi ditanam. Umumnya, biji lanang bermukim di suatu
93
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Salah seorang pekerja perusahaan, sempat menjelaskan tentang maksud panen rancutan. Panen
rancutan merupakan proses penghabisan petik buah kopi ketika musim panen. Buah kopi dipetik
mempertimbangkan kemampuan pohon; yang sudah tak mampu berproduksi dengan baik. Di samping
itu, hama bubuk berupa kutu kecil yang berada di pepohonan kopi sudah menjamur. Jika buah kopi tidak
segera dipetik dan pohon kopi tidak segera ditebang, maka hama akan berkembang dan menjalar ke
pohon kopi lainnya. Kutu berwarna hijau ini akan membuat lubang pada biji kopi. Panen rancutan juga
bisa dikatakan petik bubuk atau pemetikan pada sisa-sisa panen raya.
Dalam perdagangan internasional kopi lanang disebut dengan istilah peaberry coffee
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pohon kopi yang usianya sudah tua. Jenis biji ini terdapat di seluruh jenis pohon kopi,
baik itu Arabica ataupun Robusta.
Prosedur Pasar Global
Perbedaan cara pandang tentang kategorisasi dan klasifikasi biji kopi membuat rancu.
Setiap orang punya penyataan tentang versi terbaiknya masing-masing. Carut-marut ini
sebenarnya berpangkal pada suatu prosedur pasar perdagangan global. Setiap negara
mengatur standardisasi biji kopi yang layak agar dapat masuk ke dalam negaranya. Ada
tiga sumber yang menjadi rujuakkan saya untuk menulis bagian ini. Pertama melalui
publikasi Specialty Coffee Association of America (SCAA). Kedua, melalui publikasi Coffee
Quality Institute (CQI). Serta yang ketiga, melalui publikasi National Bureau of
Agriculture Commodity and Food Standadrs (ACFS).95
Setiap lembaga memiliki dasar pertimbangan kategorisasi biji kopi yang berbeda-beda.
SCAA contohnya, membagi grade penjualan kopi dalam lima tingkatan. Tingkatan atau
grade pertama, dinamakan specialty. Kedua, dinamakan premium. Tingkatan ketiga
dinamakan exchange. Keempat dinamakan below standar. Terakhir yang dinamakan offgrade. Kelima tingkatan ini hanya diperuntukan untuk jenis kopi Arabica. Berbeda
dengan SCAA, lembaga CQI membagi kategori biji kopi hanya dalam tiga tingkatan.
Penyebutannya berbeda dengan SCAA. Kategori pertama atau grade satu dinamakan
fine. Kategori atau grade dua dinamakan premium. Kategori ketiga dinamakan off-grade.
Pengategorian ini hanya berlaku untuk jenis kopi robusta.
Pembagian kategori biji kopi berdasarkan tiga tingkatan ini serupa dengan lembaga
ACFS. Tapi, untuk penyebutan setiap nama berbeda. Tingkat pertama dinamakan extra
class, kedua Class 1, dan terakhir Class 2. Ketiga tingkatan kategori ini diberlakukan
untuk dua jenis kopi Arabica dan Robusta. Lembaga ini juga memiliki segmentasi pasar
yang dikhususkan hanya pada kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Beberapa sumber rujukan menjelaskan proses kategorisasi biji kopi, dibangun atas
empat dasar kriteria. Pertama, kriteria yang bersandar pada geografis dan cara budidaya
kopi, seperti ketinggian atau letak suatu kawasan perkebunan, jenis varietas, dan proses
pengolahan biji. Kedua, berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan kandungan biji cacat
(defects) dalam kantong penjualan kopi. Keputusan mengatakan biji cacat juga tidak
sembarangan. Ada penghitungan matematis dalam hal penentuannya. Ketiga, kriteria
yang didasar pada tampilan pembakaran biji kopi dan kualitas cita rasa dalam satu
cangkir kopi (cup quality). Keempat, kriteria yang didasarkan oleh kepadatan biji kopi
(density of bean).96
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Terdapat dua sumber yang mengatakan hal itu. Pertama, melalui situs asosiasi kopi yang bernama
Specialty Coffee Association of Europe (SCAE). Green Coffee. Hal. 17. http://scae.com/images/scaedocs/curriculum/Green_Coffee_Intermediate_Curriculum.pdf. Kedua, melalui situs Internation Trade
Center.
The
Exporte’s
Guide.
Third
Edition.
2012.
Hal.
5.
http://www.intracen.org/workarea/downloadasset.aspx?id=58068
Dasaran kriteria diambil dari publikasi Internation Trade Center. The Exporte’s Guide. Third Edition.
2012. Hal. 5. http://www.intracen.org/workarea/downloadasset.aspx?id=58068

136

Tabel 8. Dasar Pertimbangan Biji Kopi Jenis Arabica97
Urutan
Kategori
Dasaran Pertimbangan
Grade
Grade I
Specialty
 Tidak ada kerusakan biji dalam kategori utama (primary
defects).
 Kerusakan biji penuh (full defects), batas toleransinya
penilaian, tidak lebih dari angka 5 dalam ukuran 300 gram.
 Toleransi penyortiran biji, di atas 5% sebagai batas maksium
atau di bawah 5% lubang penyortiran biji (screen size)
 Memilki perbedaan yang khas dari setiap atribut yang
diukur. Atribut itu berbicara soal cita rasa. Cita rasa
meliputi: kekentalan yang terkandung dalam lidah (body),
tingkat keasaman (acidity), aroma, rasa.
 Biji kopi harus terbebas dari kesalahan (faults) dan noda
(taits).
 Tidak ada satu pun biji kopi yang dipetik dalam kondisi buah
tidak masak atau dalam bahasa lain quakers. Jika biji ini
terkandung dalam kopi, maka ketika proses konsumsi
menimbulkan rasa pahit.
 Tingkat kelembapan berada dalam rentang persentase 913%
Grade II
Premium
 Untuk kategori ini umumnya sama seperti Grade I, namun
yang membedakan hanya pada batas toleransi biji cacat.
 Untuk quaker maksium hanya terdapat 3 biji saja.
 Kerusakan biji penuh (full defects) batas maksimum
penilaian adalah di angka 8 dalam ukuran 300 gram.
 Untuk kerusakan biji kategori primer (primary defects)
ditoleransikan
Grade III
Exchange  Sebesar 50% biji kopi disortir dengan menggunakan standar
papan penyortir ukuran (screen size) 15. Dalam standar
internasional papan ukuran 15 memiliki lubang yang luas
sebesar 6 milimeter. Biji kopi dengan lubang itu, kemudian
berada dalam klasifikasi sedang (medium).
 Setidaknya hanya terdapat 5% biji kopi yang menggunakan
papan ukuran 14. Papan ukur ini menandakan biji kopi
berukuran kecil (small).
 Biji kopi harus terbebas dari kesalahan (fault)
 Kerusakan biji penuh (full defects) batas maksimum
penilaian berada dalam skala angka 9-23 dalam ukuran 300
gram.
Grade IV
Standar/B  Kerusakan biji penuh (full defects) batas maksimum
elow
penilaian berada dalam skala angka 26-86 dalam ukuran
Standar
300 gram,
Grade V
Off-grade  Kerusakan biji penuh (full defects) lebih dari angka 86 dalam
ukuran 300 gram.
97

Tabel 1.1 diambil dari beberapa sumber, seperti: http://edepot.wur.nl/166282. Kedua,
http://www.coffeeresearch.org/coffee/grade.htm.
Ketiga,
http://www.fao.org/docrep/003/x6939e/X6939e13.htm#Green Coffee Classification and Grading.
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Tabel 9. Dasar Pertimbangan Biji Kopi Jenis Robusta98
Urutan
Kategori
Dasaran Pertimbangan
Grade
Grade I
Fine
 Tidak ada kerusakan biji dalam kategori utama
(primary defects) atau sama dengan 0
 Untuk kategori kerusakan biji kategori kedua atau
secondary defects. Untuk penyebutan secondary
defects, batas toleransinya penilaian (scoring), tidak
lebih dari angka 5
 Ukuran berat yang distandardisasi sebesar 350 gram
Grade II
Premium
 Jika dikombinasikan kerusakan biji kopi (secondary
ataupun primary) tidak lebih dari angka 8.
 Ukuran berat yang distandardisasi sebesar 350 gram
Grade III
Off-grade
 Jika dikombinasikan kerusakan biji kopi (secondary
ataupun primary) lebih dari angka 8
 Ukuran berat yang distandardisasi sebesar 350 gram
Kedua tabel di atas ini, diterbitkan oleh dua lembaga penilai yang berbeda. Untuk Tabel
4.1 diterbitkan oleh lembaga SCAA. Sedangkan untuk Tebel 4.2 dirujuk dari lembaga CQI.
Umumnya standar kopi arabica di seluruh dunia, hampir kebanyakan merujuk pada tabel
milik SCAA. Kedua tabel penilaian ini berbeda, bila dibandingkan dengan terbitan dari
ACFS. Dasaran yang diambil oleh ACFS dengan menggunakan penghitungan persentase.
Pertama, kategori extra class dengan batas biji kerusakan (defects) yang tidak lebih dari
7%. Kedua atau class 1, batas toleransi biji rusak tidak lebih dari 15%. Terakhir untuk
class 2, tidak lebih dari 25%.99
Penentuan Tingkat Kerusakan Biji Kopi
Persentase kerusakan biji kopi dilakukan dengan kriteria dan hitungan matematis.
Penilaian terhadap kerusakan suatu biji, berkaitan dengan keputusan kategori (grade)
suatu kopi. Efek yang ditimbulkan dari proses penilaian ini, kelak berhubungan dengan
nilai harga jual kopi. SCAA dan dua lembaga lain, menerbitkan peraturan tentang daftar
kategori kerusakan biji.
Kerusakan biji kopi paling parah dikenal dengan istilah full defects. Istilah full defects
merupakan prolehan nilai yang dipengaruhi oleh kategori kerusakan, yaitu kerusakan
primer (primary defects) dan kerusakan sekunder (secondary defects). Keduanya
memiliki ukuran kerusakan yang ditentukan berdasar jenis material yang terkandung.
Beberapa material yang tercampur, biasanya terjadi ketika proses pengumpulan biji
ketika di kebun oleh petani atau juru petik.

98

99

Coffe
Institute.
Fine
Robusta
Standards
and
Protocols
V.1.1.
Hal.
5.
https://www.coffeestrategies.com/wp-content/uploads/2015/04/compiled-standards-distribute1.1.pdf
Laporan National Bureau of Agriculture Commodity and Food Standards (ACFS). ASEAN Standard For
Coffee
Bean.
2013.
Hal.
1-2.
Sumber:
http://www.acfs.go.th/documentfile/ASEANSTANDART/ASEAN_Coffee_Bean.pdf
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Kedua kategori kerusakan biji disajikan pada tabel di bawah ini. Standar pertimbangan
diterbitkan oleh sindikat dagang SCAA. Kategori kerusakan biji (defects) yang diterbitkan
oleh SCAA, kurang lebih sama seperti yang diterbitkan oleh lembaga CQI dan begitu juga
dengan cara penghitungannya. Meskipun sama tetap ada perbedaan di antara kedua
lembaga, terutama pada tingkat Pengategorian biji kopi.
Selain metode SCAA, metode yang diterbikan oleh negara Brazil atau yang juga dikenal
dengan metode New York, kerapkali lebih banyak digunakan oleh para perdagangan kopi
di dunia. Tapi, untuk penulisan ini, saya lebih menitikberatkan pada metode yang
disajikan oleh SCAA. Melalui daftar tabel dibawah ini, saya akan memulai praktik
bagaimana suatu kopi ditentukan dalam tingkatan grade.
Tabel 10. Kerusakan Primer (Primary Defects)
Angka Penilaian Kerusakan
(number of full defects)
1
2
2
3
5
2
5

Jenis Material
Biji hitam penuh (full black)
Biji berwana kuning penuh (full sour)
Biji belum matang (driend Cherry or pod)
Batu besar (large stones)
Batu sedang (medium stones)
Batang kayu besar (large sticks)
Batang kayu sedang (medium sticks)
Tabel 11. Kerusakan Sekunder (Secondary Defects)
Jenis Material
Kulit tanduk (parchment)
Kulit ari (hull/husk)
Biji kopi yang terluka atau pecah akibat proses
pengupasan kulit tanduk. Warna biji hitam kemerahmerahan (broken/chipped)
Serangan serangga (insect damage)
Biji kopi setengah hitam (partial black)
Biji berwana setengah kekuning-kuningan (partial sour)
Biji yang mengambang (floater)
Biji cacat atau gagal terbentuk, biji yang mengerut, bisa
juga berbentuk cekung, atau biji yang membentuk
seperti gigi (shell)
Batu kecil (small stones)
Batang Kecil (small sticks)
Kandungan air yang berlebih sewaktu proses pencucian
biji kopi mengakibatkan timbulnya jamur pada
sekitaran biji , karenanya kandungan air sangat
diperhatian (water damaged)

Angka Penilaian Kerusakan
(number of full defects)
2-3
2-3
5

2-5
2-3
2-3
5
5

1
1
2-5

Katakan, kita ingin menentukan kualitas biji pada kategori grade 1 atau specialty.
Sebelum itu, ukuran standar perdagangan internasional harus ditetapkan dulu. Pasar
perdagangan menggunakan ukuran 300 gram. Anggaplah 300 gram biji itu belum
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dilakukan penyortiran dan penentuan grade. Setelah itu, lihatlah Tabel 1.1 untuk
mengambil pertimbangan menentukan kopi dalam kategori specialty. Jika sudah dibaca
dan diperhatikan, maka tahap selanjutnya menentukan kategori kerusakan biji.
Di Tabel sebelumnya terdapat standar pertimbangan, salah satunya berbunyi “Tidak ada
kerusakan biji untuk kategori primary defects.” Selanjutnya, lihat-lah Tabel tentang
kategori primary defects. Dalam ukuran 300 gram, kantung kopi harus terbebas dari
komponen material yang tercatat pada tabel kerusakan primer (primary defects). Bila
tahap ini telah dilakukan, setelah itu standar pertimbangan mengatakan, bahwa “Nilai
kerusakan penuh (full defects) secara keseluruhan tidak boleh lebih dari 5.” Apa
maksudnya? Misalnya begini, katakan dalam ukuran 300 gram terdapat kandungan
material kulit tanduk (parchment) dan batang kecil atau ranting kecil (small sticks).
Angka dari kedua material ini ketika ditotalkan menghasilkan jumlah atau angka “4”.
Artinya, kantung kopi sebesar 300 gram itu masih masuk dalam batas toleransi.
Standar pertimbangan selanjutnya berbunyi, “Penyortiran biji kopi maksimum di atas 5%
ketentuan ukuran papan penyortiran (screen size) dan 5% di bawahnya.” Ini apa lagi
maksudnya? Maksudnya ini berkaitan dengan penggunaan papan sortir kopi yang
digunakan. Artinya, penentuan kualiats suatu biji kopi tidak hanya berdasarkan
kerusakan biji saja tapi, penentuan kualitas dipengaruhi oleh ukuran biji. Konsep ini
sebenarnya sama seperti yang dikatakan oleh si roaster.
Mengacu pada papan ukur (screen size) yang ditentukan oleh SCAA. Standar yang
digunakan ukuran 14, 15, 16, 17, dan 18 inci. Kelima angka ini, setiapnya dihadaphadapkan pada lubang diameter sebesar 64 inci100. Contohnya 14/64, maka ukuran
lubang penyortiran sebesar 5.5 milimeter. 15/64 sama dengan 6 milimeter, 16/64 sama
dengan 6,5 milimeter, begitupun seterusnya. Dalam hal ini penentuan lubang yang
digunakan, mengacu pada Tabel 1.5. Sembari melihat tabel di bawah, kembali lagi pada
pambahasan penyortiran biji kategori specialty. Dengan begitu hanya 5% dari total biji
300 gram, terdapat biji kopi yang tidak lulus lubang sortir terkandung di dalam 300 gram
kantung penjualan.
Pengklasifikasian biji kopi sebenarnya tidak hanya mengikuti ketentuan SCAA. Terdapat
dua kerangka logis yang sebenarnya bekerja. Pertama, penyeragaman biji berkaitan
pada tahap pembakaran kopi. Ketika biji kopi diseragamkan, tingkat kematangan biji
dapat lebih merata. Kedua, sebenarnya penyeragaman dan pengelompokan
berpengaruh terhadap penentuan harga jual di mata pasar internasional. Bila melihat
tabel 1.5, biji kopi berukuran lebih besar mendapat harga jual yang lebih tinggi.
Setelah tahap penyortiran atau klasifikasi biji ini rampung. Tahap selanjutnya melihat
pertimbangan tentang cita rasa. Untuk ini, cita rasa biji kopi hanya bisa didapat ketika
proses penyeduhan atau konsumsi. Penilaian pada wilayah cita rasa, secara garis besar
terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan, yaitu tingkat keasaman (acidity),
aroma, tingkat pahit (bitter), pengecap atau pengalaman rasa yang diterima oleh lidah
(body), dan terkahir adalah sensasi setelah meminum kopi (aftertaste). Masing-masing
aspek ini memiliki penjelasan.

100

Ukuran 64 inci merupakan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh SCAA
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Tabel 12. Papan Ukur Biji Kopi Hijau (green bean) Lubang Penyortiran101
Sentral Amerika
1/64 inci
mm
Klasifikasi Biji
Colombia
dan Mexico
20
8
19,5
7,75 Sangat Besar
19
7,5
(Very Large)
Superior
Supremo
18,5
7,25
18
7
Besar (large)
17
6,75
16
6,5
Sedang
Segundas
Excelso
15
6
(medium)
14
5,5
Kecil
Terceras
13
5,25
Caracol
12
5
11
4,5
Kulit
Caracolli
10
4
(shells)
9
3,5
Caracolillo
8
3

Afrika dan
India

AA
A
B
C

PB

Pertama, pada tingkat keasaman (acidity) dan pahit (bitter). Kedua aspek ini saling
berkelindan. Hubungan itu ditentutkan dari penerimaan indra pengecap atau rasa yang
diterima oleh lidah (body). Artinya, ketiga hal ini hanya bisa dirasakan ketika kopi telah
diminum. Namun, apakah benar ketiga hal ini hanya dipengaruhi oleh karakter biji kopi
semata? Nyatanya, dalam realitas yang bekerja tidak sederhana.
Karakter biji kopi turut dipengaruhi oleh bentang alam. Biasanya ketinggian dan
kandungan mineral gunung api. Selain itu, proses pengolahan biji turut memberikan
kontribusi terhadap rasa kopi. Misalnya, cara pengolahan yang dapat mempengaruhi
tingkat keasaman. Proses ini salah satunya dapat dilakukan, melalui pencucian biji ceri
dengan air. Proses ini kerap dinamakan full wash atau semi wash. Atau ketika proses
pengolahan biji kopi, buah ceri yang dikupas tidak dicuci sampai proses pengupasan
green bean. Istilah cara pengolahan ini dinamakan honey process. Nanti pada Bab V akan
saya bahas tentang teknik pengelolaan ini.
Kedua, wangi atau aroma yang menandai karakter suatu kopi. Aroma hanya timbul
setelah 4 menit biji kopi disiram dengan air panas. Ketiga, tentang rasa yang ditimbulkan
pasca menelan air kopi (after taste). Waktu proses menelan air kopi, setidaknya rasa itu
harus bertahan di dalam rongga kerongkongan dan lidah dalam hitungan 10-15 detik
(long). Abstraksi rasa yang tertinggal bisa, seperti sugesti tentang manis, pahit, pedas,
dan lain sebagainya. Bahkan, ketika air kopi diminum melintasi kerongkongan, terdapat
nuansa abstraksi tentang kelembutan dan rasa halus. Kehalusan air kopi yang mengalir,
dikenal dengan istilah clean atau terbebas dari ganguan apapun (free of distraction).102
101
102

Papan ukur lubang penyortiran dirujuk dari situs http://www.coffeeresearch.org/coffee/sizingchart.htm
Penilaian cita rasa ini diambil melalui tiga macam sumber. Pertama, Van Hal Larenstein. Comparative
Analysis of Dry and Wet Processing of Coffee With Respect to Quality in Kavre District, Nepal. Hal. 19.
http://edepot.wur.nl/166282. Kedua, melalui situs http://www.coffeeresearch.org/coffee/flavor.htm.
Ketiga, melalui situs http://www.coffeegeek.com/guides/beginnercupping/tastenotes.
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Ruang abstrak itu senada dengan ungkapan pedagang kedai kopi di dekat hotel daerah
Kecamatan Kesu, Toraja bagian Utara. Malam itu dengan lugas ia menjelaskan penilaian
rasa suatu kopi. Katanya, kopi yang diminum harus tidak menggunakan gula. Di ujung
lidah bagian bawah adalah tempat bersemayam rasa manis (sweet). Pada bagian
samping lidah (kiri dan kanan) adalah rasa asam (acidity). Pada bagian belakang lidah
menilai rasa pahit (bitter). Kemudian pada saat diteguk air kopi bersifat clean atau bersih
di kerongkongan. Untuk istilah clean maksudnya adalah seperti meminum air putih;
Ringan ketika meluncur turun dan tidak lengket. Kendati terdapat rasa pahit sewaktu
meminum sifatnya hanya sebentar saja. Ketika sehabis diminum, masih ada aroma kopi
yang cenderungan (aptest) tersisa atau dalam istilah perkopian long atau panjang durasi
aromanya.
Setelah uji cita rasa ini berhasil dilalui, ada tahap terakhir yang harus dilakukan. Tingkat
kelembapan biji berada dalam rentang persentase 9% - 13%. Kelembapan erat kaitannya
dengan tingkat kandungan air yang berada di dalam biji kopi. Persentase ini sudah
menjadi ketentuan di kalangan para eksportir.103 Pasca seluruh tahapan ini diselesaikan,
maka kopi telah bisa dikategorikan specialty grade. Dalam perdagangan pasar
internasional, hanya dua grade yang boleh berkontestasi, yaitu grade 1 dan grade 2.
Kedua kualitas biji itu umumnya lebih banyak diekspor. Ketetapan ini diatur oleh sindikat
perdagangan kopi SCAA. Sedangkan untuk dua grade di luar dari itu—3, 4, 5 dan
seterusnya—prioritasnya dilempar pada pasokan pasar dalam negeri.104 Sayangnya,
cerita seperti ini tidak banyak dibuka oleh para pedagang kopi yang ditemui di wilayah
Toraja. Hanya seorang eskportir yang tinggal di sekitara Rantepao yang berani
membuka.
Perbedaan Kopi Arabica dan Robusta
Beberapa pedagang kopi mengajarkan saya cara membedakan jenis biji kopi arabica
dengan robusta. Jenis Arabica katanya seperti buah durian. Panen buahnya dalam
hitungan satu tahun dan bersifat musiman. Sedangkan untuk jenis robusta mirip dengan
coklat, yang mempunyai waktu panen raya. Memang beberapa tondok memiliki musim
panen yang berbeda. Musim panen arabica rata-rata berlangsung dari Juni sampai bulan
Oktober. Itu pun masih tergantung dengan cuaca. Di daerah Awan, kecamatan Bittuang
musim petik kopi dimulai dari bulan Mei sampai dengan Desember.
Di Pulu’-Pulu’, Kecamatan Buntu Pepasan. Panen kopi arabica dimulai pada bulan
keenam (Juni) dan berakhir pada bulan Oktober. Sedangkan di daerah Bokin, Kecamatan
Buntao, musim petik tiba di bulan bulan ke Mei sampai bulan September. Perbedaan
musim petik ini, salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan biji kopi dan kondisi alam
perkebunan kopi. Rentang panen kopi arabica, tidak jauh dengan musim panen robusta.
Untuk panen robusta rata-rata dimulai bulan Mei sampai dengan Juli. Seperti halnya di
daerah Bokin, Kecamatan Buntao. Kumpulan ibu-ibu yang waktu itu saya temui pada
akhir 2016 mengatakan, musim petik robusta dimulai pada bulan Juli sampai dengan
September.

103

104

Van Hal Larenstein. Comparative Analysis of Dry and Wet Processing of Coffee With Respect to Quality in
Kavre District, Nepal. Hal. 18. http://edepot.wur.nl/166282. Sumber lain yang mengatakan hal serupa,
http://landofathousandhills.com/blog/grading-has-two-meanings-and-theyre-both-important/
Ibid. Hal. 30

142

Tidak hanya perbedaan musim panen, karakter pohon, biji, dan letak ketinggian
penanaman pohon antara arabica dan robusta dapat dibedakan. Jenis robusta umumnya
lebih banyak hidup di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk
kopi arabica minimal 800 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain pada jenis pohon,
kopi robusta lebih tahan lama terhadap serangan penyakit. Sementara untuk ukuran biji,
kopi robusta lebih berukuran kecil ketimbang arabica. Selain ukuran biji, ritme panen
buah robusta muncul sedikit demi sedikit.
Dibanding dengan jenis kopi arabica, kadar kafein kopi robusta jauh lebih tinggi.
Persentase kandungan kafein 3% sampai dengan 4%. Seorang eksportir mencontohkan
perbandingan kadar kafein lebih sederhana. 10 standar umum cangkir kopi arabica
setara kadar kafeinnya dengan 1 gelas robusta. Sementara untuk karakter dasar rasa
kopi robusta, cenderung lebih pahit. Sebaliknya kopi Arabica cenderung lebih asam.
Parasit di Jalur Distribusi
Efek dari penertiban tubuh melalui standardisasi pasar yang diatur oleh para lembaga
sindikat perdagangan, memunculkan parasit-parasit yang mencari uang di jalur distribusi
kopi. Seperti halnya pekerjaan khusus pembakaran biji kopi (roaster). Penguasaan
teknologi sepihak menjadi dasar aktivitas bisnisnya berjalan. Mesin menjadi alat untuk
mempercepat waktu produksi. Manusia hanya dibutuhkan sedikit saja dalam proses
pengerjaan kopi. Semakin cepat waktu produksi yang dihasilkan, semakin cepat pula
perputaran uang yang didapat. Percepatan produksi akan menuntut adanya percepatan
penanaman. Percepatan gerak waktu ini akan banyak mengubah wajah alam dan sosial
warga kampung, yang notabene mengutamakan hidup dari pohon kopi.
Contoh lainnya seperti pekerjaan tester atau bisa juga dikatakan cupper. Menjadi
seorang tester harus mengantongi surat kemudi dari lembaga asosiasi kopi. Di Indonesia,
SCAA memberi kuasa pengetahuan untuk melakukan uji cita rasa dan penerbitan
sertifikat sebagai tester pada dua lembaga khusus. Kedua lembaga bermukim di daerah
Bandung dan Jakara. Di dua daerah itu kedua lembaga tersebut, juga membentuk
laboratorium khusus cita rasa kopi.
Kelas kursus menjadi seorang tester dibuka untuk umum oleh kedua lembaga pelaksana
mandat. Biaya kursus dibanderol kurang lebih 9.000.000 juta rupiah. Harga itu untuk
satu sertifikat yang diterbitkan. Penerbitan sertifikat dibedakan untuk jenis kopi yang
ditangani. Ada yang dinamakan Q grader dan ada R grader. Q grader mengacu pada uji
cita rasa untuk jenis kopi arabica, sedangkan R grader melekat untuk uji cita rasa jenis
kopi robusta. Akhirnya, menjadi seorang tester bukan sembarangan orang.
Ketika surat kemudi ini telah dikantongi, seorang tester dapat menjadi juri penilai cita
rasa pada saat acara lelang atau festival kopi diselenggarakan. Tiga nama organisasi kopi
jadi rujukan dalam pelelangan. Pertama, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), kedua
adalah Gabungan Asosiasi Eksportir Indonesia (GAEKI), dan ketiga Specialist Association
Coffee Indonesia (SACI)105. Ketiga organisasi ini-lah yang kerap melakukan acara
pelelangan. Panitia juga melakukan proses seleksi ketat untuk siapa saja orang-orang
105

Untuk jenis organisasi asosiasi yang ketiga ini merupakan perkumpulan pedagang kopi specialty yang
tergabung dalam pasar internasional.

143

yang berhak datang di acara pelelangan. Belum cukup di situ, ketiga lembaga ini turut
memiliki akses untuk mempengaruhi harga jual kopi di pasaran.
Di dalam pelelangan, panita penyelenggara membuat peraturan ketat. Salah satunya,
kopi-kopi yang nantinya dibawa pada acara pelelangan harus dinilai (cuping). Skala
penilaian berada dalam rentang angka 0-100. Ketika lulus uji, kopi baru bisa mengikuti
acara pelelangan. Di acara pelelangan kuantitas kopi yang dibawa bersifat terbatas,
kurang lebih hanya 60 – 120 kilogram.
Dengan kuantitas yang terbatas ini, harga kopi dapat melambung tinggi mencapai 20 –
30 dolar per kilogram. Hal ini terbukti pada tanggal 14 Oktober 2016, kopi yang berasal
dari lembang Sapan dihargai 45 dolar Amerika per kilogramnya. Melalui acara
pelelangan segala tafsir tentang biji kopi berkualitas tinggi dibentuk. Acara pelelangan
menjadi semacam ritus bagi para pedagang kopi. Sebab di ranah pelelangan proses
pemberhalaan terhadap suatu biji kopi berjalan. Lantas siapa yang diuntungkan dari
adanya acara pelelangan ini? Tentunya bukan petani. Seringkali acara lelang jarang
melibatkan petani kopi. Diketahui saja oleh para petani kopi juga tidak. Akses informasi
hanya berputar di tingkat pedagang kopi elite perkotaan.
Seluruh aktivitas yang terjadi mulai dari standardisasi kategori biji kopi, penilaian
kualitas kopi, hingga acara pelelangan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari
kehadiran suatu komoditas. Tak ayal parasit-parasit yang menumpang hidup untuk
mencari nilai lebih dari kerja petani, banyak bertengger di dalam gerak rerantai produksi
kopi. Khususnya pada aliran distribusi komoditas kopi. Cara kerja kerumunan parasit ini,
salah satunya melalui lembaga-lembaga sindikat perkopian dan peran tester.
Ketiga lembaga yang sebelumnya telah disebutkan bermain pada wilayah abstraksi pola
pikir. Cara kerja mereka berlangsung melalui pembentukan konsep-konsep umum
tentang standar konsumsi kopi berkualitas. Ketiga lembaga sindikat pedagang kopi
menggeser medan pertarungan, dari yang sebelumnya berbasis alat produksi vital
berupa tanah, berubah ke wilayah abstraksi. Melalui rekayasa pengetahuan ala pasar ini,
proses penciptaan ulang tubuh baru manusia dilakukan.
Agar gerak ini seirama, seluruh cara pandang harus homogen atau disamakan. Termasuk
penyeragaman seluruh panca indra di dalamnya. Seluruh tubuh lalu diatur sebagai
kesatuan standar operasional permesinan. Gayung sambut pun berefek pada tingkatan
rumah tangga. Seperti halnya cerita petani kopi di tondok Pulu’-Pulu’ yang merasa malu
dengan hasil racikan kopi sendiri.
Gerak penyeragaman semakin serampangan. Ketika para pedagang elite ini
menghidupkan mitos-mitos lainnya tentang kopi berkualitas. Mekanisme mitos baru ini
berlangsung dari satu mulut ke mulut. Suatu kopi dianggap berkualitas, dipengaruhi ole
bentang alam, letak ketinggian perkebunan kopi, dan produksi buah kopi dalam satu
pohon yang relatif lebih sedikit. Mereka percaya bila suatu perkebunan kopi berada di
daerah yang semakin tinggi, kelak kopi yang dihasilkan semakin berkualitas. Tentunya
berbanding lurus dengan cita rasa yang dihasilkan juga lebih kaya.106
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Bila kita kembali berefleksi, apa sebenarnya yang membuat parasit-parasit ini memilih
bekerja di wilayah ruang abstrak? Pertama, komoditas kopi berada dalam lintasan
produksi dan konsumsi yang terhubung dengan rantai pasokan perdagangan global.
Artinya, setiap negara yang terhubung dalam perdagangan komoditas kopi akan
menciptakan mekanisme pengaturan dagangnya masing-masing. Salah satu contoh yang
dapat ditarik pada konteks kategori kopi.
Melalui lembaga sindikat perdagangan kopi dan lembaga supra-negara. Negara industri
maju menginstruksikan agar kategori kualitas biji kopi hanya diperuntukkan untuk grade
1 dan grade 2. Sisanya untuk kopi yang tidak layak lebih baik dikonsumsi di negara asal.
Watak negara maju mewakili tentang segala sesuatu yang berkualitas, sehat, mahal, dan
terbaik merupakan milik negaranya. Karena itu standardisasi barang-barang produksi di
luar dari negara maju merupakan kepastian. Sejauh produksi berada di daerah kotor
atau negara-negara di luar dari kategori negara maju.
Argumen kedua dari masifnya kemunculkan aktivitas di wilayah ruang abstrak, karena
tata guna lahan perkebunan atau tanah-tanah rakyat yang semakin terhimpit.
Sedangkan volume penjualan terus-menerus meningkat. Guna sirkulasi keuntungan
berputar cepat yang dapat dilakukan mengatur kualitas barang dagang. Alhasil, kerja
abstrak sebagai pilihan untuk bertahan hidup.
Kepungan ini membuat petani tidak berdaya. Gempuran pengetahuan ala pasar dan
persaingan bisnis yang semakin gila, tidak sama sekali mengubah petani menjadi
kompetitif. Sebaliknya yang terjadi, petani justru mengalami kekalahan bertubi-tubi. Di
tengah gempuran pasar, justru salah satu keluarga di Pulu’-Pulu’ malah produksi sejarah
kedigdayaan keluarga.
Ne’Rante Padang, itu-lah nama sang kakek. Konon, ia yang pertama memasuki belantara
hutan Pulu’-Pulu’. Ne’Rante Padang berasal dari tondok Barrupu’. Cerita itu masih ia
dengar ketika masih belia. Kini, Ibu Marsha, 67 tahun merupakan cucu kedua dari
Ne’Rante Padang.
Dalam hutan belantara, penjelajahan Ne’Rante mempunyai motif ekonomi. Ia mencari
dama dan rotan untuk dijual ke pasar Rantepao. Alat tukar yang digunakan pada waktu
itu berupa ringgit. Sembari bergadang rotan dan dama, Ne’Rante Padang merintis
pembukaan tondok Pulu’-Pulu’ dan tondok Parodoh.
Cerita keluarga Ne’Rante Pandang yang dihidupi oleh keluarga Ibu Marsha berhubungan
dengan keluarga Ne’Rusaru. Kedua keluarga besar ini masih mempunyai hubungan
persaudaraan. Hanya saja beda bapak dan beda ibu. Hubungan antara kedua keluarga
besar itu tidak dibangun berdasar ikatan darah. Melainkan melalui sumpah suci gereja,
yang mengangkat Ne’Rusaru sebagai anak asuh dari keluarga Ne’Rante Padang.
Peresmian anak angkat waktu itu terbalut dalam ajaran kristiani. Waktu itu Ne’Rusaru,
keluarga Ne’Rante Padang, dan masyarakat berkumpul bersama di gereja. Kitab suci
dibuka sebagi pengikraran sumpah bersama. Sebelum acara ikrar dipanjatkan, ada
hewan yang harus dikorbankan. Biasanya ayam dan babi. Jumlah hewan tidak terbatas.
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Sesudah hewan pengorbanan dipersiapkan, upacara pengangkatan anak bisa dimulai.
Ketika ikrar telah dipanjatkan berarti mereka telah diikat di dalam sumpah setia
selamanya. Kelak berapa pun keturunan dari si anak angkat, hubungan kawin-mawin di
antaranya tidak boleh terjadi. Bagi Ibu Marsha, anak angkat semacam “mukjizat”.
Pernikahan baru bisa dilakukan, ketika anak angkat telah memiliki sepupu sebanyak tiga
kali.
Sejarah pengangkatan anak ini mencuat kembali. Ibu Marsha menuding kemauan
Ne’Rusaru untuk menjadi anak angkat Ne’Rante Padang memiliki motif untuk
mendapatkan tanah. Lantaran Ne’Rante Padang, merupakan salah satu orang pertama
yang merintis pembukaan tondok Pulu’Pulu’, sudah pasti punya banyak tanah. Hingga
suatu peristiwa datang. Hubungan dua keluarga tongkonan ini mulai renggang.
Semacam api dalam sekam. Keluarga Ibu Marsha menaruh rasa curiga dan geram
kepada keluarga tongkonan To’Barana. Ini bukan pertama kali rupanya. Ada peristiwa
yang sebelumnya pernah terjadi. Belakangan ini tahun 2016 lalu, pernah ada acara
pramuka anak sekolahan. Salah seorang pemandu pramuka bersuara lantang
menggunakan mikrofon. Ibu Marsha mempraktikkan bagaimana kata-kata itu keluar dari
pemandu premuka.
“Si Ne’Tungguru Londong pembuka perintis Pulu-Pulu dengan
Ne’Lumba memake wase ‘kampak’ membuka perintis Pulu-Pulu.”
Mendengar penyataan itu, Ibu Marsha kesal sekali. Ia berani bersaksi. Orang-orang
perintis pembuka tondok bukan berasal dari Pangala, melainkan berasal dari Baruppu’.
“Ya, sekalipun tapi, mereka orang-orang pintar semua ya. Ada
sekolah. Pokoknya orang pentinglah diberkati oleh Allah. Dia sudah
punya harta banyak. Kalau Nene kami kasian yah miskin. Tapi
sekalipun kami ini keturunan orang miskin, kami yang bisa berkuasa!
Karena Nene kami yang merintis!”
Ketika Ibu Marsha mengatakan ini, nada suaranya meninggi bertanda penegasan. Mata
perempuan ini melotot berapi-api, seraya kepalanya mengganguk-angguk mengajak
saya untuk bersepakat.
Rasa geram Ibu Marsha terus bergulir bagaikan bola panas. Amarahnya menyasar
bangun rumah tongkonan yang berada di Pulu’-Pulu’. Tidak hanya klaim atas sejarah
orang pertama perintis tondok, Ibu Marsha juga mengklaim bangunan tongkonan
pertama bukan tongkonan To’Barana. Sebaliknya tongkonan pertama merupakan milik
keluarga Ne’Rante Padang. Sayangnya bukti bangunan tongkonan milik keluarga Ibu
Marsha telah tiada. Bangunan tongkonan telah berubah menjadi petak-petak sawah.
Penegasan demi penegasan untuk diakui sebagai keluarga penting di Pulu’-Pulu’ terus
menjalar tentang klaim sisa keturunan Ne’Rante Padang.
“Cucu asli dari Nene saya tinggal saya. Semua pergi merantau. Ada di
Baruppu’, Palopo, Malaysia, pokoknya merantau semua tinggal
saya.”
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Ketidaksukaan Ibu Marsha dengan Ne’Rusaru semakin tajam. Ketika Pak Sinoh
menimpali obrolan. Sebelumnya, Pak Sinoh telah ikut nimbrung sejak awal percakapan.
Titik pangkal berakar pada status tanah yang dijadikan tempat sekolah dan lapangan.
Sebelum adanya bangunan sekolah dasar, status tanah itu di kuasai oleh keluarga Ibu
Marsha. Memang, warga kampung Pulu’-Pulu’ sudah membelinya. Tapi, rasa-rasanya
belum tuntas terbayarkan.
“Kalau tidak salah 60 liter kopi Arabica-kah.” Tandas Pak Sinoh.
Harga tanah penguasaan keluaga Ibu Marsha ditakar dengan literan kopi Arabica.
Tanah itu sekarang yang termasuk menjadi bangunan SD dan lapangan bola. Cara
pertukaran tanah dengan menggunakan takaran kopi Arabica, menjelaskan kalau kopi
telah hadir cukup lama di tengah kehidupan warga Pulu’-Pulu’. Alhasil fungsi kopi
berubah menjadi satuan alat pembayaran.
Kala mengingat bagaimana proses pohon kopi masuk ke dalam tondok Pulu’-Pulu’,
ingatan Ibu Marsha langsung tertuju pada cerita seorang Pastur. Bibit-bibit kopi dibawa
ke Pulu’-Pulu’ dari tangan seorang Pastur. Sembari membawa kopi, si Pastur
mengagamakan pula sang nene. Baru di kemudian hari, Nipon (Toarco) datang ke Pulu’Pulu’. Orang-orang dari perusahaan Toarco melihat buah kopi yang ditanam oleh warga,
mereka berkata “Ini Kopi Arabica asli.”
Bagi Ibu Marsha, proses pengagamaan yang terjadi kepada nenenya tidak disalahkan.
“Sebab dulu-dulunya nene kami orang kaper (Kafir). Ketika orang
katolik itu datang toh, nah masuk kristen nene kami.”
Sewaktu penyerahan tanah keluarga Ibu Marsha, saksi mata yang mengetahui peralihan
fungsi tanah yaitu Ne’Rusaru. Namun Ibu Marsha merasa ragu dengan cerita itu. Ia tidak
mau percaya dengan kesaksian Ne’Rusaru. Padahal sejarah yang diketahui oleh Ibu
Marsha hanya sepotong-potong saja.
“Kami juga sudah tidak tahu bagaimana kejadiannya. Saya juga ini
bukannya besar di sini. Saya besar di rantau orang, di Balikpapan.”
Cerita Ibu Marsha dan Pak Sinoh tentang kebesaran keluarga. Manisnya hanya di bibir
dan ingatan. Kini keduanya hanya bisa mengeluh soal keadaan. Absennya pendidikan ala
sekolahan, dipercayai sebagai lanjutan kemiskinan yang diderita keluarga hari ini.
Penilaian mereka sederhana saja. Orang kaya bisa mengisi jabatan pemerintahan.
Posisi pemerintahan dianggap penting. Jabatan politik menjadi pintu aliran pelbagai
macam bantuan. Orang pintar bisa mendulang keuntungan dari posisi pemerintahan.
Sikap sinis yang dibangun oleh Ibu Marsha sebagai tumpukan dendam yang terpelihara.
“Kalau sekarang itu, saluran dari pemerintah itu uang-uang. Kalau
anak sekolah itu kartu pintar ya? Kami tidak dapat. Kelompok
perempuan itu apa itu? Kami tidak dapat. Karena apa? Yang
mengusahakan kampung itu orang-orang kaya, seperti kita-kita ini
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semua yang tidak ada sekolah itu yang terbelakang-lah. Hampa
harapan!”
Situasi yang dihadapi oleh Ibu Marsha dan Pak Sinoh, semacam gambaran kecil dari
situasi yang menumpuk di Pulu’-Pulu’. Kepintaran manusia bukan semakin memberi
manfaat bagi kehidupan alam dan sesama manusia. Kepintaran menjadi alat
penguasaan.
“Orang pintar, semakin pintar semakin kaya. Kalau orang seperti
kita-kita ini, tidak ada sekolah semakin miskin, semakin bodoh
keturunan, karena tidak mampu.” Imbuh Ibu Marsha
Dalam pandangan mereka kemiskinan digeser menjadi soal perebutan peranan. Peran
penguasaan terhadap sumber-sumber bantuan pemerintah. Pak Sinoh berani blakblakan.
“Di sini orang yang berkuasa, yang bisa pegang peranan. Ya,
lembang. Bakukancing dengan aparat-aparat kita tidak tahu atasan.
Ohh, ada beras begini hanya kita dikasih satu sak-sak kecil begitu.
Padahal, dari pemerintah ada berapa ratus.”
Belum selesai Ibu Marsha berkata-kata. Kakinya melangkah menuju lemari dekat tungku.
Satu karung beras raskin berwarna coklat tanah kusam dijulurkan kepada saya. Tidak
lama mulutnya kembali bercuap-cuap. Melanjutkan perkataan yang sebelumnya
terhenti.
“Ini-kan untuk orang miskin, bukan untuk orang kaya. Tapi, kalau di
plosok itu hanya satu sak, 15 kilogram. Satu ini saja! Tapi ini, kata
Dewan-Dewan ada ratusan masuk satu lembang. Saya tidak tahu.”
Ucap Pak Sinoh dan Ibu Marsha.
Tidak hanya soal bantuan beras yang menjadi target bidik. Proyek pembangunan jalan
melalui Dana Desa yang sedang berlangsung pada paruh 2017 ini, menambah daftar
prangsangka mereka berdua. Kini giliran Pak Sinoh mengambil bagian angkat bicara. Ia
bilang:
“Di sini kami susah. Apa lagi untuk bantuan jalan toh dari
pemerintah. Umpamanya. Masuk 1 miliyar toh. Bagaimana cara
kepala lembang dengan kecamatan toh. Dipake 500 juta, padahal 1
miliyar toh. Datang pemeriksa dari kecamatan. Ah, sudah selesai
toh.”
Ungkapan-ungkapan mereka menjadi pengakuan diri. Sebagai orang-orang yang kalah
dan tidak bisa mengubah keadaan. Sebenarnya, proses menuju kesadaran diri berjalan.
Dengan meletakkan diri sendiri sebagai orang yang miskin hari ini. Namun, pencerminan
itu tidak menjadi tindakan untuk mengubah keadaaan. Kehendak diri untuk mengubah
nasib dimaknai ulang hanya sekedar keinginan untuk mendapat bantuan.
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Tidak ada yang salah dari bantuan pemerintah. Setiap orang punya niat baik untuk
sesama. Sejauh itu diletakkan dalam gagasan-gagasan yang muncul bersama melalui
orang kampung itu sendiri. Jika tidak begitu, maka hasrat hewan pembersih seperti babi
yang berada di relung diri manusia akan terus mengikis kehidupan sosial. Bantuan
pemerintah hasilnya sekedar soal untung rugi. Siapa mendapat lebih banyak, dia yang
memegang peranan di desa.
Hasrat ingin kekuasaan diam-diam berderap dalam cerita sejarah keluarga. Lagi-lagi, Ibu
Marsha dan Pak Sinoh menaruh ulang kedigdayaan tentang keluarga di masa lalu. Cerita
itu berawal dari kisah Nene Pak Sinoh. Ne’Bangreh namanya. Seorang pemberani
(to’barani) dari tondok Barrupu’. “Itu Benteng Batu.” Diangkat lengan tangannya
menunjuk ke arah barat. Menggebu-gebu ketika ia bercerita. Matanya melotot.
Tangannya diayun-ayunkan memberi penekanan.
Tondok kecil itu bernama Benteng Batu. Tempat Ne’Bangreh hidup bersama dua
saudara lainnya, Panganan dan Tambolang. Satu nama baru dalam cerita ini ditaruh. Pak
Sinoh menyebut nama Ne’Baso. Antara Ne’Baso dan Ne’Bangreh berada dalam satu
kawanan. Tapi, karena politik yang dimainkan oleh Pong Tiku, Ne’Baso dan Ne’Bangreh
harus bersimpangan.
“Saya punya Nene pemberani. Baru dipake alasan dia pergi Pong
Tiku, baru bunuh saya punya nene yang dulu. Karena dia mau kuasai
kerajaan. Supaya dibilang benteng Pong Tiku tapi, yang bikin Benteng
Batu itu saya punya nene. Itu kelahirannya nene saya.” Tegas Pak
Sinoh.
Kisah kematian Ne’Bangreh dimulai dari suatu peristiwa pagelaran pesta kematian.
Waktu itu, sebuah pesta digelar untuk mengundang Ne’Bangreh datang. Tawaran itu
datang dari Ne’Baso. Ada peraturan yang harus disepakati bagi para pendatang.
Termasuk juga untuk Ne’Bangreh. Isi aturan tidak ada orang yang boleh membawa
benda tajam dan senapan.
Setelah semua menyepakati, pesta pun dimulai. Semua orang berkumpul membakar
babi. Di tengah hiruk perkumpulan manusia Ne’Baso datang. Malang, kawan berubah
menjadi panggung pengadilan. Penyergapan dilancarkan, seketika Ne’Bangreh tertawan.
Tubuhnya diikat dengan tali, meski sebelumnya sempat ada tembakan yang dilancarkan.
Hanya saja Ne’Bangreh tidak mati, kebal senjata.
Kekebalan tubuh Ne’Bangreh memicu tawar-menawar antara Ne’Baso dengan
Ne’Bangreh.
“Mana yang kau suka? Semua anggotamu dibunuh atau dirimu?”
Ne’Bangreh memilih dirinya yang lebih baik mati. Mendengar pilihan Ne’Bangreh, tanpa
segan Ne’Baso mengambil besi. Besi yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan api,
lalu ditusukan langsung ke pantat Ne’Bangreh. Akibat tusukan itu, Ne’Bangreh pun mati.
Belum tuntas cerita itu dituturkan. Ibu Marsha memotong dan berkata:
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“Sebenernya yang pahlawan dulu, Nene ini dia.” Tangan ibu Marsha
menunjuk-nunjuk ke arah Pak Sinoh
Dihiraukan ungkapan Ibu Marsha. Namun sempat membuat tersendak Pak Sinoh. Cerita
kembali dilanjutkan oleh Pak Sinoh.
“Tapi karena politik toh, dia orang pintar, seperti juga di Pulu’-Pulu’
ini.”
Hampir banyak cerita sejarah kepahlawanan berbumbu kekonyolan. Seorang pemberani
selalu berakhir kalah dengan muslihat. Sebenarnya Pak Sinoh ingin menjelaskan kisah
heroik yang ditaruh pada lakon Ne’Bangreh. Pokok pikiran Pak Sinoh menjelaskan, jiwa
kepahlawanan tidak mesti mengangkat senjata dan menyerang tanpa luka.
Suatu tindakan yang dinamakan berani dapat dibungkus dalam kata “kebijaksanaan”.
Kata ini semacam tukar guling nyawa diri sendiri untuk menyelamatkan nyawa orang
lain. Nilai heroiknya jauh lebih tinggi. Ketimbang berhadap-hadapan dengan peperangan
secara langsung. Meskipun dalam cerita, tokoh pahlawan tetap saja mati.
Dengan mendengar tuturan sejarah yang terlontar dari mulut Pak Sinoh dan Ibu Marsha.
Bukan, pada tingkat kebenaran sejarah yang mau disampaikan tapi, produksi sejarah
yang dihadirkan kembali menjadi cipta ruang baru perlawanan mereka. Secara tidak
langsung, Pak Sinoh dan Ibu Marsha sedang menggeser medan pertarungan dari alat
produksi tanah kepada klaim sejarah masa lalu. Diam-diam, Ibu Marsha meratap.
“Kalau di sini (Pulu-Pulu) tidak ada sawah kami. Sudah dijual semua
orang tua. Kalau di Parodoh itu ada. Di sini dulu itu yang paling ada
orang tua kami tapi, kami tidak tahu karena kami besar di rantau
orang.”
Ungkapan Ibu Marsha menjadi titik terang tentang maksud dari cerita sejarah yang
ditaruh ulang. Bukan soal kebutuhan tanah untuk makan. Dalam makna kemanfaatan;
tanah sebagai tempat makan. Sejarah yang diproduksi ulang semata-mata hanya sebagai
pengakuan ulang kedigdayaan keluarga mereka. Selama ini ibu Marsha mengaku,
kebutuhan beras didapat dari sawah-sawah yang berada di tondok Parodoh. Ukurannya
talung tepe atau tiga petak menghasilkan panen sebanyak 400 ikat. Hitung-hitungannya
empat ikat setara satu liter. Dengan begitu ia mendapatkan 100 liter beras dalam
setahun. Sementara, kebun yang ditanami kopi ia punya kurang lebih dua hektar. Belum
lagi ditambah tanah kosong sebesar lima hektar. Seluruh tanah itu berada di tondok
Parodoh
Penutup
Semua hal yang telah disampaikan pada bagian topik ini. Berbicara bagaimana tubuh
manusia dibentuk oleh tubuh pasar global hari ini. Penertiban tubuh yang terjadi efek
dari lahan perkebunan atau tanah yang semakin terhimpit. Orang-orang yang kemudian
tidak menggarap tanah, merangkai pengetahuan untuk dapat hidup. Maka parasitparasit ini banyak bertengger di dalam gerak rerantai produksi kopi, khususnya
distribusi. Sebagaimana kemunculan beberapa lembaga yang telah disebutkan di atas.
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Ketiga lembaga ini hidup di dalam ruang abstrak. Konsep-konsep umum dibentuk
sebagai medan pertarung baru di luar dunia konkret. Contoh pekerjaan yang serupa
seperti aktivitas seorang tester.
Rekayasa pengetahuan sebagai alat proses penciptaan ulang tubuh baru manusia. Tubuh
baru ini harapannya akan mendukung segala gerak pasar. Agar gerak ini seirama,
seluruh tubuh sosial atau masyarakat secara umum harus disamakan. Mulai panca indra
sampai pada pilihan untuk mengonsumsi barang dan jasa. Seluruh tubuh tampak seperti
standar operasional permesinan.
Rasa malu ini hadir ketika tubuh terus-menerus dihantam dengan citra modernitas.
Lingkungan sosial menjadi tempat, proses pembentukan tubuh baru terus-menerus
berlangsung. Dua contohnya yang memadai tentang bentuk penghakiman, satu anekdot
kopi hitam sebagi kopi “norit” si eksportir. Dua bahasa sarkastik Pak Sam tentang kopi
Robusta. Anekdot ini menjadi bahasa penghakiman sosial bagi siapa saja yang
mengkonsumsi kopi hitam. Mereka yang mengkonsumsi dianggap bukan meminum kopi
tapi, meminum obat mencret atau kotorannya sendiri.
Seluruh medan telah terkepung oleh mekanisme pasar. Petani yang tinggal di kampung
sengaja dipisahkan dari produksi pengetahuan pasar, informasi tentang harga jual, dan
anggapan sudah selayaknya hanya sebagai pemasok bahan baku. Sebab, ketika petani
dapat membangun kedaulatan atas dirinya, justru tidak itu menimbulkan risiko bagi
elite-elite pedagang kopi perkotaan.
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Moda Akumulasi Perdagangan Kopi Di Toraja

“Pedagangan kopi internasional itu mafia. Aih, Kalau memang tidak mampu kita cari
pasar pembelian yang benar. Bisa kita hancur. Sudah berapa orang barat coba masuk
beli kopi toh. Tidak sampai satu musim, gulung tikar. Kesepakatan harga akhir yang
susah. Nah kopi itukan masalah rasa. Kita anggap sudah bagus dikatakan tidak bagus.
Habis. Itu okey enak, tapi yang di karung gimana? Atau yang masih di pohon? Itu kalau
di karung rasanya tidak enak bisa di-complain. Pernah dikirim contoh, dengan kapal ini
toh, dia mainkan bahwa bukan kapal itu, ini kapal baru. Bendera kapal diganti laku.
Cuma ganti bendera. Siapa yang berani main begitu? Kita engga berani begitu, kalau
bukan mafia toh?”
(Tuturan Pak Luter, KUD SANE)
Perusahaan Kopi
Sembilan perusahaan perkebuanan kopi tumbuh subur di wilayah Toraja. Sepajang
rentang 1976 sampai dengan 1983 alih fungsi lahan untuk perusahaan swasta
menembus angka 6.813,094 hektar.107 Setiap perusahaan menguasai hampir ratusan,
bahkan ribuan hektar tanah. Status kepemikikan tanah berbentuk Hak Guna Usaha
(HGU). Awal pertama perusahaan perkebunan swasta dimulai pada tahun 1976 oleh PT.
Toarco Jaya. Memasuki tahun 1983 sampai 1990-an, gelombang besar perusahaan
perkebunan swasta menghantam wilayah Toraja. Selang 15 tahun kemudian dalam
periode 1997 – 1998 tujuh perusahaan perkebunan swasta gulung tikar.
Ketujuh perusahaan perkebunan memiliki luas lahan yang berbeda. Pertama, PT. Aroma
Kopi Bumi dengan lahan konsensi 212,25 hektar. Kedua, PT. Marant Rejeki Jaya sebesar
177 hektar. Ketiga PT. Bina Produksi Melosia dengan luasan lahan 1.985,45 hektar.
Keempat PT. Umekah Lestari luas lahan konsensi 1.000 hektar. Kelima PT. Bumi Lion
Kencana dengan lahan seluas 364,28 hektar. Keenam PT. Toraja Agra Watie dengan luas
lahan 364,28 hektar. Ketujuh PT. Bumi Permata Allo dengan luas konsensi 695 hektar.
Ukuran luas lahan yang telah disebutkan semua tercatat pada daftar perusahaan Dinas
Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.
Pemerintah Daerah (Pemda) Toraja telah mencium kehancuran tujuh perusahaan.
Hanya saja Pemda tidak mengambil sikap tegas, Pemerintah mengaku kalau masa
berlaku HGU rata-rata berakhir 2021. Hari ini yang tersisia hanya tinggal dua perusahaan
kopi besar. PT. Toarco Jaya yang berada di bagian Toraja Utara dan PT. Sulotco Jaya
Abadi yang berada di bagain Toraja bagian barat (Tana Toraja).
Sekilas kedua perusahaan besar seperti menguasai pasar kopi di Toraja. Namun siapa
yang tahu? Di tengah kekuatan korporasi swasta, masih ada Koperasi Unit Desa (KUD)
yang menembus pasar internasional. Bahkan, peran para pedagang kopi individu turut
menyemarakkan pasar kopi Toraja. Seluruh individu ini memainkan peran yang berbeda
pada jalur distibusi kopi. Ada yang sebagai eksportir, roaster, pa’tingkulak, hingga
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pemilik kedai kopi. Dengan begitu, skema besar topik pada bagian lebih menyoroti
mekanisme perdangan mereka.
 PT. Sulotco Jaya Abadi
Awal sebelum perusahaan beroperasi, banyak warga yang berada di tondok Bolokan,
Kecamatan Bittuang menanam jenis pohon kopi robusta. Pohon-pohon memadati jalan
dan perkebunan belakang rumah warga. Tahun 1988 perusahaan mulai begerak untuk
merencanakan pembangunan wilayah perkebunaan. Salah satu orang dari pihak
perusahaan bertemu dengan warga dan mengatakan:
“Ngapain tanam ini, ini kopi banyak masalah. Mereka tanam terus,
tetapi pada tahun 1995 sudah tidak panen lagi. Kami pun
mengatakan, itu sudah dibilang kenapa mesti tidak mau denger!”
Sejak saat itu warga tondok Bolokan berbondong-bondong bertanam pohon kopi jenis
arabica. Geliat itu dipicu pasca PT. Sulotco Jaya Abadi mulai beroperasi. Bersamaan
dengan hadirnya perusahaan di tengah kehidupan warga tondok Bolokan, satu per satu
warga juga berdatangan untuk melamar kerja pada perusahaan, seperti cerita warga
Bolokan pada tahun-tahun 1986-an.
Tingkat curah hujan tondok Bolokan, 4.000 - 4.500 milimeter per tahun. Tahun 2016
curah hujan mencapai 6.000 milimeter. Perubahan curah hujan pada tahun 2016
dipengaruhi siklus alam. Indonesia pada tahun 2016 tengah berada dalam siklus lanina.
Curah hujan 2016 tidak lebih tinggi dibandingan tahun 2011. Sulotco pernah mencatat
waktu itu mencapai 9.000 milimeter dalam per tahun. Curah hujan tinggi ini umumnya
berada di sekitaran area perkebuan Sultoco, tondok Bolokan.
Di tondok Bolokan, lembang Tiroan, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja.
Pohon-pohon kopi Sulotco tertancap di atas tanah Buntu Karua. Buntu yang berarti bukit
dan karua yang berarti delapan. Letak ketinggian Buntu Karua berada di dalam rentang
1.500 - 1.700 Di Atas Permukaan Laut (MDPL). Area kaki gunung ini menjadi lahan
perkebunan Sulotco Jaya Abadi. Lantaran, letak geografis perkebunan di kaki gunung
Buntu Karua, Sulotco lalu menggunakan nama Buntu Karua sebagai merek dagang kopi
mereka di pasar internasional bernama “Arabica Rante Karua”.108
Pada tahun 1983-an di kaki Buntu Karua hidup berberapa perusahaan perkebunan kopi
secara berdampingan. Agra Watie, Permata Allo, Arabitor, Bumi Lion, dan satu yang
letaknya cukup jauh tapi masih berada pada satu kecamatan, bernama Melosia. Hari ini
dari kelima perusahaan yang terdaftar, hanya satu yang masih beroperasi yaitu Agra
Watie. Keempat perusahaan membiarkan kebun mereka terbengkalai.
Padahal dalam pencatatan daftar perusahaan Dinas Perkebunan Tana Toraja, keempat
perusahaan kecuali dinyatakan masih berstatus aktif. Status pengelolaan di lihat dari
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masa berlaku HGU milik keempat perusahaan. Sementara, menurut Sulotco meskipun
perusahaan Agra Watie masih beroperasi tapi, bentuk pengelolaannya sebenarnya “mati
suri”. Di tahun 2017 lalu, Agra Watie lebih banyak memasok kopi kepada Sulotco.
Secara administrasi letak perkebunan Sulotco sebagian lebih banyak masuk daerah
Kabupaten Toraja Utara. Sementara letak kantor dan kawasan pabrik berada daerah
pemerintahan Kabupaten Tana Toraja. Silang-sengkarut penentuan letak operasi
perusahaan, sempat dikeluhkan oleh Pak Samuel. Perubahan itu terjadi pasca
pemekaran wilayah Toraja di tahun 2008. Tarik menarik pemerintahan menuai
perdebatan panjang. Akhirnya diselesaikan dengan keputusan, perusahaan Sulotco
masuk ke dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Menurut Pak Samuel
ketentuan itu didasari oleh aturan hukum yang menitikberatkan pada letak operasi
perusahaan.
Di wilayah perkebunan Sulotco, peninggalan sejarah masa kolonial Belanda berupa
rumah huni bergaya arsitektur Belanda dan tempat penjemuran kopi masih terlihat.
Cerita awal perusahaan mendapat lahan HGU, menurut Pak Dahlan membutuhkan
proses waktu yang panjang. Sempat ada beberapa perusahaan mencoba masuk untuk
mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) berbuah sia-sia. Pihak perusahaan lebih
cenderung menutup cerita bagaimana mereka mendapatkan akses perizinan lahan
perkebunan. Pihak perusahaan juga tidak menjelaskan bagaimana negosiasi yang terjadi
dengan Pemerintah Daerah Toraja sewaktu pengurusan izin. Singkat cerita, Pemerintah
Daerah Toraja lebih memilih Sulotco menggarap lahan bekas perkebunan Belanda
seluasa 1.200 hektar.
Tata guna tanah sebesar 1.200 hektar dibagi dalam beberapa jenis penggunaan.
Sebanyak 200 hektar digunakan untuk hutan lindung dan konservasi air. 600 hektar
merupakan lahan perkebunan yang ditanami pohon kopi. Sedangkan, 400 hektar lainnya
berjenis lahan tandus. Di lahan tandus itu, perusahaan menanami beberapa jenis pohon
terlebih dahulu sebelum digantikan dengan pohon kopi, seperti pohon cempaka, duren,
terong belanda (tamarilo), pinus, cemara, dan lamtoro. Sebaran lusah lahan yang
dibutuhkan sekitar 100 Hektar. Sisa 300 Hektar masih dalam proses perencanaan untuk
penanaman pohon kopi baru. Sebagian dari lahan seluasa 300 hektar ini merupakan
lahan basah, bebatuan, sawah, tebing-tebing terjal, dan rawa-rawa. Luas lahan 1.200
hektar sudah termasuk Hak Guna Bangunan (HGB), berbentuk perumahan pekerja
perusahaan. Sedangkan, kawasan pabrik dan kantor operasi perusahaan tak termasuk
dalam hitungan 1.200 hektar.
Di atas luas lahan 1.200 hektar terdapat 362 pekerja di wilayah perusahaan ini.
Sebanyak 222 merupakan buruh tani mitra atau petani kontrak. Sebanyak 80 orang
berstatus pekerja non-mitra dan 60 orang yang bekerja pada bagian pemrosesan biji
kopi dan wilayah perkantoran. Upah Minimum Provinsi (UMP) dari perusahaan kepada
buruh sebesar 2,2 juta untuk karyawan tetap. Sebagai anggota karyawan ada yang
tergabung ke dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Di awal pertemuan saya pada tahun 2016 lalu, di ruang kantor Suloto telah menunggu
tiga orang lelaki berseragam perusahaan. Satu lelaki bernama Imanuel, satu yang lain
bernama Dahlan, dan satu lagi bernama Samuel Karundeng. Ketiga lelaki ini memiliki
posisi penting di perusahaan. Dua orang seperti Pak Dahlan dan Pak Imanuel memegang
jabatan sebagai Kepala Wilayah. Sedangkan Pak Samuel Karundeng merupakan
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pemimpin perusahaan PT. Sulotco Jaya Abadi. Melalui ketiga orang ini cerita tentang
sepak terjang perusahaan bergulir.
Obrolan dimulai dengan konfirmasi informasi tentang hubungan Sulotco dengan
perusahaan Kapal Api. Ketiga lelaki tersebut membenarkan infromasi yang beredar.
Sulotco merupakan anak perusahaan dari induk atau holding Kapal Api. Peran
perusahaan Sulotco diutamakan pada strategi pasar kopi luar Internasional. Walaupun
begitu tidak menutup kemungkinan pasokan kopi arabica untuk Kapal Api dipenuhi oleh
perusahaan Sultoco.
- Reorganisasi Ruang Melalui Cara Petani Kontrak
Sejak tahun 2008 – 2009, Sulotco mulai merencanakan penggunaan pupuk kotoran
kambing. Selang satu tahun kemudian, praktik pupuk kandang gencar digunakan sampai
tahun 2017 ini. Bersamaan dengan proses perencanaan strategi baru yang dibuat pada
tahun 2009, model kemitraan pengelolaan lahan mulai diberlakukan.109 Sistem
kemitraan umumnya diutamakan kepada warga yang mau “bekerjasama” dengan pihak
perusahaan. Bentuk kerjasama petani mitra berkaitan dengan tata kelola HGU yang
dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan melepas HGU kurang lebih 440 hektar untuk
menjalankan program kebun kontrak. Pak Imanuel beranggapan, dengan pola kebun
kontrak “karyawan” dapat langsung mengelola sendiri kebun.
Tidak hanya sekedar mengolah kebun sendiri, dalam model petani mitra, menurut lelaki
yang kerap disapa dengan nama Pak Sam, pemberlakukan sistem kebun kontrak dapat
mengangkat kesejahteraan masyarakat ke depan. Asumsi Pak Sam berangkat dari
kondisi lahan pekerjaan hari ini di Toraja yang semakin langka. Baginya minat orangorang yang mau bekerja di pertanian dan perkebunan semakin hari mengalami
pengurangan. Khususnya pada generasi muda yang lebih senang ngojek ketimbang
tanam kopi.
Berangkat dari pengalaman Pak Sam, perusahaan merancang mekanisme baru melalui
“perkebunan mitra”. Sebelum berbicara lebih jauh, Pak Sam memberikan penekanan
tentang perbedaan dari sistem kemitraan model Sulotco. Ia tidak mau disamakan
dengan bentuk petani plasma. Sekilas perbedaan kedua sistem tersebut diuraikan oleh
Pak Sam. Sistem kemitraan ala Sulotco, memberikan tanah untuk dikelola oleh
penggarap berdasarkan ketentuan HGU. Sedangkan sistem petani plasma pada
umumnya, tanah yang dikelola merupakan milik petani itu sendiri. Sempat terlontar kata
mini plasma oleh Pak Sam. Tidak mau celetuk itu diperpanjang, Pak Sam cekatan meralat
istilah mini plasma menjadi petani mitra.
Sistem mitra memberikan hak garap kepada satu orang petani. Lahan yang diberikan
berentang mulai dari satu hingga dua hektar. Sebagian lahan yang diberikan bersifat
produktif. Ribuan pohon kopi telah tertancap di kebun. Petani kontrak tinggal
melakukan perawatan saja. Tindakan perawatan yang dilakukan, seperti penyiangan
rumput di sekitaran pohon kopi. Pemberian pupuk pada pohon-pohon kopi, pengaturan
pohon penaung, dan proses panen atau petik buah kopi. Petani kontrak juga diminta
untuk bekerja pada tahap pembibitan, pembuatan teras, penggalian lubang-lubang, dan
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penanaman kembali pohon kopi. Pihak perusahaan juga memberikan “kemudahan
untuk memperoleh pendapatan” kepada para petani kontrak. Utamanya bagi mereka
yang tidak hanya mau mengursi budidaya kopi. Solotco menyediakan hewan ternak
untuk dibagi hasil bersama.
- Sistem Bagi Hasil Petani Kontrak
Ada dua jenis sistem bagi hasil petani kontrak. Pertama, bagi hasil di wilayah
perkebunan dan kedua bagi hasil pada ternak kambing. Pada bagi hasil di budidya kopi,
terdapat persentase pembagian buah ceri (gelondongan). Sebanyak 75% milik petani
kontrak dan 25% milik perusahaan. Hasil 75% milik petani kontrak tidak bisa dijual
kepada pedagang di luar perusahaan. Petani kontrak harus tetap menjual kepada
perusahaan. Alasannya karena yang digarap merupakan lahan HGU perusahaan.
Bagi hasil terjadi antara tanggal 16 atau 18 Desember. Perhitungan ini sempat dijelaskan
oleh Pak Sam. Katakan produksi kopi dari petani kontrak sebesar 10 ton. Total petik yang
diperoleh oleh perusahaan sebesar 2,5 ton. Sementara 7,5 ton menjadi milik petani
kontrak. Hasil milik petani kontrak sebesar 7,5 ton lalu dijual kepada perusahaan. Harga
beli dalam cerita Pak Sam, katakan 5.200 per kilogram biji kopi gelondongan. Harga
mengacu pasaran kopi di kota Makassar. Jumlah yang diperoleh oleh petani kemudian
dikalikan dengan nilai jual biji kopi.
Jika digambarkan seperti ini: {(Jumlah Perolehan Biji Kopi 75% x Niai Harga Biji Kopi
Gelondongan Per kilo) – Pinjaman Mitra Kepada Perushaan dan peminjaman lainnya}.110
Melalui sistem kebun kontrak, hasil pendapatan petani tergantung tingkat kerajinan.
Kata Pak Sam, ketika petani kontrak itu “rajin” hasil paling tinggi 50 juta setahun. Upah
sebesar itu sudah bersih, termasuk potongan pinjaman. Sedangkan bagi yang tidak rajin
dianggap malas.
“Yang terendahnya pun masih punya. Itu yang paling malas. Dia
masih dapet 2-3 Juta.”
Melihat perolehan pendapatan petani selama tujuh bulan hanya sebesar dua sampai
tiga juta. Bisa dibayangkan, bagaimana para petani kontrak dapat bertahan hidup untuk
bertemu dengan musim petik pada tahun berikutnya? Tenang perusahaan memberikan
“fasilitas” berupa pinjaman uang! Pinjaman uang terjadi ketika selesai musim petik kopi
berakhir.
Di wilayah perkebunan Sulotco, panen kopi dimulai dari bulan Mei sampai dengan
Oktober. Selama kekosongan masa panen petani kontak diberikan akses berupa
pinjaman uang oleh perusahaan. Pinjaman diberikan tanpa penetapan persentase
bunga. Waktu peminjaman dapat dilakukan dari bulan Januari sampai dengan
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November. Tentunya, dengan serangkaian catatan. Salah satunya, petani kontrak harus
mampu menyelesaikan aktivias-aktivitas yang berkaitan dengan budidaya.
Sekilas contoh yang diberikan begini. Katakan pada bulan Januari terdapat pekerjaan
penyiangan untuk petani kontrak. Mandor memastikan seluruh aktivitas penyiangan
telah dilakukan dengan tepat. Katakan “Oh beres, bersih untuk satu hektar.” Ungkap Pak
Sam. Melalui amatan si mandor bentuk rekomendasi berjalan kepada perusahaan. Uang
pinjaman akhirnya baru bisa diberikan. Itu baru aktivitas bulan Januari, sementara masih
terdapat aktivitas budidaya sampai bulan November. Aktivitas yang masih harus
dilakukan seperti pemupukan, penggalian lubang, pengaturan pohon panaung, hingga
proses petik buah kopi juga termasuk dalam rankaian proses budidaya yang harus
dilakukan. Seluruh hasil pinjaman akan ditotal kemudian pada tanggal 16 atau 18
Desember.
Sistem bagi hasil yang kedua terjadi pada bagian ternak. Biasanya ketika kambing
melahirkan anak. Bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk pembagian uang. Persentase
pembagian dibagi dua. Anak kambing akan dibeli oleh perusahaan. Harga jual bisa
langsung ditetapkan oleh perusahaan atau ditawar lebih dahulu. Rentang harga jual dari
250 ribu sampai satu juta rupiah. Selama beternak kambing, petani kontrak harus
mencarikan pakan ternak sendiri. Si petani bebas mencari pakan di lahan mana pun.
Perusahaan juga mengizinkan petani ternak mengangon kambing di sekitar wilayah
kebun. Daun pohon lamtoro yang tumbuh berdampingan dengan pohon kopi dapat
menjadi makanan kambing.
Sisa makanan kambing berupa kotoran tidak dibiarkan begitu saja. Nanti kotoran
kambing digunakan oleh petani kontrak untuk memupuk tanaman kopi di kebun
garapan. Tidak mesti kotoran kambing. Kotoran hewan lain, seperti ayam, kerbau, dan
sapi terkadang juga oleh perusahaan untuk dijadikan pupuk. Macam-macam kotoran ini,
kemudian dicampur dengan limbah kulit ceri yang telah kering.
Selain kulit ceri, kulit tanduk bekas pengupasan biji kopi yang telah kering serupa
merang padi juga digunakan sebagai bahan campuran. Setelah semua bahan tercampur
pupuk di-bokasi atau difermentasi dengan menggunakan bakteri selama dua minggu.
Bukan tanpa sebab perusahaan menggunakan kotoran hewan, tindakan itu dipengaruhi
oleh lembaga sertifikasi pada merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan bernama JAZ
Organic.
Bila kotoran hewan ternak tidak mencukupi untuk kebutuhan pupuk di kebun petani,
Pak Imanuel mengatakan perusahaan bisa memberikan “fasilitas” lagi berupa
penyediaan pupuk. Pupuk tidak diberikan secara cuma-cuma. Petani kontrak harus
“meminjamnya” kepada perusahaan. Di akhir tahun akan ada penghitungan
pengambilan pupuk.
Masih ada fasilitas pinjaman uang lainnya. Pemberian pinjaman ini lebih diutamakan
untuk urusan budidaya petani kontrak. Khususnya, ketika ada penanaman pohon kopi di
lahan baru. Pembiayaan berlangsung dari pohon kopi berumur tiga tahun sampai umur
empat tahun. Bahkan, perusahaan berani mendanai sampai pohon kopi layak dipanen.
Selama menjalaskan tugas budidaya, semua petani kontrak tetap berada di bawah
pengawasan perusahaan. Petani kontrak tidak bisa dibebaskan sepenuhnya. Petani
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kontrak diikat oleh skema perjanjian berupa akta notaris yang telah disepakati. Proses
pengawasan dilakukan begitu tersetruktur. Setiap lima sampai dengan sepuluh mitra
dikepalai oleh satu pengawas. Pangawas dalam istilah perusahaan disebut mandor atau
kepala blok. Wilayah kerja mandor memastikan aktivitas budidaya tanaman kopi
berjalan sesuai tahapan. Juga memastikan petani kontrak melaksanakan aturan-aturan
yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Posisi mandor di mata perusahaan sebagai garis komando akhir. Misalnya ketika terjadi
rencana pelatihan untuk para petani kontrak. Mandor beperan untuk mengumpulkan
petani kontrak. Ketika mereka berkumpul, mandor menyampaikan hasil pelatihan yang
didapat dari perusahaan. Alasan perusahaan membuat pelatihan bukan langsung
diberikan kepada petani kontrak, dijawab oleh Pak Sam dengan kalimatnya berbunyi
begini:
“Selalu jadi begini. Ya, kita tak bisa biarkan begitu saja mitra. Ya
maaf. Sampai sekarang tingkat pendidikan kan masih terbelakang”
Pak Sam menggelengkan kepala. Sembari telapak tangan kiri di
angkat terbuka.
- Panen Kopi Perusahaan
Di wilayah perkebunan sendiri—di luar lahan kebun kontrak—Sulotco mendapat hasil
panen sebesar 60.000 kilogram biji kopi atau 60 ton biji kopi gelondongan. Total
produksi belum termasuk biji kopi yang datang dijual oleh para tengkulak dan warga
kampung. Menurut pihak perusahaan sebanyak 60 ton biji yang diperoleh tidak semua
kopi berkualitas. Perusahaan masih harus mengolahnya terlebih dahulu sebelum siap
untuk dipasarkan. Ada penyusutan biji gelondongan atau cerit ketika proses pengolahan.
Kurang lebih persentase penyusutannya sebesar 14,7% dari 6,5 kilogram kopi
glondongan. Ketika memasuki proses pengolahan, total 60 ton hanya mampu
menghasilkan 200 kilogram produksi kopi pasar111.
Kopi yang telah diolah akan masuk ke beberapa negara tujuan ekspor, Australia, Jerman,
Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Salah satu nama perusahaan yang
menjadi relasi binis perusahaan ini bernama Marubeni Corporation, perusahaan asal
negara Jepang. Dalam penjualan kopi internasional, perusahaan berpatokan pada harga
pasar yang berada di kota New York, Amerika Serikat. Sehingga kuat atau lemahnya
harga jual kopi arabica, dipengaruh oleh perubahan situasi dan kondisi negara Amerika.
Dampak dari perubahan harga jual merembet hingga ke harga jual kopi milik petani.
Di tahun 2016 lalu, Sulotco pernah menjual kopi green bean dengan berat 250 gram
seharga 6,7 dolar AS. Total penjualan sebesar 2.000 kilogram. Jika dikonversi dengan
menggunakan kurs transaksi tengah Bank Indonesia pada bulan September 2016, maka
pendapatan perusahaan sebesar 53.600 dolar AS.112 Angka ini ketika dikonversi hitungan
111
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Kopi pasar dapat diistilah juga kopi yang sudah siap untuk digoreng atau green beans.
Kurs Transaksi Tengah Bank Indonesia USD/IDR menggunakan Kurs Referensi (JISDOR), yakni harga spot
atau harga pasar berlangsung USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap
rupiah antara bank di pasar domestik, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time. http://www.bi.go.id/id/moneter/informasikurs/Contents/Default.aspx.

158

rupiah, laba kotor yang diterima oleh perusahaan dalam sekali panen sebesar
729.937.561,90 juta rupiah. Selain memasok untuk kebutuhan pasar internasional,
pemintaan biji kopi untuk pasar dalam negeri dilakukan oleh Sulotco.
Relasi bisnis untuk pasar dalam negeri lebih diutamakan kepada warung-warung kopi.
Biasanya para pemilik kedai kopi akan membeli kurang lebih 50 kilogram. Wilayah
sebaran kedai kopi tersebar ke beberapa daerah, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta,
Surabaya, Makassar, dan Toraja. Pemintaan biji kopi yang datang ke perusahaan Sulotco,
tidak hanya berlangsung ketika musim petik saja. Justru Sulotco dapat memasok biji kopi
untuk kebutuhan pasar secara konsisten sampai tiba kembali musim panen.
- Kemunculan Perkampungan Baru
Masuknya perusahaan Sulotco Jaya Abadi ke tondok Bolokan telah banyak mengubah
struktur pedesaan yang ada. Ganti rugi lahan sebagai salah satu poin yang
mempengaruhi perubahan kehidupan tondok Bolokan. Selain ganti rugi lahan,
perusahaan menciptakan tiga nama kampung baru dalam benak warga bolokan. Asri,
Citra, dan Kampung Baru merupakan tiga nama tondok yang dibentuk oleh Sulotco Jaya
Abadi. Pemberian tiga nama kampung ini merupakan tanda lokasi perkebuan Sulotco.
Kini di tiga lokasi perkebunan itu telah banyak berdiri rumah-rumah buruh pekerja milik
perusahaan.
Dibangunnya perumahan buruh, seperti yang ada di tondok Asri dimulai sejak tahun
1988. Satu tahun setelah operasi lokasi perkebunan yang dimulai pada tahun 1987.
Dengan dibukanya tiga lokasi perkebuan menjadi momentum penting, produksi kopi
perusahaan Sulotco mengalami peningkatan. Proses pembukaan ruang baru ini,
didukung oleh program Trasmigrasi pemeritah pada tahun 1988. Beberapa orang di
daerah Asri mengaku diminta pindah kerja dari PTPN 26113 ke wilayah perkebunan
perusahaan Sulotco. Mereka memberikan masukan kepada perusaahan pada tahap awal
penggarapan kebun hingga proses pengolahan. Peristiwa ini bertepatan dengan kejadian
alih fungsi lahan hutan untuk perusahaan perkebuan swatas di sekitar tahun 1988.
Program transmigrasi sebagai alat untuk memobilisasi tenaga kerja.
Penataan ruang terus berlangsung pasca memasuki tahun 2009. Sistem kebun kontrak
(contract farming), tidak bisa hanya dipandang karena alasan minat generasi muda yang
menurut untuk bekerja di wilayah pertanian atau perkebunan. Pada akhir tahun 2016,
Pak Imanuel menginginkan agar volume produksi kopi Sulotco bertambah besar. Alhasil
gagasan tentang sistem kemitraan dicetuskan.
“Tanah hanya sebatas alat yang bisa dikapitalisasi. Sayang kalau
lahan konsensi yang begitu luas terbengkalai begitu saja. Lebih baik
dilempar kepada petani-petani yang mau menggarap.”
Mekanisme “mitra” yang dijalankan oleh perusahaan Sulotco, sebenarnya tidak jauh
berbeda dengan sistem inti dan plasma. Bagaimana tidak? Posisi petani sebagai plasma
dibuat terus bergantung kepada perusahaan sebagai inti. Titik kesamaan itu bertemu
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Dulu namanya PT. Perkebunan Nusantara 26 (PTPN 26) berlokasi di Jawa Timur berubah menjadi PTPN
12
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tatkala kebutuhan selama proses pengerjaan budidaya kopi berbentuk keuangan
diberikan oleh perusahaan.
Pola ketergantungan lainnya juga dijalankan oleh persuahaan melalui jual-beli kopi.
Petani kontrak tidak diperkenankan untuk menjual hasil kopinya kepada pihak lain selain
perusahaan Sulotco. Dalihnya karena mereka menggarap di atas lahan HGU milik
perusahaan. Mau tidak mau dengan mekanisme pembayaran “harga atas” atau “harga
bawah”—dengan harga yang diketahui hanya oleh pihak perusahaan—petani kontrak
harus bersepakat. Pada awal tahun 2017 lalu, warga Bolokan mengatakan harga beli
kopi glondongan hanya sebesar 1.300 per kilogram.
Sepak terjang perusahaan semakin brutal. Slutco tidak hanya melakukan reorganisasi
ruang di area perkebunan mereka. Di luar wilayah lahan konsensi perkebunan juga
terjadi. Wilayah kerja yang dipilih berada di Tana Toraja. Mekanisme permainan melalui
cara binaan pada petani kopi rakyat. Hampir setiap tahun Suloto melakukan pembinaan
kepada petani kopi rakyat. Selama ini pemintaan binaan petani berasal dari Kabupaten
Enrekang. Sulatco mengaku telah memberikan bimbingan intensif di Kecamatan
Gandasil (Gandang Batu Silana), Mengkendek. Melalui pembinaan intensif terbentuk
nota kerjasama dengan para petani di wilayah itu. Alasan perusahaan tidak memasuki
wilayah bagian Toraja Utara berdasar kalkulasi kekuatan bisnis. Sulotco menyadari
terdapa dua pelaku bisnis besar, yaitu: KUD SANE dan Toarco Jaya.
Awal pertama Sulotco dapat melakukan pembinaan di daerah Gandasil, bersumbu pada
keluhan dari para petani kopi. Salah satu penyuluh di wilayah Kecamatan Gandasil
datang kepada perusahaan. Si penyuluh meminta agar Sulotco memberi pelatihan
tentang budidya kopi. Si penyuluh beranggapan petani kopi Gandil merasa kalau hasil
panen kopi yang didapat selalu tidak memuaskan. Bahkan sebagai petani kopi Gandasil
telah berniat untuk menebangi pohon kopinya. Aduan ini langsung direspon oleh
Sulotco. Tidak lama kemudian program pelatihan budidaya dijalankan.
Memang terdengar sedikit aneh. Ketika petani kopi rakyat bisa tiba-tiba datang ke
perusahaan. Lebih lanjut, patut dipertanyaan mengapa keluhan itu harus diadukan
kepada perusahaan Sulotco? Kenapa tidak pada perusahaan kopi lainnya? Ternyata,
pihak perusahaan mengatakan, telah ada sebagian petani Gandasil yang tergabung
dalam pengawasan perusahaan sebelumnya. Sejak program pelatihan itu berlangsung,
hingga hari ini sebagian hasil kopi petani Gandasil masuk ke dalam penjualan
perusahaan Sulotco.
Tepat di wilayah binaan Sulotco, yaitu Kecamatan Gandasi. Perusahaan juga memainkan
peran untuk memancing harga. Sulotco terus mengangkat harga beli kopi dari para
petani di wilayah Gandasil. Namun, ketika Sulotco menaikan harga dari wilayah ini,
lawan perusahaan yang bernama Toarco Jaya tidak ingin kalah saing. Melihat permainan
Sulotco, Toarco Jaya akan mengambil sikap untuk menaikan lagi harga beli kopi. Pola ini
terjadi terus menerus, hingga nanti berakhir ketika harga tertinggi diberikan oleh Toarco
Jaya. Sulotco mengacu akan membiarkan biji kopi dibeli oleh Toarco Jaya.
Melalui cerita ini perusahaan, tampak ingin menjelaskan Kecamatan Gandasil
merupakan titik spasial pertarungan harga jual-beli kopi. Pilihan perusahaan melakukan
binaan kepada petani di Kecamatan Gandasil secara sadar direncanakan dengan tepat.
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 PT. Toarco Jaya
Pada tahun 2017 lalu, dua orang pihak perusahaan Toarco Jaya berhasil ditemui. Kedua
lelaki itu bernama Pak Jabir dan Pak Ruben. Di dalam perusahaan jabatan mereka
diperhitungkan. Obrolan dimulai dari kisah awal kedatangan perusahaan. Cerita ini
bermula dari perjalanan Mr. Oki ke Toraja. Bukan sekedar perjalan rupanya, Mr. Oki
sedang melakukan penelitian untuk mencari kopi terbaik yang pernah digeluti oleh
Belanda. Jenis kopi itu merupakan Arabica varietas typica.
Dua tahun waktu yang dihabiskan oleh Mr. Oki selama proses pencarian kopi di Toraja.
Akhirnya Mr.Oki pulang kembali menuju Jepang untuk bertemu salah satu perusahaan.
Kepulangan Mr. Oki disambut baik dengan timbulnya kesepakatan bilateral dua negara.
Indonesia yang diwakili oleh PT. Utesco resmi bergabung dengan perusahaan Jepang
bernama Suladeco Ltd. Pengabungan dua perusahaan negara, bebuah satu perusahaan
baru bernama PT. Toarco Jaya pada tahun 1976.
Singat kilas balik sejarah perusahaan dari Pak Ruben. Pak Jabir lalu melanjutkan sejarah
sepak terjang Toarco Jaya. Sebelumnya ia menegaskan, sejarah kopi yang diceritakan
hasil pengalaman hidup. Setelah penekanan itu, tangan Pak Jabir bergerak menarik garis
lurus. Membentuk lingkaran oval memanjang. Satu titik diberikan pada lembar HVS
putih. Tanda itu merupakah daerah yang diberi nama Enrekang. Di antara posisi
Enrekang dua lingkaran dibuat lagi. Gambar lingkaran sebelah kanan bernama Bungin.
Sementara satu titik yang berada di dalam lingkaran oval dinamakan Kalosi.
Waktu itu daerah Kalosi merupakan sentra penjualan kopi terbesar. Posisi pasar Kalosi
strategis yang berada di pinggir jalan, membuat kopi yang berada di dataran tinggi
hampir semuanya masuk ke dalam pasar Kalosi.114 Pasar Kalosi sebagai tempat
pertemuan dari seluruh hasil-hasil kopi petani rakyat. Termasuk kopi yang berasal dari
daerah Duri, Enrekang, dan tondok Bungin itu sendiri. Dari sini-lah kopi kemudian dikirim
sampai ke pelabuhan Makassar.
Perdagangan kopi arabica di Sulawesi Selatan dikenal dengan nama “Kalosi DP”. Istilah
DP merupakan akronim dari dry process. Melalui perdagangan tua, nama Kalosi mulai
dikaitkan dengan varietas pohon kopi. Istilah kemudian menjadi “Varietas Toraja Kalosi”.
Penggunaan nama dagang “Toraja Kalosi” mulai berlaku pada tahun 1930-an sampai
1972. Sepanjang rentang tahun itu, Indonesia pada umumnya menggunakan merek
dagang kopi tradisonal. Di Toraja dikenal nama Kalosi untuk jenis arabica. Sedangkan
untuk yang robusta asal Sulawesi Selatan dinamakan Bantaeng.
Nama Bantaeng mencuat karena jenis kopi robusta paling banyak tumbuh di daerah
sana. Daerah lain di luar Sulawesi juga dikenal, seperti kopi Jawa dengan nama Java Ijen.
Setelah itu disusul oleh Mandeling yang berasal dari Sumatera. Selanjutnya diikuti
dengan nama Gayo yang berasal dari Aceh. Nama dagang kopi ini tidak melekat pada
sekelompok golongan. Pak Jabir bilang itu hanya penamaan daerah.
Sampai tahun 1972, orang Indonesia hanya berbicara soal robusta saja. Memang
Indonesia dikenal sebagai negara produsen kopi robusta terbesar. Secara total produksi
114

Dalam perdagangan kopi kemudian kopi Bugin disamakan dengan nama dagang kopi Kalosi
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kopi robusta pada tahun 1972 nomor dua di dunia. Hampir 90% produksi kopi Indonesia
pada tahun 1970 merupakan robusta.
Memasuki tahun 1972, nama Arabica Kalosi di pasar Internasional redup. Sementara,
kopi Java dan Mandeling tetap bertahan di pasar Internasional. Seperti halnya Java Ijen,
kopi asal Jawa Timur ini mampu bertahan karena kehadiran perusahaan Nusantara
(PTPN).
“Waktu orang tahu kopi Indonesia yang itu artinya kopi robusta. Kopi
Robusta yang merupakan kopi rakyat dengan pengolaan yang jelek,
bau lumpur, bau tanah, seperti itu semua. Kalau di grade
internasional pada waktu itu kopi Indonesia, Robusta, mulai dari
grade enam itu ke atas. Indonesia itu enggak ada.” Ucap Pak Jabir.
Penyebutan grade oleh Pak Jabir hanya sebagai metafora kekesalan pada masa lalu.
Pada tahun 1970-an istilah grade sebagai logika kategoris belum beredar. Peredarannya
baru dimulai ketika pemerintah Indonesia mulai mengadopsi defects system.
Padahal, Pak Jabir merasa sejak awal operasi perusahaan Toarco telah menerapkan
defects system. Pak Jabir mengaku sebelum ada istilah defects system, pemilahan biji
kopi telah dilakukan di awal perusahaan beroperasi. Karena itu Pak Jabar merasa di atas
awan. Baginya tanpa perlu mengeluarkan istilah defects system, Toarco telah lebih dulu
maju. Selain sebagai perusahaan yang pertama kali menggunalan defects system, Toarco
juga mengklaim perusahaannya yang pertama menggunakan isitilah cuping atau cup
test.
- Operasi Awal Di Toraja
Setiba Toarco di Toraja pada tahun 1976, sepak terjang baru dimulai tahun 1977.
Reorganisasi ruang diluncurkan lebih dulu. Dua ruang perputaran modal dibentuk.
Pertama pembukaan kebun kopi dan kedua pabrik pengolahan (processing). Pabrik
pengolahan yang dibangun terletak di tondok Litak. Sedangkan daerah perkebuan
berada di kaki gunung Padamaran, Bokin dengan luas konsensi sebesar 534 hektar.
Keputusan ini merupakan hasil dari dari penelitian Mr.Oki di tahun 1970 dan 1972. Hasil
penelitian berbunyi beberapa poin. Pertama, wilayah kaki gunung Padamaran berdiri
pohon kopi arabica tua atau jenis typical. Sebagian warga Bokin ada yang masih
merawat pohon tersebut tapi, lebih banyak warga yang membiarkan tumbuh liar.
Alasan kedua, mustahil bagi Toarco dengan tidak membuka kebun sendiri. Kedepan akan
ada kesulitan mendapat kopi rakyat dengan mutu yang cukup bagus. Dampaknya Toarco
akan sulit bersaing di perdagangan kopi dunia. Dua tahun pasca pembentukan kebun
kopi, tahun 1979 Toarco memulai penanaman. Sejak perkebunan masuk waktu
penanaman, hampir dua tahun Toarco mengandalkan produksi kopi dari kebun-kebun
milik warga.
“Pada waktu itu untuk mengisi processing sebelum kebun sendiri
beroperasi, dari tanaman tua petani, kita seolah memaksa atau
membujuk, supaya petani itu dari tanaman tua itu bisa kita pelihara
sedikit. Atau buah yang lalu enggak pernah dipetik karena dianggap
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enggak berharga atau apaun coba di petik. Karena kita-kan beli
waktu itu.” Jelas Pak Jabir.
Lantaran mekanisme pembelian kopi dari perkebunan rakyat, alasan lokasi pendirian
pabrik processing diatur agar berdekatan dengan wilayah permukiman di daerah
Batutumonga. Sebelumnya perusahaan Toarco tidak merencanakan untuk membangun
pabrik di wilayah itu, Toarco mengaku alasan penemuan lokasi perkebunan rakyat
dilakukan tanpa sengaja.
Kala itu perusahaan menemukan lokasi perkebunan warga yang berukuran kecil. Seingat
Pak Jabir mungkin ada sekitar 100, 200, atau 300 pohon kopi yang tersisa. Pohon-pohon
itu memiliki ketinggian 8 – 10 meter. Pohon sebanyak itu rupanya tidak dijual oleh warga
Battutumonga. Melihat potensi bisnis, perusahaan perlahan-lahan mulai masuk
mengajak warga merawat pohon kopi.
Agar buah kopi itu bisa didapatkan oleh Toarco, pihak perusahaan melakukan kontrak
kepada pemilik pohon. Rentang waktu kontrak yang diajukan kepada warga sekitar tiga
sampai empat tahun. Warga pun menyepakati waktu kontrak yang diajukan oleh Toarco.
Setelah kontrak disepakati, pohon-pohon itu dipangkas oleh pihak perusahaan sampai
ketinggian satu meter. Seiring waktu, pohon yang tadinya hanya punya potensi hidup,
tidak lama tumbuh dan berbuah. Tunas-tunas bermunculan dari tanah. Bibit pohon baru
muncul keluar. Kelak melalui bibit petani Batutumonga, perusahaan mengambil
beberapa bibit untuk penanaman pohon kopi di kebun baru.
Dalih perusahaan mengontrak kebun rakyat, semata-mata agar petani dapat mengikuti
cara Toarco. Kelak petani mampu melakukan sendiri dan mereka menikmati hasilnya.
Sayangnya, pembukaan kebun butuh waktu. Dua tahun kebun dibuka dan dibiarkan
terlebih dahulu. Selang empat tahun berjalan kebun baru bisa ditanami. Melewati tahun
ke lima hingga tahun ketujuh, pohon kopi dapat dipanen. Waktu yang begitu lama untuk
menikmati hasil prduksi kopi, membuat warga Batutumonga memilih agar lebih baik
Toarco yang menjalankan kebun mereka.
Pak Jabir memastikan memang tidak ada satu pun petani kopi Toraja yang dapat
mengolah kopi arabica pada waktu itu. Sejak kedatangan perusahaan, lambat-laun
warga kampung baru paham cara mengolah buah kopi dan tahu harga jual yang berlaku.
Sebelum Toarco datang, petani kopi hanya menjual ke pasar tradisonal. Ketika pedagang
pasar bilang harga kopi sekian, petani manganggut-anggut kepala saja. Berbeda dengan
Toarco. Perusahaan berani pasang harga lebih tinggi. Warga juga tahu berapa harga
yang layak, tentunya dengan cara pengolahan biji kopi yang tepat. Karena itu harga beli
kopi dari petani boleh tinggi tapi, kualitas harus berbanding lurus.
Kopi yang dijual ke perusahaan tidak boleh “sembarangan petik”. Kalau bukan buah
merah yang dipetik perusahaan tidak akan mau membeli. Belum lagi model pembelian
buah kopi berganti, dari yang sebelumnya hanya kulit ceri berubah menjadi kulit tanduk
(parchment).115 Selain itu, Toarco juga meminta petani rakyat untuk tidak mengolah kopi
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Istilah parchment atau kulit tanduk atau horse skin, kulit ceria, dan green bean merupakan penamaan
yang dibuat oleh Pulitkoka Jember.
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dengan cara dry process116. Toarco menginginkan kopi diolah dengan cara wash coffee
atau WIB.
Di tahun 1977, Indonesia tidak hanya mengenal proses pengolahan kopi wash dan unwash coffee saja. Ada teknik lainnya yang dinamakan natural process. Banyak orang
Indonesia mengatakan teknik natural process merupakan teknologi pengetahuan paling
canggih pada waktu itu. Cara pengolahan bergaya natural process itu datang dari negara
Brazil. Teknik ini berangkat dari pengaruh iklim di negara Brazil.
Jenis varietas arabica di negara Brazil mirip dengan kopi Toraja jenis varietas typical.117
Waktu panen kopi terbilang cukup lama. Namun, setiap menjelang musim panen, tiga
sampai empat bulan iklim di negara Brazil selalu gersang. Menyiasati kebutuhan air yang
tinggi, orang Brazil kemudian berpikir. Pak Jabir melukiskan bila buah kopi merah bisa
mengering dipohon dan jatuh sendiri, kenapa tidak? Berangkat dari perenungan itu.
Para petani kopi di Brazil kemudian menggunakan tampah sebagai tempat
penampungan buah kopi. Wadah ini lalu di letakan pada bagian bawah setiap pohon
kopi.
Nanti ketika buah kopi semua jatuh, petani hanya tinggal menggoyang-goyangkan
tampah. Cara kerjanya sama dengan menapis biji kopi. Tampah yang digoyangkan
bertujuan untuk membuang daun dan tanah yang tanpa sengaja tertampung. Singkat
cerita, petani kopi di negara Brazil hingga saat ini masih melakukan peroses pengolahan
yang dinamakan natural itu. Artinya proses pengolahan biji kopi dengan pengeringan
alami di atas pohon sendiri.
Cara yang dilakukan oleh petani kopi Brazil, tidak jauh beda dengan teknik pengolahan
drying atau un-wash atau OIB. Menurut Pak Jabir orang Indonesia memang latah dalam
penggunaan istilah. Sebenarnya mereka tidak tahu, teknik natural process itu telah
dilakukan sejak lama oleh orang Indonesia.
Pasca kebijakan perusahaan untuk mengubah model pembelian biji kopi di tahun 1979,
pihak Toarco menyebar mesin-mesin pengupasan buah kopi (pulping) berukuran kecil
kepada pra petani. Tahun itu mesin pengupasan diberikan 10 unit dengan cuma-cuma.
Sementara bagi petani yang tidak mendapat mesin pulping, Toarco memberikan akses
pinjaman mesin dari perusahaan. Meskipun pada beberapa tahun kemudian mesinmesin yang dibagian itu nantinya banyak yang hilang.
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Pak Jabir kemudian menjelaskan maksud dari dry process. Istilah dry process telah dikenal dan berlaku di
dalam perdagangan ekspor kopi. Waktu itu ada sitilah WIB dan OIB. Kedua istilah ini merupakan
penamaan dari bahasa Belanda. WIB yang berarti wash coffee. OIB yang berarti un-wash coffee. Dalam
bahasa Belanda, WIB dikonotasikan dengan west, sementara OIB dikonotasikan osst. Dengan begitu, ada
pembagian Timur dan Barat. Sedangkan, untuk dry process itu sendiri berada dalam kategori un-wash
coffee. Teknis pengolahaan biji kopi OIB atau un-wash coffee, tahun itu mendominasi seluruh wilayah di
Indonesia. Kecuali untuk kopi yang berada di daerah kaki gunung Ijen, Jawa Timur. Pengolah biji kopi
dengan cara wash coffee (WIB). Pengolaha wash juga sering dikatakan dengan wet yang artinya basah.
Kopi jenis varietas typical sebenanrya berasal dari Ethiopia. Persebarannya mulai dilakukan kala
perdagangan bangsa Ethiopia dengan Belanda mulai intensif. Bibit ini kemudian tersebar di negaranegara imperial Eropa. Tersebarnya bibit kopi typical merupakan kontribusi Belanda. Melalui tangan
Belanda, negara Perancis mendapatkan bibit jenis typica. Setelah mendapatkan bibit kopi, Perancis
menanamnya di pulau Réunion (dulu namanya pulau Bourbon). Hingga pada akhirnya jenis ini tersebar
sampai ke Brazil, bahkan ke Toraja.
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Setelah perubahan model pembelian ini, buah kopi rakyat mulai masuk satu per satu.
Terkumpul tiga sampai lima kilogram namun, pasokan kopi yang masuk tidak bertahan
lama. Kebanyakan keluarga petani hanya memiliki 20 pohon, sementara kalau pohon
berbuah sekali dipetik satu hari segera habis.
Faktor lain dari berhentinya pasokan kopi, karena setiap penjualan buah kopi ke
perusahaan, warga seringkali harus berjalan kaki sepanjang satu kilometer. Bahkan ada
yang berjalan kaki dalam rentang tiga sampai sepuluh kilometer. Jarak penjualan yang
jauh ini membuat warga berhanti, karena setelah menerima upah hasil penjualan kopi
selalu uang habis diperjalanan. Akhirnya mereka mulai enggan menjual ke perusahaan.
- Strategi Mendobrak Pasar Global
Toarco telah memutuskan strategi pasar sejak di masa awal perusahaan didirikan. Hanya
kopi proses olahan wash coffee yang akan masuk ke pasar internasional. Pilihan strategi
ini dilakukan oleh perusahaan secara sadar. Melihat kopi yang bermunculan di Indonesia
kebanyakan dry process. Agar pemintaan pasar kopi dunia menggeliat, Toarco
mengambil cara olahan lain. Pilihan strategi yang berbeda ini juga berkaitan dengan
sistem quota yang dibuat oleh International Coffee Organization (ICO).
Dulu sistem quota ini diatur setiap bulan. Setiap negara anggota produsen ICO diberi
jatah penjualan kopi masing-masing. Ancamannya, setiap negara produsen tidak boleh
melewati batas quota penjualan kopi yang ditentukan. Bila dilanggar, harga penjualan
kopi harus jatuh di bawah harga pasaran global. Meskipun terdapat jatah penjualan
kopi, seringkali penjualan kopi Indonesia melewati batas quota. Kopi-kopi yang melewati
batas quota ekspor, dijual kepada negara-negara yang tidak masuk sebagai negara
quota. Setidaknya dengan cara ini harga jual jatuh tipis. Misalnya penjualan di negara
quota sebesar 2 dolar, sedangkan ketika dijual pada negara luar quota bisa 1,5 dolar.118
Sistem quota ini berlaku sejak awal pertama kali Toarco mulai melakukan ekspor kopi
pada tahun 1979. Kurang lebih sampai tahun 1986 ini sistem ini masih berlaku. Di masa
sistem quota Toarco sering bertengkar dengan eksportir kopi lainnya.
“Pada waktu itukan, anaknya Soeharto itu dapat sendiri. Kemudian
dia bagi-bagi kepada para ekportir, dia dapat 100 rupiah dari satu
kilo kopi Robusta.”
Geram dengan tingkah anak Soeharto, keributan di kalangan eksportir terjadi sekitar
tahun 1986 atau 1987. Masalahnya dari 100% quota yang diberikan kepada Indonesia,
hanya 45% yang baru turun. Semua eksportir menunggu-nunggu sisa quota sebesar 55%
untuk diturunkan lagi. Tiba-tiba, Departemen Perdagangan mengatakan, sisa quota
sudah dibagikan. Silang usut terjadi. Eksportir tahu, yang bermain rupanya anak
Soeharto119. Ada empat orang eksportir Indonesia waktu itu yang disinyalir dengan
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Pak Jabir menjelaskan soal sistem quota ini. Jadi setiap negara diberikan batasan ekspor dalam satu
tahun. Namun, jika negara tersebut melebihi batas quota, maka perdagangan masuk ke tarif non-quota.
Penjualan bisa saja berlangsung, tapi kepada negara-negara non-quota. Tentu dengan harga di bawah
jauh dari penetapan harga jual pada negara-negara quota.
Ketika menyebut nama anak Soeharto, pihak Toarco minta jangan dituliskan. Penulis memilih
menginisilkan saja. Nama anak itu TS.
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dengan anak Soeharto. Sekitar dua atau tiga orang yang diberikan jatah merupakan
orang-orang keturunan Tiongkok.
Geram dengan kebijakan anak Soeharto, pihak Toarco langsung berhadapan dengan
Departemen Perdagangan. Sesampainya di kantor Departemen Perdagangan bukan
angin keadilan didapat, pegawai kantor malahan bilang:
“Ini adalah persoalan quota. Dan persoalan quota adalah persoalan
dapur istana.”
Keributan ini terus berlangsung hingga di akhir masa penetapan sistem quota. Di saat
yang bersamaan produksi kopi robusta Indonesia terus meningkat. Indonesia menduduki
nomor urut dua di dunia sebagai eksportir kopi robusta.
Di pasar dunia Indonesia harus berhadapan dengan pertarung besar, yaitu negara Brazil.
Produksi kopi Brazil di pasar internasional mencapai persentase 60% untuk kopi arabica
dan 25% - 40% robusta. Sebaliknya Indonesia, ekspor produksi kopi robusta lebih besar
90% dibandingkan arabica.
Tidak hanya sistem quota yang dirancang oleh ICO, di periode yang bersamaan ICO
mengeluarkan klasifikasi kopi untuk pasar dunia. Dasar pembagian menurut Pak Jabir
hanya soal rasa paling enak. Ada Columbian Milds dan Natural Brazilian.120 Keduanya
merupakan jenis Arabica. Di antara dua klasifikasi kopi terenak itu ada klasifikasi Other
Milds. Setiap klasifikasi kopi, mengantongi score atau penilaian tersendiri. Pak Jabir
mengumpamakan, jika Columbian Milds mendapat penilaian 10, maka Natural Brazilian
mendapat score delapan. Penilaian Natural Brazilian ini setara dengan tipe others, yang
juga memiliki score delapan. Sedangkan untuk robusta mungkin, menurut Pak Jabir
score-nya berada dalam rentang dua sampai tiga.
Pengklasifikasian yang dilakukan oleh ICO pada tiga kategori kopi arabica menimbulkan
spekulasi. Banyak pedagang ekspor kopi bermain harga mengapung atau floating. Jenis
kopi yang biasa dimainkan pada transaksi floating, berada di antara tiga klasifikasi
ketentuan ICO. Pedagang lalu menamakan dengan istilah premium coffee. Sistem
transaksi ini berjalan dengan mekanisme pembayaran di atas harga dasar. Ketika tawarmenawar kopi selesai dan kopi berhasil dijual, produsen akan meminta harga tambahan
dari harga yang berlaku atau harga dasar. Melalui sistem ini, Toarco pernah mendapat
keuntungan 300 sen per kilo kopi arabica pada tahun 1979.
Di perdagangan internasional, harga tertinggi ditawarkan untuk tiga jenis milds atau kopi
Arabica. Harga itu berbeda dengan jenis kopi Robusta. Pasaran dunia menghargai kopi
robusta di bawah harga Arabica. Harga jual tertinggi pada waktu itu, diberikan pada jenis
kopi Blue Mountain. Sedangkan, di bawah kopi Blue Mountain, dengan score delapan,
merupakan kopi arabica milik Toarco. Perusahaan merasa bangga telah mengibarkan
nama “Toraja Arabica” di mata pasar Internasional.

120

Brazil tidak hanya menjual arabica pada waktu itu. Ada juga kopi robusta. Di negara Brazil robusta
dinamakan Conilon
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Sayangnya kebanggaan Pak Jabir seolah hanya boleh dimiliki oleh Toarco. Pak Jabir jadi
begitu sinis dengan Bupati dan Pemerintahan Daerah Toraja. Para pejabat baru
mengelu-elukan tentang cita rasa kopi arabica Toraja. Para pejabat menganggap kopi
arabica memiliki rasa yang khas. Pak Jabir sepakat, kalau cita rasa kopi Arabica Toraja
memang berbeda. Hanya saja ada pengecualian.
“Tapi di sini, ini siapa? Pedagang dengan segala macam trik, dengan
segala macam kekuatan untuk penetrasi pasar! Itulah yang main di
sini. Jadi kalau umpanya katakan kopi Toraja, begini begitu, rasanya
begini unik, atau apakah. Adelah. Lucu itu cerita! Itu hanya cerita
profesor yang ada di Jember. Tapi di sini yang paling penting. Apa
artinya brand? Itulah kekuatan. Jadi kalau saya katakan secara jujur,
apa si yang dikatakan Toraja bisa terkenal seperti itu? Nomor satu ya
di sini (penetrasi pasar). Nomor dua yang lain rasanya enak. Ya
memang iya! Nomor dua setelah itu! Karena pada waktu mulai
muncul, enggak ada kopi yang seenak kopi kami di Indonesia pada
waktu kami mulai berproduksi.”
Efek dari penetrasi pasar yang dilakukan oleh Toarco, berdampak pada para petani kopi
Toraja yang mulai mengikuti cara bertanam perusahaan. Daerah di luar Toraja pun
sama, seperti di Enrekang dan Gowa. Geliat ini memuncak memasuki tahun 1980-an.
Alasan mereka semua mulai bertanam kopi, untuk menjual kepada Toarco. Setidaknya
dari awal pendiriaan hingga 1987, perusahaan tidak punya masalah soal pesaing. Nanti
ketika memasuki tahun 1988 – 1991, baru produksi kopi Toarco mulai sedikit terganggu.
Beberapa perusahaan perkebunan kopi besar perlahan bermunculan.
“Mereka pikir, menjual kopi itu susah. Tapi mereka lihat kopi Toraja
sudah buat bendera besar sekali di dunai. Jadi mereka berpikir kalau
begini, 50% berjalan tidak usah kita. Kita punya nama besar Toraja.
Memang Kapal Api, memang Sulotco sudah cukup itu. Jadi dia tidak
mau mengatakan kopi Toraja yang menyerempet-nyerempet kita
punya. Dia tahu itu etik. Memang itu cukup sombong! Tapi yang lain?
Katakan ada kopinya yang sedikit jelek dijual ke Jepang. Kerena
perusahaan di Jepang sana mau beli dengan harga rendah, mulai
teriak soal nama kopi.”
Sindiran Pak Jabir tidak hanya untuk perusahaan kopi yang muncul di tahun 1987 saja.
Lebih luas, Pak Jabir menyindir orang Toraja secara umum. Ungkapan langsung Pak Jabir
bermaksud menghajar orang Toraja yang mulai mempersoalkan merek dagang Toarco.
Sebagian orang marah dan berteriak karena tidak bisa menjual kopi ke negara Jepang
dengan nama Arabica Toraja.
Kata Pak Jabir, dalam hukum dagang Jepang tidak diperbolehkan memakai nama “Toraja
Kopi”. Kalau penanaman kopi berasal dari Toraja boleh saja. Tapi, tidak untuk menjual
dengan nama dagang Toraja Kopi. Apalagi menjual kopi untuk pasar negara Jepang.
Penggunaan merek dagang Toraja Kopi hanya berhak digunakan oleh Toarco. Pak Jabir
bertambah geram dengan suara bising itu. Katanya, mereka seolah baru keberatan
sekarang ini.
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Padahal penamaan merek dagang sudah dimulai sejak tahun 1977, ketika Iinduk
perusahaan bernama key coffee mendaftarkan merek dagang kopi Toraja dengan nama
“Toarco Toraja Coffee”. Alhasiil, merek dagang itu telah berstampel hak panen dari
negara Jepang. Pendaftaran pada waktu itu, menggunakan dua merek dagang. Pertama
“Toraja Coffee” dan kedua “Toarco Toraja Coffee”. Bagi Pak Jabir apa arti sebuah nama
dalam perdagangan. Itu tidak terlalu penting tegasnya. Justru yang terpenting
bagaimana membuat pasar di dunia bisnis.
- Mekanisme Perdagangan Kopi Toarco
Awal perusahaan membuka kebun kopi, jenis varietas yang ditanam typical. Varietas ini
terus bertahan hingga tahun 1982. Setelah itu pemerintah lewat Bimas Pertanian dan
Pekerbunan, mulai menyebar bibit genetik “Lini S”. Toarco juga membeli bibit Lini S 795
untuk mengganti variteas pohon yang ditanam. Kode seri yang diberikan oleh Puslitkoka,
yaitu Lini S288 dan Lini S333. Seri pertama bibit Lini S, sebagian masih dapat dijumpai di
wilayah Enrekang. Sebaliknya, justru yang sekarang beredar hampir di seluruh Toraja
kebanyakan Lini S795.121
Efek dari pembagian bibit di tahun 1984 ini, terbentuklah istilah “Kopi Jember” di
kalangan petani kopi. Pak Jabir mengungkapkan, sebenarnya orang Puslitkoka tidak tahu
istilah kopi Jember. Petani juga tidak tahu apa itu bibit Lini S, yang mereka tahu dari
mana bibit kopi ini berasal. Lalu, banyak orang yang menjawab dari Jember. Alhasil,
istilah kopi Jember lebih terngiang di kalangan petani kopi. Penamaan kopi Jember ini
bergema hingg ke negara Amerika Serikat.
Boleh jadi bibit Lini S 795 memang populer pada waktu itu, tapi sekarang Toarco
mengaku sudah tidak begitu mengandalkan varietas tersebut. Sekarang bibit kopi yang
paling diandalkan bernama “Adem Sari”. Jenis varietas Adem Sari ini turut diandalkan
oleh Puslitkoka.
Sedangkan varietas Lini S 795 hari ini, jutsru ditaruh pada tingkat paling rendah oleh
Toarco dan Puslitkoka. Perubahan ini terjadi pasca Puslitkoka melakukan cupping cita
rasa. Alasan lain karena produktivitasnya lebih rendah dibandingkan jenis varietas Adem
Sari.122
Kendati lebih banyak jenis Lini S 795 yang beredar di Toraja, Toarco tetap menerima
pasokan biji kopi milik petani. Tentunya serangkaian penilaian harus dilalui bagi si
penjual atau petani kopi. Perusahaan punya standar mutu, jika sesuai perusahaan akan
membeli.
“Kalau di Toarco itu tidak sembarang beli. Tidak mutlak kopi datang
yang dari petani itu diterima, tidak seperti itu. Karena memang ada
standar mutu kita. Kalau misalnya petani kopi itu datang membawa
121
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Umumnya bibit Lini S 795 yang paling banyak tersebar di pulau Sumatra dan Sulawesi.
Proses cup test yang dilakukan oleh Puslitkoka, menurut Pak Jabir selain untuk mengetahui karakter biji
kopi yang dihasilkan, tedapat agenda lain dari perdagangan internasional. Setiap bibit genetik atau
varietas yang dibuat sebenarnya mempunyai cita rasa yang disukai oleh warga di suatu negara. Dengan
begitu, sebenarnya Puslitkoka mengetahui siapa pembeli, target pasar, dan orang-orang yang meminta
bibit itu untuk dibuat.
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kopinya kepada kita. Ya, kalau sesuai standar mutu kita beli. Kalau
tidak ya tidak kita beli.”
Standar mutu yang dilakukan oleh Toarco berdasarkan uji cita rasa atau cup test. Uji cita
rasa ini berlangsung dalam serangkaian tahapan. Pertama, dengan uji “penampakan”.
Tahapan ini diutamakan pada pemeriksaan biji kopi secara fisik. Setelah tahap
penampakan, dilanjutkan dengan pengujian kandungan kadar air di dalam biji kopi. Jika
dua tahapan telah dilalui, maka selanjutnya Toarco mengambil contoh biji kopi.
Jumlahnya sebanyak 200 gram. Sampel ini kemudian digoreng oleh Toarco untuk
dicicipi. Di antara semua rangkaian penilaian, proses cup test paling menentukan. Sedikit
saja rasa kopi yang timbul tidak sesuai perusahaan akan menolak. Proses seleksi kopi
yang begitu ketat ini, anehnya tidak membuat pasokan kopi Toarco surut.
Biar bagaimana pun perusahaan Toarco tetap membutuhkan pasokan dari petani.
Lantaran sebanyak 85% kopi yang masuk di Toarco hasil kebun petani rakyat.
Sedangkan, untuk sisa persentase pasokan diambil dari kebun Padamaran. Dalam satu
periode menghasilkan 500 ton. Panen kopi dimulai dari bulan Mei sampai dengan
Oktober. Pasokan sebesar 500 ton dari kebun sendiri hanya berkontribusi 10 – 15%.
Seutuhnya perusahaan memang melempar segala biaya produksi selama proses
budidaya kepada petani.
Toarco lebih memilih untuk membeli kopi dari kebun petani rakyat, Ddibandingkan
dengan membuat kebun mitra atau sistem inti-plasma. Bagi perusahaan, para petani
rakyat tidak harus menjual hasil panen kopi kepada Toarco. Petani kopi rakyat dapat
dengan bebas menjual pada sembarang orang.
“Misalnya bapak datang membawa kopi ya? Tapi Toarco hanya
mampu membeli sekian rupiah. Tapi menurut Bapak tidak sesuai atau
tidak suka dengan harga Toarco. Ya, Bapak silahkan jual ke tempat
lain. Itu juga kalau misalnya ada. Yang kedua, misalnya Bapak
selama ini kami bina dan menghasilkan kopi sekian, tetapi mutunya
tidak sesuai, ya kami tidak beli.”
Toarco seperti di atas awan dan kuat dalam pijakan modal. Mekanisme pembelian yang
ketat tidak membuat petani kopi Toraja beralih tempat. Bahkan, beberapa orang
pedagang kopi mengatakan, harga kopi arabica di Toraja sebenarnya berpatokan dengan
harga yang dikeluarkan oleh Toarco. Khususnya, untuk harga beli kopi kulit tanduk milik
petani. Walaupun kuat di dalam pasar lokal, perusahaan menyatakan dengan tegas,
kalau mereka tidak pernah memainkan harga beli kopi. Selama ini harga yang ditentukan
mengacu pada harga pasaran kopi dunia. Seumpama harga jual kopi green bean sebesar
empat dolar per kilogram, Toarco akan menyesuaikan dengan harga rupiah di Indonesia.
Standar patokan nilai tukar yang digunakan, mengacu pada nilai tukar dolar di Jepang.
Biar bagaimana pun negara tujuan ekspor Toarco tetaplah Jepang.
Ketika biji kopi sudah masuk ke perusahaan induk key coffee, baru nanti ekspor akan
dilanjutkan kepada lima negara lainnya. Kelima negara itu merupakan tempat
pemasaran Toarco. Amerika, Australia, German, Singapura, dan Jepang sendiri. Di luar
pasar Internasional, Toarco hanya bermain untuk pelanggan kecil-kecilan.
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Kategori kopi yang dijual oleh perushaan di pasar Internasional berada dalam empat
tingkatan grade. Sementara, saat ini hanya lima produk yang diolah oleh perusahaan.
Produksi grade satu, grade dua, dan grade tiga, difokuskan untuk pasar ekspor.
Sedangkan untuk olahan bubuk, sisa biji-biji kopi pecah atau yang defects dijual ke pasar
lokal.
“Di Toarco itu sendiri ada pengolahaan untuk bubuk. Untuk yang
katakanlah, biji pecah, itu masuk ke situ. Itu untuk dijual ke pasar
lokal.” Ujar Pak Ruben.
Waktu itu saya juga bertanya tentang harga beli kopi petani lokal di tahun 2016 dan 217.
Pihak perusahaan menjelaskan, kalau harga beli kopi arabica Toarco dari petani tahun
2016 lalu berkisar 14.500 – 15.000 per liter. Takaran liter dibuat rata (sasak). Pembelian
biji kopi dalam bentuk parchment basah, dengan teknik pengolahan semi wash. Di luar
dari semi wash tak ada tempat pembelian. Sedangkan, untuk harga tahun 2017, Pak
Ruben belum bisa mengeluarkan nominal pembelian. Toarco mengacu masih menunggu
harga pasar kopi Internasional Jepang.
Dalam mekanisme penjaringan biji kopi petani lokal Toraja, Toarco melakukan penataan
ulang spasial lain. Selain melalui sistem petani mitra, sentra penjualan kopi turut
dirancang dengan terukur. Pembentukan sentra jual-beli kopi bertujuan untuk
memotong rerantai pa’sambu tondok.
Kehadiran sentra jual-beli milik Toarco ini, sempat menimbulkan sentiment negatif.
Terutama tentang kehadiran sentra penjualan di daerah Sapan. Menanggapi itu, Pak
Ruben menyangkal, menurutnya hanya satu sentra pembeli kopi petani. Tempat itu
berada di lembang Rante Uma, sementara yang berada di lembang Sapan tidak pernah
ada.
Pihak Toarco juga menyangkal tentang kehadiran kebun percontohan dan sentra
pembelian kopi yang berada di lembang Pulu’-Pulu’. Mendengar pertanyaan itu, mimik
muka Pak Ruben seperti tersentak; kaget. Ada nada getar ketika menjawab. Tidak lama
setelah itu Pak Ruben menanggapi, kalau kebun percontohan hanya untuk penelitian
terhadap petani. Dari kebun itu, perusahaan menginginkan cara tanam dan cara
pemeliharaan yang lebih baik.
“Nah makanya, karena di sana ada beberapa beberapa sentra kopi
yang bermutu, sesuai dengan mutu kami. Nah makanya, kami bikin
itu kebun percontohan untuk memperlihatkan kepada para petani di
sana. Supaya dia semakin terbuka wawasan untuk petani kopi.”
Gugup lelaki ini.
Toarco hanya mengakui kebenaran kebun percontohan di lembang Pulu’-Pulu’.
Sedangkan kehadiran kebun kontrak tak dijawab oleh Toarco. Sementara, kehadiran
sentra pembeli kopi di lembang Pulu’-Pulu’ disangkal. Toarco hanya mau bicara tentang
alasan pemilihan lembang Rante Uma sebagai sentra jual-beli kopi petani. Pertama,
karena pertimbanganya akses keterjangkauan. Supaya para petani kopi yang tinggal di
Pulu’-Pulu’ dan juga yang berada di lembang sekitarnya mampu menjangkau. Kedua,
agar mutu kopi tidak rusak ketika sampai di Toarco. Jika kopi yang datang terkena jamu,
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perusahaan Toarco tidak akan mau menerima. Tak hanya itu, jika petani sudah petik dua
sampai tiga malam, tapi biji kopi belum tiba di perusahaan untuk dijual. Jelas
perusahaan tidak menerima. Kedua alasan ini menjadi pertimbangan Torarco.
Di akhir bagian ini akan ditutup tentang sedikit hubungan perburuhan Toarco Jaya.
Toarco membagi status pekerja dalam tiga tipe. Pekerja tetap, buruh harian dan buruh
borongan. Tugas buruh borongan lebih dititik berakat pada penyortir kopi. Rata-rata
mereka semua merupakan perempuan. Upah tergantung dari banyaknya kopi yang
berhasil dipilah. Setiap 10 kilogram biji kopi speciality grade dihargai 12 ribu rupiah.
Jumlah tenaga kerja yang dilibatkan tak menentu. Tergantung pasar tenaga kerja yang
dibutuhkan.
Berbeda dengan julah buruh borong, jumlah tenaga kerja tetap tercacat oleh
perusahaan. Saat ini perusahaan Toarco hanya mempekerjaan 67 orang. Pekerja tetap
berada di garis UMP Sulawesi. Di Toraja upah pekerja tetap sebesar 2.050.000 ribu.
Sedangkan untuk buruh harian sebesar 90 ribu. Untuk pekerjaan non-tetap lebih banyak
di lapangan. Seperti, pemetikan dan pembersihan. Jam kerja dimulai dari pukul delapan
pagi sampai dengan jam tiga sore.
 KUD SANE
Sangkutu Bane berarti satu ikat benih unggul. Kedua kata ini merupakan akronim dari
nama “SANE”. Sejak bulan Juni tahun 1974, Koperasi Unit Desa (KUD) SANE berdiri di
Toraja. Badan hukum koperasi ini, sebelumnya merupakan penggabungan dari dua
kelompok tani pangan dan ternak. Satu kelompok bernama Rantepao dan satu
kelompok lagi bernama Langtanduk.
Di tahun 2017, dua orang petinggi koperasi bernama Pak Habel dan Pak Luter berbagi
cerita tentang sepak terjang KUD SANE. Mulai dari tahap pendirian hingga cara kerja
koperasi di masa Orde Baru. Kedua orang lelaki asal Toraja ini punya pengalaman geram.
Di masa Orde Baru, koperasi hanya dijadikan alat pemerintah untuk mencapai program
swasembada pangan. Peran KUD SANE menggenjot produktivitas padi di Toraja. Dulu di
Toraja panen padi hanya satu tahun sekali. KUD SANE diminta oleh pemerintah untuk
mengubah model pola tanam padi. KUD SANE berperan mendistribusikan pupuk kimia
dan alat-alat pertanian. Mengingat peristiwa itu, Pak Luter begitu geram.
“Dulunya-kan koperasi itu pake doktrin dari pusat sama semua.
Salurkan pupuk macam-macam-lah beragam. Itu-kan ndak mendidik!
Nah saya lihat itu harus keluar. Karena KUD itu-kan mati semua
sekarang.”
Boleh koperasi lain mati, tapi tidak untuk KUD SANE. Memasuki tahun 1992, KUD SANE
ikut bergabung sebagai anggota Pustu Sulsel (Pusat Koperasi Pengembangan Pedesaan).
Hasil penggabungan membuat KUD SANE meluncurkan lini bisnis baru. Aktivtas bermula
sebagai pemasok kopi Arabica untuk pasar wilayah Makassar. Keterbatasan pengolahan
kopi yang masih berada di tingkat perkampungan sampai tahun 1997 tak mengubah
pangsa pasar. Dulu tak semegah sekarang. KUD SANE hanya punya gudang penyimpanan
kopi berukuran 8 x 12 meter. Tempatnya berada di daerah Tallunglipu, Toraja bagian
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Utara. Tak lama kemudian, bantuan berupa mesin pengupasan buah kopi (huller)
didatangkan dari Pustu.
Pada tahun yang sama, 1997 seorang “teman”123 datang menawarkan bentuk kerjasama
untuk ekspor kopi. Singkat cerita, KUD SANE memulai kerjasamanya dengan PT.
Cooperative Business Internasional (CBI) yang bertempat di Klaten, Jawa Tengah.124
Kerjasama ini tak hanya berlangsung kepada PT. CBI Indonesia, koperasi dengan nama
Puspita Luwuk125 yang berasal dari Palopo ikut bergabung. Melalui gabungan modal
usaha secara terpisah, perlahan KUD SANE menjalakan aktivitas ekspor kopi.
Di awal tahun kerjasama. Tempat penyortiran kopi berada di Palopo. KUD SANE belum
memiliki gudang penjemuran. Gudang itu berada dekat dengan laut. Pengalaman suram
menerpa KUD SANE. Beberapa buyer (pembeli) mengeluh karena kopi berasa asin.
Menurut Pak Habel, ada pengaruh dari letak penyortiran di dekat laut. Uap air laut
masuk yang beterbangan diserap oleh biji kopi. Akhirnya, keputusan segera dibuat.
Gudang KUD SANE harus dipindahkan ke Toraja. Pemerintah Daerah Toraja126
memberikan lahan bertatus Hak Pakai selama dua tahun. Izin pemakaian lahan dimulai
pada tahun 1999. Memasuki tahun 2000 gudang pun berdiri, tapi gudang belum bisa
beroperasi. Nanti ketika masuk tahun 2011, penyortiran dan pergudangan baru
dipindahkan.
- Memulai Operasi
Seiring waktu berjalan. Model bagi hasil berubah. Awalnya, KUD SANE diminta hanya
sebagai pemasok kopi saja. Setiap satu ton kopi yang berhasil dipenuhi akan ada insentif
yang diberikan. KUD SANE kurang sepakat dengan cara itu. Model bisnis lain dipilih.
Ketiga badan hukum lalu bersepakat memakai sistem saham. Model saham ini baru
dimulai pada 2010. Ada persentase kepemilikan modal di KUD SANE. Sebanyak 24%
dimiliki Puspita Luwuk, lalu KUD SANE sebesar 25%, dan PT. CBI memiliki saham
mayoritas sebesar 51%. Persentase pembagaian ini merupakan komposisi modal usaha.
Tak ada bunga investasi.
Pasca penggabungan saham tiga bandan hukum. Modal awal yang terkumpul mencapai
dua miliar. Setoran awal yang diberikan dulu sebesar 500 juta. Sekarang modal sudah
semakin membesar. Sebanyak 80% dari hasil keuntungan dimiliki lembaga. Sisanya yang
sebesar 20% baru dibagi-bagi sebagai keuntungan. Mekanisme pambagian keuntungan
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat ini hanya dihadiri sebanyak lima
orang. Pembahasan rapat tak bertele-tele. Rapat dilakukan dengan cepat selebihnya
makan bersama. Kecakapan KUD SANE dalam menjalakan bisnis kopi berjalan seiring
waktu. Keuntungan tak didapat begitu saja, tanpa pertemuan dengan pangsa pasar
baru.
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Pak Habel mengatakan teman, tapi Pak Luter menerangkan berbeda. Kedatangan PT. CBI ke Toraja
murni mencari KUD SANE sebagai koperasi mitra untuk penjualan kopi.
PT. CBI Indonesia merupakan pengembangan koperasi negara Amerika Serikat.
Di koperasi Puspita Luwuk, KUD SANE terdaftar sebagai anggota koperasi. Ini semacam jaringan
koperasi.
Dulu Pemerintah Daerah Toraja masih satu. Pemekaran baru terjadi ketika tahun 2008.
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KUD SANE mengalami peningkatan ekspor pasca tahun 2004. Momentum bermuara
ketika KUD SANE berhasil menjadi pemasok utama kedai kopi Starbucks, Amerika
Serikat. Sebelum Starbucks langgan utama mereka Holland Coffee yang bermukim di
Belanda. Kedatangan Starbucks pada tahun 2004, tak langsung membeli biji kopi.
Starbucks hanya melihat-lihat kualitas biji kopi saja. Satu tahun setelahnya pembelian
mulai dilakukan sedikit demi sedikit. Memasuki tahun 2012 pembelian starbucks
semakin konsisten. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 ini, kontrol pengawas berupa
tim penilai kopi Starbucks selalu datang ke KUD SANE.
Keberhasil menjadi pemasok terbesar Strabucks membuat Pak Luther begitu bangga.
Perubahan pangsa pasar dari lokal menuju internasional memberi prestise tersendiri.
Pak Luter berkata:
“Mulai ekspor sejak awal ekspor terus. Karena sejak ada PT CBI terus
ndak bisa lokal. Kapan majunya? Ya nah kita join begini kita sadar
ndak tau apa-apa. Masa orang kampung mau belaga bisa bahasa
Inggirs, ndak bisa! Bukan jamannya lagi KUD ngurusin kios. Biaya
rapatnya lebih mahal. Ndak mendidik!”
Sistem saham ini membuat modal KUD SANE bertambah besar. Bayangan tentang
kesejahteraan anggota tani menghiasi isi kepala. Sayangnya KUD SANE mengaku tak
punya anggota petani. Mereka mengganggap itu merepotkan jalan kerja. Ada biaya yang
terus keluar jika menghidupi anggota tani. Biaya adminstrasi tak kecil. Memakan banyak
uang yang harus disediakan. Apalagi jika sudah “bermerek” anggota banyak sekali
tuntutan. Lebih baik KUD SANE membeli kopi yang diolah dari petani saja. Ongkos
produksinya rendah. Harga belinya juga bisa ditekan.
“Pokoknya petani punya hasil kita beli. Kalau administrasinya sudah
mahal. Biasanya kalau orang sudah bermerek anggota banyak
tuntutan. Sudah bosan itu orang kita jengah! Omong kosong!
Hahaha… yang datang dibina itu bukan petani heee…haa… yang
dibutuhkan SPG-nya. Kaya ada di Tikala itu koperasi yang mengatas
namakan ribuan anggotanya. Memang secara administrasi banyak.
Tapi apa anggota? Yang dibutuhkan duit. Ehhhh lebih baik, kau
punya barang bagus cocok kita beli!”
Penilaian Pak Luter tentang anggota tani ini terbilang arogan. Sikap itu cukup berbeda
dengan Pak Habel. Meskipun jawaban yang diberikan senada. Pak Habel sama-sama
lebih mengingkan membeli kopi petani rakyat. Dengan tak memiliki anggota tani,
pendapatan KUD SANE cukup besar. Bukan berbangga hati dengan capaian bisnis
mereka. Justru KUD SANE menutup-nutupi kondisi bisnis mereka. Sebenarnya bisnis KUD
SANE, sudah lama terendus oleh perusahaan Sulotco. Pemerintah Toraja Utara juga
telah mengetahui tentang manuver KUD SANE. Bukan berbangga dengan kehebatan
KUD SANE, justru pemerintah Toraja bagian Utara sinis dengan kehadiran KUD SANE.
Sikap sinis Pemerintah Daerah Toraja Utara bukan tanpa sebab. Telah ada peristiwa yang
menyertai di belakangnya.
Sikap itu telah dimulai sejak tahun 2012. Sebelumnya sejak tahun 1997, pemerintah
Toraja Utara begitu senang dengan KUD SANE. Kebahagian bermuara pada setoran
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berupa uang yang diberikan kepada pemerintah daerah. Setoran itu berbentuk retribusi.
Hasil retribusi menyumbang pendapatan daeran Kabupaten Toraja Utara. Sayangnya
Perda yang berbicara tentang retribusi telah dicabut. Kebijakan nasional juga
mengapuskan penarikan pajak bagi barang ekspor menjadi sandaran KUD SANE. Alhasil
tak ada lagi setoran yang dikeluarkan oleh KUD SANE. Kerjadian ini, mengundang
pengalaman tersendiri bagi Pak Habel. Pernah suatu waktu, salah seorang anggota DPRD
mengamuk naik ke gudang KUD SANE. Pak Habel menjawab cukup santai. Saran yang
diberikan kepada DPRD itu agar dibuatkan dulu aturan tentang pajak retribusi. Baru
kewajiban KUD SANE membayar setor bisa terpenuhi.
Kerumitan ini semakin pelik rupanya. Ketika tahun 2008 terjadi pemekaran. Kedua
Kabupaten sama-sama meminta untuk KUD SANE mendirikan kantor cabang. Pak Habel
menjawab, tak ada koperasi bermain dengan cara seperti itu. Permintaan Pemerintah
Daerah, di latar belakangi cakupan aktivitas bisnis KUD SANE berada di Kabupaten Toraja
Utara, tapi secara administratif tercatat di Kabupaten Tana Toraja. Tekanan besar ini
lebih banyak datang dari pemerintah daerah Toraja Utara. Sebaliknya sambutan baik
malahan datang dari kabupaten Tana Toraja. Pengalaman itu tak hanya dirasakan oleh
Pak Habel seorang. Pak Luter pernah mengalami kegeraman yang sama oleh perlakuan
pahit Pemerintah Daerah Toraja Utara.
Waktu itu sempat ada obrolan dengan Bupati Toraja Utara tahun 2017. Pikir Pak Luter si
Bupati seolah tak punya kepentingan dengan KUD SANE. Ia menceritakan begini:
“Kan kita diskusi depan kios kebetulan siangnya saya papasan. Saya
ndak tau kalau dia Bupati. Dari mana Bang? Saya dari gunung, bagi
bagi terpal untuk petani. Kasian petani kita tempat jemur saja susah
makanya kita kasih. Kan banyak terpal dari pabrik yang sudah tidak
layak. Kita potong-potong tiga meter kasih. Jawab Pak Luter. Bupati
cerita-cerita kopi. Waktu saya kampanye petani menangis karena
harga kopi jatuh 90%. Saya mau tutup itu Toarco. Ngomong begitu,
ternyata sekarang masih jalan? Seorang Bupati bikin statemen
begitu-kan tidak enak.”
Waktu itu Pak Luter bertanya, bagaimana dengan modal untuk membeli kopi? Si Bupati
menjawab berasal dari APBD. Mendengar itu Pak Luter bergeleng kepala. Dalam hati
takjub dengan sikap Bupati. Setelah itu giliran si Bupati bertanya kepada Pak Luter
tentang harga jual kopi. Pak Luter menjawab, pasar kopi internaisonal tak bisa
sembarangan menentukan harga. Pak Luter membalik pertanyaan, “Berapa dunia bisa
menghargai kopi kita? Akhirnya baru harga kopi bisa jatuh ke tangan petani.” Selang
dua puluh menit kemudian, si Bupati bertanya lagi. Pak Luter menjawab dengan
pernyataan yang sama. Bupati rupanya marah dengan jawaban yang sama itu. Pak Luter
menggambarkan kejadian itu:
“Dia bentak saya. Jangan jawab saya begitu! Ah… tai kucing ini saya
tinggalkan. Hahaha… Wah kurang ajar ini. Untung saya sadar baru
dia Bupati. Urusan saya bukan sama anda. Saya bukan bawahanmu.
Ini Bupati baru ini bodok.”
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Sejak saat itu hubungan mereka berdua renggang. Pemerintah Toraja Utara tak terlalu
menganggap KUD SANE penting. Sebaliknya KUD SANE bersikap sama. Di balik hubungan
kerenggangan ini, KUD SANE mendapat bantuan lebih dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Tana Toraja. Pemerintah memberikan bantuan dana kepada KUD SANE untuk
permesinan sortir kopi dan lahan baru pergudangan.
Pilihan untuk tidak mencari lahan di Toraja Utara cukup sulit. Bukan karena hubungan
renggang saja dengan pemerintah daerah. Banyak tanah tongkonan yang tak bisa dialih
fungsi. Pak Habel pernah mencoba. Percobaan pada lahan tongkonan milik keluarga
sekitar 6 hekar. Lahan seluas itu untuk kebutuhan pergudangan kopi. Pak Habel
bertanggungjawab sebagai pihak KUD SANE. Nantinya, lahan keluarga akan di sewa.
“Kamu punya tongkonan ini rumah, nanti kami yang bangunkan,
bikin jalan lagi masuk. Mereka ndak mau.” Saran Pak Habel.
Pak Habel hanya menawarkan saja ke pihak keluarga. Sayangnya, bujuk rayu itu kandas.
Lambat laun ada tawaran lahan pergudangan di Mengkendek dari pemerintah Tana
Toraja. KUD SANE jadi tak repor-repot lagi mencari lahan. Kebutuhan lahan pergudangan
menurut KUD SANE mendesak. Dua gudang yang berada di Makale dan Getengan selalu
penuh. Bahkan, karena gudang di Getengan yang seluas 2 hektar itu tidak cukup. KUD
SANE menyewa lagi tanah warga kampung dua hektar. Kebutuhan ruang baru akhirnya
diciptakan. Lahan warga kampung diikat dalam kontrak lima tahunan atau sepuluh
tahunan.
- Manuver KUD SANE Hari Ini
Tahun 2017 ini, KUD SANE telah menyiapkan 100 bibit varietas Lini S795. Bibit itu
didatangkan dari lembaga sertifikasi pertain Jember (Puslitkoka). Bibit dibagi-bagikan
secara masal dan gratis kepada para petani kopi. Bibit sudah dibeli dan tersedia tinggal
dibagikan saja kepada para petani kopi. Alasan KUD SANE membagikan bibit, selain ingin
memacu produktivitas kopi. KUD SANE membutuhkan kopi yang lebih berkualitas. Bibit
Lini S795 ini dipilih, menurut pihak KUD SANE lebih sedikit hama karat daun yang
bertengger. Sisi kualiatas memang dipertimbangkan, tapi ada kebutuhan pasokan kopi
yang sebenarnya lebih mendesak.
Belakangan ini KUD SANE kelimpungan menjawab permintaan pasokan kopi. Tahun
2016 lalu, 90 konteiner dikirim kepada Starbucks dan beberapa negara Eropa.127 Jumlah
90 konteiner ini masih dianggap kurang oleh KUD SANE. Harapan KUD SANE pasokan
kopi dapat menembus diangkat 100 lebih konteiner per tahun. Bayangkan saja,
pengiriman kopi setiap bulan selalu berdatangan. Khususnya, ketika bersamaan musim
panen kopi pada bulan: Mei, Juli, Agustus, September sampai dengan Oktober. Kopi-kopi
itu diambil dari pelbagai macam lembang. Ada yang berasal dari Sapan, Minanga,
Bittuang, Bango-Bangi, Gandasil, Enrekang, dan sebagai kopi dari Mamasa. Di antara
bulan Mei sampai Oktober, puncak permintaan lebih tinggi di bulan Agustus.
Tak ayal ketika masuk enam bulan musim panen, kebutuhan tenaga kerja harian dan
borongan lebih tinggi. KUD SANE tak punya banyak pekerja tetap. Hanya 22 orang saja
127

Ukuran untuk 1 konteiner menuer Pak Habel sebsar 19 ton.
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yang diangkat menjadi pekerja tetap. Selebihnya perusahaan menggunakan mekanisme
buruh harian atau borongan. Tugas buruh harian seputar kerja pengolahan biji.
Pengupasan, penjemuran, pengepakan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Nominalnya
tak mereka sebutkan. Hanya buruh borongan yang disebutkan. Tugas buruh borongan
menyortir biji kopi. Kategorinya hanya dua specialty dan defects. Total upah yang
diberikan sebesar 18 ribu per kilogram hanya untuk kopi defects-nya saja. Sementara
yang specialty tidak dibayarkan.
Padahal permintaan pasar dengan harga besar, lebih banyak datang dari permintaan
Internasional. Walaupun harga yang ditawarkan fluktuasi, tetap saja tak signifikan
berpengaruh. Di pasar internasional KUD SANE menjual kopi specialty mulai dari 4,5
dolar, 4,6 dolar, atau 4,7 dolar per kilogram green bean. Harga yang disebutkan Pak
Habel ini tak selalu konsisten. Bahkan, ada kemewahan tersendiri bagi KUD SANE. Skema
penjualan kopi KUD SANE, para pedagang internasional meminta sampel kopi terlebih
dahulu dengan kadar air 11 – 14%. Seletah itu pembeli akan melakukan cup test. Hasil
cup test keluar lalu pembeli menaruh harga. Harga yang dipatok berawal dari standar
dolar. Jika pembeli menyukai kopi KUD SANE, sering kali harga bisa jauh naik dari harga
dasar. Jadi ada harga spekulasi yang bermain.
Pak Habel tak begitu suka menjual specialty di pasar lokal. Pedagangan Indonesia cukup
“rewel”. Paling-paling mereka hanya membeli 10 kilogram dan 50 kilogram. Sudah
sedikit ketika dikasih harga minta turun. Katanya terlalu mahal untuk satu kilogram
dengan harga 100 ribu. Processing atau pengolahan sudah makan biaya 70 ribu,
sedangkan pengiriman melalui JNE sudah 32 ribu per kilo. Ketika sampai di Jakarta
dikasih harga 100 ribu para pedagang berteriak.
KUD SANE tak memaksa pedagang kopi lokal harus membeli kategori kopi speciality. Ada
pilihan lain yang ditawarkan, yaitu kopi defects atau cacat milik KUD SANE. Jumlah kopi
buangan masih banyak tersimpan digudang. Bila ditaksir nilai nominal uang sampai tiga
miliar atau sekitar 200 ton. Maklum, sirkulasi barang kualitas rendahan ini tak begitu
lancar. Meskipun begitu, sesekali masih ada peminta pedagang kopi dari Jakarta. Harga
jualnya tergantung tingkat kecacatan biji. Ada yang 33 ribu per kilo. Ada yang 37 ribu per
kilo dan ada yang tujuh ribu per kilo. Untuk yang harga tujuh ribu, benar-benar kategori
biji kopi “sampah”.
Banyaknya sisa biji kopi defects di pergudangan sudah di sadari oleh KUD SANE. Hal itu
tidak terlepas dari pola kerja KUD SANE selama ini. Misal dalam pembelian kopi dari
petani. Cara pembelian KUD SANE tak sama dengan Toarco. KUD SANE hanya cukup
melihat dari segi tampak biji kopi. Jika dinilai bagus, di saat itu pula kopi petani atau
pa’sambu bisa segera dibeli. Cara pembelian ini berbeda dengan Toarco. Selain
Perusahaan asal Jepang ini mengutamakan kualitas kopi. Sebaliknya, KUD SANE lebih
menekankan keuntungan dari segi kuantitas barang yang bisa diekspor. Karena itu
koperasi ini tak begitu pusing untuk soal mendapatkan biji kopi. Walaupun banyak
pemain kopi yang beredar di Toraja.
KUD SANE merasa kualitas kopi yang dimiliki masih jauh dengan Toarco dan Sulotco. Di
tengah pasar kopi membeludak, KUD SANE muncul sebagai pemain kuat yang mampu
bersaing dengan Toarco dan Sulotco. Kecakapan ini tak hanya ditopang karena
konsolidasi modal. Strategi pemilihan pasar KUD SANE terukur. Sulotco memasok
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kebutuhan kopi untuk pasar Kapal Api, sementara Toarco merupakan pemasok kopi Key
Coffee di negara Jepang. KUD SANE punya pangsa pasar sendiri, Starbucks untuk negara
Amerika. Keadaan ini dinilai oleh Pak Luter lebih baik. Dibandingkan hanya dua
perusahaan yang bermain di Toraja. Kemungkinkan kalau hanya dua perusahaan, harga
pasaran kopi petani bisa di-bakuatur. Walaupun kenyataannya KUD SANE juga masih
membuntut harga beli kopi petani dari Toarco.
Ketika Toarco mengeluarkan harga beli kopi petani sebesar 16 ribu per liter. KUD SANE
masuk dengan selisih 500 rupiah di bawah harga. Harga yang diambil 15.500 per liter
Arabica. Selanjutnya bila terjadi perubahan harga. KUD SANE akan ikut mengubah lagi
harga beli kopi. Perubahan harga akan terus terjadi selagi Toarco belum menutup
pasokan kopi dari petani atau pa’sambu. Sampai saat itu, posisi sebagai pemimpin pasar
(market leader) untuk perkopian di Toraja akan tetap dipegang oleh Toarco.
Pasar kopi Arabica yang begitu atraktif ini, rupanya sebagai strategi untuk
mengancurkan pedagang lain. Pak Luter punya pengalaman bagaimana pemain lama di
Makassar mengalami kesulitan pasokan kopi. Salah satu nama yang disebutkan yaitu
Litha Brent. Banyak pasokan kopi dari Enrekang dan Toraja beralih ke KUD SANE. Pak
Luter sempat menjelaskan kejadian itu. Bunyinya begini:
“Litha Brent? Udah ndak produksi kopi, tapi ceritanya besar. Aih ki
ndak ada apa-apanya itu. Temen saya itu. Gara-gara kita itu.
Mungkin duitnya banyak, tapi kalau kopi, ndak mungkin saingin
temen saya dari CBI ini. Temennya Soros itu itu. Yahudi. Jadikan
indikasinya begini. Seandainya kita punya pembelian dari Makassar
semua, kopi lari ke Makassar. Pasti lari ke Makassar. Harganya beda
lima ratu saja pedagang lari. Tapi karena kita mampu
memperlakukan harga yang lebih bagus. Makanya lari ke kita. Tapi
sampai sekarang juga ada yang kita tolak. Dari segi kualitas.”
Ungkapan Pak Luter senanda dengan Pak Habel. Bedanya Pak Habel tak melihat hanya
dari segi kekuatan modal KUD SANE. Malainkan, hal itu tak terlepas dari pengaturan
harga kopi di tiga perusahaan Toraja. Toarco, Sulotco, dan KUD SANE secara tidak
langsung mengantur peputaran kopi di Toraja. Ketiga badan bisnis swsata ini mengatur
melalui kekukatan modal, pangsa pasar, dan jaringan pemasok di tingkat lokal. Efek yang
terjadi pedagang kopi yang menunggu di wilayah Makassar terjegat. Pola ini terus
dipertanahkan oleh KUD SANE. Bahkan pelebaran sayap bisnis kemungkinan akan
berjalan. Ada dua agenda yang sedang dipersiapkan. Pertama, KUD SANE sedang
memulai membina petan kopi di lahan perkebunan yang terbengkalai. Pak Luter
meyakini buah akan bisa dipetik, meskipun proses yang dibangun akan panjang.
Harapannya petani binaan dapat menjadi saluran utama pemasok kopi KUD SANE.
Strategi kedua, pada tahun 2017 hasil RUPS memutuskan akan ada lini produk kopi baru
yang berjalan. Mesin pembakaran biji telah di pesan dari pulau Bali. Harga belinya 17
juta rupiah sudah termasuk ongkos pengiriman. Seandainya minggu depan sudah tiba,
Pak Habel akan segera turun ke Makassar. Ada sertifikasi produk halal dan pendaftaran
merek dagang yang mau diurus. Sayang kalau hanya dibiarkan kopi defects Arabica
menumpuk di gudang penyimpanan. Maka dari itu Pak Habel dan Pak Luter besepakat
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meluncurkan kopi bubuk hasil olahan sendiri. Hitung-hitung dengan meluncurkan lini
produk baru, pemasukan untuk membayar tenaga kerja bertambah.
“Ini-kan masih ada staf yang nongkrong di kantor. Supaya kelihatan
ada aktivitas. Tahun ini mungkin abis akhir bulan kelima ini, buka
saham khusus kopi bubuk bagi mereka. Supaya ada kerjaan toh tiap
hari. Bisa kita jual murah, dari pada nganggur dan dibayar terus. Dia
juga lupa kalau kita yang ngasih duit. Biasa juga melawan. Kurang
ajak ini! Kurang aja ini na! Tak tau diri kita yang carikan uang!
Tantang saja kau bikin usaha ini. Delapan puluh persen keuntungnya
kamu ambil. Supaya ndak usah digaji toh. Hahaha.” Kelakar Pak
Luter.
 Pedagangan Eceran
Penghargaan setiap tahun diberikan oleh Toarco. Kepada orang-orang yang dianggap
taat sebagai pemasok kopi terbanyak. Baru-baru ini penghargaan berupa piala.
Sebelumnya Toarco hanya memberikan selembar sertifikat. Sekarang piala berdiri di
atas meja kerja Pak Londong.
Sudah 17 tahun, Pak Londong memulai bisnis sebagai pa’tingkulak utama Toarco.
Lembar ijasah Strata Satu lulusan Manajemen Keuangan tak digunakan. Pak Londong
memilih untuk tidak bekerja. Waktu itu pertimbangnya pada upah. Hidup di kota tak
akan pernah sebanding dengan pegeluaran. Paling-paling gaji awal hanya tiga juta. Gaji
sebesar itu hanya cukup membayar kontrakan atau kos-kosan. Belum ditambah biaya
makan. Pengeluaran ibarat “Gali lobang tutup lobang.” Akhirnya, Pak Londong memilih
untuk berbisnis kopi.
Awal mula berdagang Pak Londong perlu banyak belajar. Tak lama proses itu
berlangsung. Hanya satu tahun Pak Londong sudah mengerti lika-liku perkopian. Orang
yang diajak belajar bukan orang jauh. Kaka Pak Londong sudah lebih dahulu memulai
bisnis kopi. Tingkat perdagangan si kaka masih skala kampung. Kopi yang diambil dari
tangan petani langsung dikirim ke Toarco. Waktu itu Pak Londong hanya mengikuti cara
kerja si kaka. Sekalian mencari akses penjual biji kopi sendiri ke Toarco.
Sampai suatu ketika di tahun 2000, Pak Londong berani berbisnis sendiri. Tahun ini
merupakan kopi penjualan pertama Pak Londong ke Toarco. Awal penjualan Pak
Londong membawa dua karung goni atau sekitar 200 liter kopi Arabica. Semua kopi yang
dibawa berbentuk kulit tanduk. Perlahan bisnis kopi Pak Londong tumbuh pesat. Akses
jaringan pas’sambu dan petani kopi semakin terbuka. Pikir Pak Londong, kalau tidak
punya modal lebih besar tak akan pernah bisa bisnis berjalan hebat. Tahun 2010 Pak
Londong memilik truk. Kehadiran truk membuat bisnis kopi tumbuh pesat. Dua tahun
setelah itu, pada 2012 Pak Londong memutuskan untuk meminjam uang ke Bank BPTN.
Pinjaman awal sebesar 100 juta. Anggunan yang diberikan berupa sertifikat tanah.
Bunga yang diberikan oleh bank hanya 1%. Selesai pinjaman tahun 2012, Pak Londong
kembali meminjam ke bank sebesar 300 juta di tahun 2016.
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- Bisnis Pak Londong Hari Ini
Uang pinjaman 300 juta, digunakan Pak Londong untuk mendirikan tempat bisnis
sendiri. Tempat bisnis berfungsi sebagai gudang penampungan biji kopi. Sekaligus ruang
penyortiran biji kopi green bean. Sementara untuk bagian pengupasan dan penjemuran,
Pak Londong menaruhnya ditempat lain. Tempat penjemuran tak seperti pergudangan
yang berada di ruang tertutup. Lahan penjemuran terbuka yang disewa dari warga
sekitar. Harga sewa dipatok berdasarkan satu karung yang ditebar. Harga satu karung
kopi bernilai 50 ribu.128 Pak Londong hanya menggunakan terpal sebagai alas
penjemuran. Mau tak mau penantaan ruang ini harus dilakukan, lantaran biji kopi yang
masuk bisa mencapai dua sampai empat ton.
Guna memangkas biaya produksi, Pak Londong mengandalkan tenaga kerja harian. Upah
mereka sebesar 30 ribu. Ditambah makan, kopi, dan rokok kurang lebih sebesar 100
ribu. Waktu kerja dari jam delapan sampai jam tiga. Tugas buruh harian berbeda-beda.
Di pengolahan misalnya pengupasan biji kulit tanduk, pencucian, dan penjemuran. Di
pergudangan tugas buruh harian berbeda. Ragam tugas buruh harian gudang, yaitu:
pengangkatan karung, pengepakan, penimbangan, dan penjaitan karung. Jumlah buruh
harian lepas ini ketika musim panen bisa mencapai 8 – 10 orang.
Upah dengan sebesar 100 ribu ini, berbeda pada aktivitas sebagai buruh sortir
(to’ma’pilih kaa). Pak Londong mengupah buruh sortir dalam hitungan per kilogram.
Kategori specialty buruh sortir diupah sebesar 1.500 per kilogram. Sementara untuk
kategori trash atau defects sebesar 250 rupih per kilogram. Rata-rata pekerja yang
menjadi buruh sortir adalah perempuan. Jika musim panen tiba pada bulan Juni –
Oktober kebutuhan pasar tenaga kerja tinggi. Pak Londong biasa menggunakan tenaga
buruh sortir sebanyak 20 – 30 orang. Para buruh sortir juga akan berlembur sampai jam
10 atau 11. Jika sudah begitu, semua buruh memilih untuk menginap di rumah bedeng
depan gudang Pak Londong. Seluruh buruh yang bekerja diperoleh dari sekitaran
kampung-kampung pasar Bolu.
Serapan tenaga kerja memang lebih diutamakan untuk warga sekitar. Pak Londong sadar
soal itu. Hal ini berbeda tentunya, jika pembahasan pasokan kopi miliknya. Hampir
seluruh pasokan kopi Pak Londong diperoleh dari jejaring pa’sambu kampung. Kopi-kopi
yang datang berasal dari Makale, Bittuang, dan Buntu. Ketiga daerah ini berada di
wilayah Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara
semua lembang yang berada di Kecamatan Buntu Pepasan, seperti: Sapan, Keppe’,
Pangala, Minanga, Rante Uma, dan Pulu’-Pulu’.
“Pokoknya semua sumber kopi yang bagus saya dapat. Karena kita
sudah punya jaringan-jaringan ke kampung-kampung.” Tukas Pak
Londongn.
Di antara lembang yang telah disebutkan, Pak Londong menegaskan kalau kopi yang
berada di daerah Pulu’-Pulu’ memiliki kualitas terbaik. Alasan Pak Londong karena letak
perkebunan yang berada di atas ketinggian 1.300 ke atas. Aroma kopi yang keluar juga
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Ukuran satu karung bisa mencari 120 liter atau 130 liter biji kopi Arabica kulit tanduk.
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kuat. Intinya, menurut Pak Londong kopi dari batas Sapan hingga ke Pulu’-Pulu’
semuanya berkualitas.
- Jaringan Bisnis Pak Londong
Pak Londong menunjukan satu mangkuk biji kopi yang masih terbungkus kulit tanduk.
Kopi itu rencananya akan dijual ke negara Korea. Rute pengiriman dimulai dari pulau
Jawa Tengah. Di salah satu daerah itu bernama Salatiga sudah menunggu mitra kerja.
Jejaring bisnis Pak Londong tak hanya di pulau Jawa. Perluasan bisnis kopi telah
dibangun Pak Londong sampai ke daerah Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Daerahdaerah ini sebenarnya hanya bisnis sampingan Pak Londong. Sebab Pak Londong
mengutamakan pasokan kopi untuk Toarco Jaya. Mekipun begitu, hasil penjualan kopi
dari bisnis sampingannya cukup memuaskan. Pelanggan utama datang dari Jakarta.
Tahun 2017 tanda tangan kontrak pengiriman barang telah disepakati. Kontrak dagang
bersifat satu tahun sekali. Sejak awal kontrak yang dimulai pada bulan Januari,
pengiriman kopi masih berlangsung sampai bulan Maret ini. Setiap bulan pasokan kopi
yang diminta sebesar dua ton. Kategori biji kopi yang dikirimkan specialty. Harga jual 72
ribu per kilogram green bean. Nanti ketika sampai di Jakarta, di Tanah Merah, si pemilik
kedai akan menjualnya kembali. Harga jualnya berubah menjadi 85 – 90 ribu per
kilogram. Perusahaan ekspedisi yang digunakan JNE. Lain harga pedagangan lokal, lain
pula harga dari Toarco. Kendati barang yang dijual sama-sama kategori specialty.
Perbedaan tak hanya pada harga, kualitas kopi yang ditawarkan kepada perusahaan
sedikit berbeda. Toarco membeli biji kopi Pak Londong dengan mekanisme pengujian.
Ada uji penampakan dan ada uji cita rasa. Pada uji penampakan, Toarco memeriksa
kandungan jamur yang berada pada biji kopi. Selain itu perusahaan juga melihat tingkat
kerusakan biji yang terkandung di dalam karung. Jika kerusakan biji berkisar di atas 10%,
kemungkinan besar biji tak akan diterima perusahaan. Biji dengan tingkat jamur dan
kerusakan tinggi, dipastikan ketika proses cup test rasa yang timbul begitu pahit.
Pola penilaian yang dilakukan oleh Toarco sama dengan cara perusahaan memberikan
“Kartu Relasi”. Cerita ini sama dengan relasi yang berada di Pulu’-Pulu’. Perusahaan
hanya mau memberikan kartu khusus penjualan kepada mereka yang hanya
bersungguh-sungguh. Pak Londong mengatakan begini:
“Kita ndak sembarang orang. Susah masuk. Jadi kita punya lama baru
masuk. Artinya diseleksi dulu. Jadi dia (Toarco) punya standarstandar tertentu. Orang ini bawa kopi bagus atau anu. Baru-lah
penilaian dikasih kartu relasi. Tiap tahun di-anu. Jadi kalau kadangkadang orang itu kalau sudah ndak memenuhi syarat, di-blacklist.
Kadang-kadang kalau sudah tidak rutin mengirim, mensuplai kopi
masuk. Itu saja atau membuat keonaran, kesalahan di dalem. Itu bisa
dikasih keluar. Umumnya itu kalau dia ndak aktip.”
Peliknya mekanisme penerimaan kopi oleh Toarco. Berefek pada penyerapan kopi di
tingkat tondok besar-besaran. Pa’sambu terhubung oleh pa’tingkulak besar di kota.
Keduanya sama-sama mencari biji kopi sebanyak-banyaknya. Bagi yang bermodal besar
bisa mendapatkan kopi banyak. Entah itu kopi bagus atau jelek yang terpenting
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kuantitasnya. Setidaknya dalam tumpukan karung pasti ada kopi yang bermutu baik.
Bisnis dengan model penampungan membutuhkan modal besar untuk menyerap kopi
dari petani. Musim panen waktunya berburu kopi. Pak Londong biasa menyiapkan 100
juta untuk modal pembelian kopi.
Menyiasati keuntungan penjualan, Pak Londong mengambil untung dari cara pembelian
kopi. Jaringan dagang dibentuk melalui pa’sambu. Takaran lalu dimainkan lebih tinggi.
Pa’sambu membeli kopi petani dengan takaran bottoh atau memuncak. Tingginya
puncak takaran membuat untung pa’sambu 1.000 rupiah per liter kopi Arabica. Harga
beli dari tangan petani tahun 2016 dibuat 15.000 rupiah. Kopi berbentuk kulit tanduk ini
langsung dikirimkan kepada Pak Londong. Selanjutnya Pak Londong membeli dengan
harga 16.000 dari tangan pa’sambu. Harga ini masih berubah ketika masuk ke Toarco.
Pak Londong selalu menutupi berapa jumlah kopi dan harga beli Toarco yang didapat.
Pak Londong terus bekilah di balik harga internasional. Komoditas kopi yang tertaut
dengan pasar global bikin harga beli kopi ditingkat petani tak menentu. Efek ini tak
terlepas dari cara kerja Toarco Jaya. Pak Londong bilang begini:
“Tahun lalu itu ndak tentu. Toarco itu kadang-kadang dia kasih turun,
kadang-kadang dia kasih naik. Tapi Toarco itu karena dia sudah rutin
dalam tiap tahun itu, dia beli minimal 600 ton dalam bentuk green
bean. Kalau belum artinya dia stock-nya belum memenuhi 50 - 70%
baru kopi sudah kurang, kadang-kadang dia kasih naik tinggi. Supaya
datang semua dikasih naik-lah. Jadi di Toarco itu kita ndak bisa anu
jadikan patokan. Karena kadang-kadang anu apa, buah kopi juga
melimpah kadang-kadang harga itu turun. Itu-lah artinya hukum
pasar.”
Fluktuasi harga kopi yang tinggi tak hanya dipengaruhi oleh kurs dolar.Pengaruh
terbesar bersumbu pada kapasitas mesin pengering Toarco. Ketidakpastikan kebutuhan
pasokan kopi membuat mitra terus-menerus mengumpulkan kopi. Kadang perusahaan
membutuhan 20 ribu liter hari ini. Esok bisa berubah menjadi 10 ribu liter. Di kemudian
hari pasokan kopi berubah lagi jadi 100 ribu liter. Menurut Pak Londong, jika kapasitas
mesin oven telah penuh, otomatis jumlah pembelian akan dikurangi oleh Toarco.
Setelah itu jika dirasa masih kurang, perusahaan akan mengumumkan lagi ke mitra
relasi. Mitra yang mendengar kabar segera mencari kopi yang masih berceceran.
Spekulasi harga di tingkat petani semakin mengerikan.
Cerita Pak Londong semakin menjelaskan posisi Toarco di dalam industri perkopian
Toraja sebagai pemimpin pasar. Buktinya setiap harga yang dikeluarkan oleh
perusahaan, harga beli kopi petani di tondok dapat berubah seketika. Model jejaring
pasokan menjadi pelumas dari percepatan perubahan harga. Kuasa informasi tentang
harga kopi hanya berputar di kalangan pa’tingkulak yang telah “berelasi” dengan
perusahaan. Pak Londong mengeluarkan clue tentang hitung-hitungan harga.
Toarco punya perhitungan khusus sebelum harga beli jatuh ke tangan pa’tingkulak.
Harga itu akan digantung oleh Toarco sebelum dikeluarkan. Para mitra akan diundang
untuk diberikan pemahaman tentang situasi pasar kopi. Setelah harga kopi keluar,
kerumunan pa’tingkulak akan meluncur untuk mencari kopi. Pencariannya bisa di pasar181

pasar atau di perkampungan. Kuasa informasi tentang harga beli kopi ini berefek pada
spekulasi harga. Petani terus tercekik dan diombang-ambing oleh parasit. Siapa yang
untung? Tentunya para pa’tingkulak resmi Toarco dan pihak perusahaan. Lantas
bagaimana dengan harga beli Toarco pada tahun 2016? Akhirnya Pak Londong mau
menjawab. Antara uraian dengan tuturan bertentangan. Harga kopi menurut Pak
Londong cenderung stabil di tahun 2016. Per liter kopi Arabica dengan takaran sasak
seharga 17.000 ribu rupiah.
Nilai beli petani kopi tak sebanding dengan harga jual kopi Toarco di pasar Internasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pak Londong. Pak Londong mau membuka harga jual
kopi Toarco. Itu pun baru sebagian kecil yang ia ketahui. Misalnya untuk satu kilogram
green bean harga pasar internaisonal, Toarco menjual dengan sebesar delapan dolar. Biji
kopi yang dijual belum sepenuhnya kualitas terbaik. Pak Londong bilang:
“Harga kopi sebenarnya naik-turun, tapi kalau kopi Toraja
sebenernya stabil. Karena ia (Toarco) punya harga di atas. Karena
kalau Toarco itu dijualnya di atas delapan dolar per kilogram. Itu pun
sebenarnya kalau yang saya dengar bukan kualitas nomor satu. Yang
nomor satu itu ditaro di dalam negaranya. Ndak boleh keluar dari
dalam Jepang. Itu yang dikirim ke Amerika, ke Australia. Itu
sebenarnya rata-rata delapan dolar kalau di Toarco.”
 Eksportir Kopi
Sheren memiliki perawakan tubuh yang terjaga. Tubuhnya terbungkus kencang dalam
balutan busana batik lengangan panjang berwarna hitam putih. Di tengah usia Seheren
sudah mencapai kurang lebih 44 tahun, tak ada kerutan bergores di wajah. Rupa mata
Sheren sedikit sipit, sementara keseluruhan kulit tubuh berwana putih. Malam itu,
Sheren menggunakan rok hitam ketat yang terurai setinggi dengkul kaki. Aksentuasi
bernada bahasa asing kerap terdengar ketika berbicara. Obrolon dimulai, kaki kanan
diangkat hingga menyilang. Tangan kiri diangkat menutup mulut ketika berucap. Setiap
jeda obrolan Sheren selalu menarik rokok class mild di atas meja.
Sebuah perusahaan dibuat oleh keluarga. Si adik menjadi bos dari perusahaan terbatas
(PT). Sementara Sheren lebih banyak mengurusi hal-hal teknis perusahaan. Bisnis kopi
keluarga masuk ke dalam anak cabang perusahaan. Badan hukum yang buat bersifat
Persekutuan Komonditer (CV). Peran keduanya berbeda. Sheren lebih banyak mengurusi
penjualan, penghitungan biaya produksi, dan pengawasan produksi. Sedangkan si adik
lebih banyak membangun jaringan bisnis. Salah satunya, keaktifan si adik sebagai
keanggaotaan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI).
Di lembaga sindikat perdagangan ini, si adik dapat memperoleh informasi seputar kopi.
Mulai dari penetapan pajak ekspor, harga perdagangan internasional, atau sekedar
bakuatur harga beli kopi ditingkat petani. Sepemahaman Sheren, AEKI pernah
menetapkan harga jual kopi di pasar internasional sebesar delapan delapan samapi
Sembilan dolar Amerika Serikat untuk jenis Arabica per kilogram. Namun, Sheren lupa
kapan peristiwa itu berlangsung. Sindikat perdagangan kopi ini semacam alat untuk
berhadapan dengan pemain besar. Karena itu posisi sindikat perdagangan kopi—
khususnya untuk pemain individu ekspor—sebagai kebutuhan. Peran sindikat
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perdagangan ini setidaknya berfungsi, ketika Sheren berhadapaan dengan negara
Jepang tempat asal perusahaan Toarco.
Perjalanan sebagai seorang eksportir kopi tak terlepas dari sejarah yang melekat.
Keluarga Sheren masih memunyai garis keturuan dari bangsawan bernama Pong
Maramba. Kala itu orangtua Sheren datang ke Jerman. Setibanya, si ayah melanjutkan
perjalanan ke Oslo. Di Oslo sedang berlangsungnya festival kopi yang dihadiri hampir 60
negara. Ayah membawa kopi sebanyak 60 kilogram. Kopi si ayah lalu dibandingkan
dengan beberapa kopi negara yang hadir. Hasil penilaian berkata, kopi milik si ayah
masuk kategori grade satu. Hanya begitu saja. Sehabis menghadiri acara festival kopi
dan sebelum kembali ke Indonesia, si ayah sempat berkunjung ke salah satu perusahaan
pengecer kopi di Jerman. Hasilnya memuaskan.
Sejak peristiwa itu berselang, keluarga Sheren telah menjadi pemasok utama
perusahaan pengecer tersebut. Da Capo coffee nama perusahaan pengecer itu. Merek
dagang yang digunakan oleh Sheren bernama “KTBP”129. Harga jual kopi yang
ditawarkan sebesar 250 ribu per kilo green bean. Biji yang dijual masuk ke dalam
kategori specialty. Sayangnya, merek dagang kopi Sheren tak berkibar di Jerman.
Perusahaan pengecer melakukan mengubah merek dagang (rebranding). Khususnya,
ketika memasuki pasar kawasan Eropa dan Amerika Serikat.
Perubahan tak hanya terjadi pada merek dagang, harga jual kopi mengikuti perubahan.
Harga jual kopi dibanderol dalam rentang empat juta sampai dengan 4,5 juta per
kilogram kopi Arabica. Mahalnya harga kopi pada akhirnya membuat Sheren harus lebih
tepat memilih bahan baku yang masuk.
Hanya kopi grade satu atau specialty yang dijual di pasar internasional. Selebihnya
dibuang ke pasar Indonesia. Pasokan kopi yang diutamakan, berbasis perkebunan rakyat
yang berada di sekitaran Buntu Pepasan. Dua lembang menurut Sheren sedang diminati
di pasar internasional. Kedua lembang itu Pulu’-Pulu’ dan Sapan. Faktor ketinggian
membuat cita rasa kopi kedua lembang ini khas. Faktor lainnya, karena jumlah
persebaran biji kopi terbatas. Khususnya, untuk kopi Pulu’-Pulu’. Karena terbatasnya
jumlah produksi kopi lembang Pulu’-Pulu’, pasar dunia berani mahal dengan harga beli.
Sebenarnya telah lama Sheren mengetahui kualitas kopi Pulu’-Pulu’. Peristiwa itu
dimulai sejak tahun 1996. Kala itu seorang profesor130 kelahiran Jerman datang ke
daerah Buntu Pune. Si profesor mengajak lima orang dari keluarga Sheren untuk pergi
menuju lembang Pulu’-Pulu’. Saat itu jalan belum teraspal seperti sekarang tahun 2017.
Tanah liat dan buku-bukit kecil terhampar di sepanjang jalan. Tak Jarang pula bebatuan
longsor dari tebing turun menutup jalan. Akhirnya moda transportasi menggunakan
hardtop dipilih. Namun, Sheren tak mengerti dengan pasti bagaimana pertemuan
dengan si profesor Jerman itu dimulai. Sheren mimilih menutup mulut. Walaupun
begitu, secara tersirat Sheren penjelasan tentang posisi penting si ayah di negara
Jerman, khsusunya pada perusahaan pengecer kopi.
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Sheren berpesan untuk tidak menyebut nama perusahaan. Akhirnya nama perusahaan diberikan
inisialkan saja.
Nama profesor juga diminta untuk tidak disebutkan.
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Kala si ayah ke Da Capo Coffee131, perusahaan eceran mendadak ditutup. Tutur Sheren
berbunyi “Seseorang raja kopi akan segara tiba.”Mimik wajah Sheren tak becanda. Tak
ada tawa yang terlontar dari mulutnya. Pengkultusan yang terjadi tak hanya berbentuk
pelabelan. Pernah suatu waktu, si ayah diberikan dua kali topi yang dibuat secara khusus
(limited edition) oleh perusahaan Carlicaplin. Pemberian topi Calicaplin sebagai bentuk
simbol tertinggi bagi pribadi ayah dan keluarga.
- Pasokan Kopi
Sheren mengaku hanya memiliki satu pohon kopi. Kebutuhan pemintaan kopi pasar
internasional mengandalkan kebun rakyat petani dan jejaring pa’sambu. Harga beli kopi
Arabica dari petani berkisar 15.000 rupiah sampai dengan 18.000 ribu rupiah per liter.
Rendahanya harga beli kopi, membuat Sheren jaringan bisnis. Pasar utama kopi Sheren
tak hanya untuk Da Capo Coffee. Di internasional Sheren juga memasok kopi untuk
perusahaan pengecer roaster bernama InterAmerican Coffee. Sementara untuk pasokan
kopi di Indonesia Sheren membangun bisnis kopi hingga ke berbagai jaringan. Kualitas
kopi lebih rendah grade dua dan grade tiga. Kedua kualitas ini merupakan hasil biji
sortiran. Kopi yang dijual bukan dalam bentuk green bean. Melainkan biji kopi yang
sudah terbakar atau roastead bean. Pasokan kopi tipe ini, diutamakan untuk kedai-kedai
kopi yang berada di wilayah Jakarta dan perusahaan kopi SJA. Harga jual kopi untuk per
pack dibandol 60 ribu rupiah dengan berat 200 gram. Harga jual kopi belum termasuk
penghitungan ekspedisi. Pedagang yang akan menananggung biaya pengiriman kopi dari
Toraja hingga barang menuju ke Jakarta.
Rute pengiriman barang sama, baik itu untuk pasar lokal dan pasar internasional.
Pengiriman biji-biji kopi diangkut dengan menggunakan truk sampai ke pelabuhan
Makassar. Kesepakan antara penjual dan pembeli lebih dulu diputuskan. Misalnya,
ketika pengiriman barang untuk pasar Internasional. Jika negara imporitr memakan
waktu sekitar satu bulan pejalanan, moda transportrasi laut sebagia pilih Sheren. Selama
di perjalanan, ada ongkos sewa peti kemas yang harus dibayarkan. Biaya sewa ini sudah
termasuk dalam nota pembelian barang. Kapal pengiriman kemudian tiba di kota
Humburg, Jerman. Kopi yang telah tiba di pelabuhan Humburgh, akan tersebar ke
beberapa negara. Para pedagangan kopi banyak yang sudah menunggu di pelabuhan ini.
Keputusan pemilihan moda transportasi, tergantung dari kontrak pembelian barang. Jika
kebutuhan barang mendesak, alternatif pilihan mengguna moda pesawat terbang.
Tentunya ragam pilihan moda transportasi bertalian dengan kemampuan kapital si
pembeli. Sebagaimana Da Capo Coffee, pengiriman kopi diutamakan menggunakan
pesawat terbang. Artinya, perusahaan pengecer ini bukan sembarang pemain bisnis
kopi.
Pengalaman buruk pernah menimpa Sheren. Bisnis kopi kejam di kalangan pedagang
besar. Pengiriman barang pernah dikembalikan oleh negara pemesan. Akibat ada
seseorang yang menyemprot bensin pada tumpukan karung kopi milik Sheren. Karena
itu pasca tibanya barang di negara tujuan, aroma kopi berubah menjadi aroma bensin.
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Da Capo Coffee menurut Sheren hanya sebagai “bungkus” semata. Atau dalam istilah Sheren merupakan
simbol terkecil dari perdagangan kopi internasional. Perusahaan pengecer Jerman ini sengaja
menggunakan model toko kelontong atau pengecer. Alasannya untuk menghindari pembayaran pajak
internasional dalam jumlah besar.
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Begitu-lah bisnis kopi adalah bisnis mafia. Mereka yang tak kuat akan tergilas dalam
roda-roda kapital.
Bisnis Sheren juga mengikuti momen-momen hari penting. Menggenjot penjual di hari
penting, Sheren memainkan kemasan penjualan kopi. Tempat kemasan berbentuk
tabung dengan material kayu dan bambu. Pada bagian atas sebagai penutup tabung.
Bentuknya semacam parsel. Tempat pembungkus dapat menampung biji green bean
sebanyak satu kilogram. Bentuk kemasan ini cukup indah. Karena itu harga kopi dapat
melambung. Biasanya penjualan paling tertinggi terjadi ketika hari natal tiba. Berkat
kecakapan Sheren mengatur perputaran modal. Pasokan kopi setiap tahun dapat
terpenuhi.
Tahun 2015 contohnya. Permintaan pasar internasional selama satu tahun sebesar 16
ton rampung terpenuhi. Sayangnya pengalaman ini tak sama dengan tahun 2016. Akhir
tahun 2016 Sheren tak dapat memenuhi permintaan kopi sebesar lima ton. Kala itu
permintaan datang dari Garuda Air Lines. Buntung sudah harapan mendapat
keuntungan besar. Lantaran, permintaan kopi datang di akhir pengujung tahun 2016.
Seluruh pasokan sudah ludes terkirim untuk Da Capo coffee dan persiapan hari natal.
Hanya sisa kopi defects yang tersedia. Sheren tak mau menjual kalau bukan kategori
speciliaty. Seandainya jika permintaan kopi datang bukan akhir tahun, Sheren
memastikan pemintaan kopi dapat dipenuhi. Paling-paling Sheren tinggal berhadapat
dengan Toarco saja pada segi pasokan kopi. Walaupun tak semudah itu, karena Toarco
selalu pintar mengatur harga beli kopi di tingkat petani.
Perusahaan asal negara Jepang ini, menurut Sheren sering melakukan permainan harga.
Harga ditancap kepada jejaring pa’tingkulak dan pa’sambu. Rentang harga yang
dimainkan 1.000 rupiah hingga 3.000 rupiah. Alhasil, hampir kebanyak biji kopi masuk ke
perusahaan Toarco. Sheren tak tinggal diam. Ia pun turut membentuk lingkar pa’sambu.
Kalau tak begitu, pasokan kopi tak akan konstan masuk. Miskipun pada akhirnya Sheren
kerapkali mengalami kekurangan.
 Roaster (Pembakar Biji)
Di atas pintu gerbang tertera papan nama hitam dengan warna bertulis putih. Papan itu
bertuliskan “KAANA Toraya Coffee”. Di balik pintu gerbang yang tinggi itu, dua
perempuan tengah menapis biji-biji kopi. Satu perempuan menapis kopi kulit tanduk.
Satu perempuan lainnya menyortir kopi kulit ari (green beans). Dua orang lelaki berada
di sebelah kedua perempuan itu. Satu lelaki yang sudah cukup matang, berperawakan
kurus dan berkulit putih. Ia sedang menebar biji-biji kopi di atas papan penyortiran.
Rumah Pak Elifas bertautan dengan tempat penginapan. Penginapan itu merupakan
milik keluarga. Nama penginapan itu hotel Pison. Hubungan darah rupanya masih ada
dengan Pak Luter, komisaris KUD SANE. Di dalam rumah Pak Elifas, satu box berwarna
biru yang menyerupai peti kemas berdiri kokoh. Pak Elifas menggunakan bagian
belakang mobil box sebagai tempat pergudangan kopi. Kapasitas penampungannya 200
kilogram. Tak jauh dari letak box, di dekat tempat peracikan kopi, terdapat satu mesin
pembakar biji kopi. Mesin pembakar bekerja dengan menggunakan tenaga kincir air.
Saluran air yang berada di bagian bawah, berfungsi sebagia aliran air yang memutar
kincir air sewaktu hujan turun. Mesin pembakar itu dibuat oleh Pak Elifas seorang diri.
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Sudah 19 tahun berjalan tepatnya sejak tahun 1997, Pak Eli memulai usaha skala
rumahan ini. Bisnis Pak Elifas tercatat sebagi Usaha Kelas Menangah ini (UKM) bentuk
perorangan. Kesadaran berbisnis bersumbu pada pertemuan Pak Elifas dengan seorang
wisatawan luar negeri. Waktu itu Pak Elifas bertemu dengan seorang petani kopi asal
Hawai di Toraja. Si petani begitu kagum dengan rasa kopi Arabica Toraja. Sepintas rasa
kopi itu mirip dengan kopi yang berada di kampung halamannya. Si petani asal Hawai
turut mengajarkan Pak Elifas tentang kualitas kopi dan proses pembakaran biji kopi
(roasting). Buah dari pertemuan dengan si petani, Pak Elifas memulai bisnis kopi.
Di awal tahun pendirian bisnis 1997 – 1998 merupakan masa yang pelik. Harga sembako
di Toraja meninggi. Orang-orang enggan membeli kopi. Belum lagi masuk tahun 1999.
Peristiwa kerusuhan di Poso membuat wisatawan tak mau masuk ke Toraja. Kegetiran
ini terus berlanjut sampai tahun 2001 dan 2005, ketika terjadinya ledakan bom di Bali.
Efek dari serangkaian peristiwa tersebut membuat bisnis Pak Elifas diam ditempat. Pak
Elifas memutar kepala. Kopi hasil sangrai tak dijual di pasar terbuka. Hotel milik keluarga
sebagai pasar pengganti.
Model ini terus bertahan sampai tahun 2009. Respon wisatawan yang datang
mengatakan kopi racikan Pak Elifas nikmat. Pak Elifas merasa terpantik untuk
memperluas skala bisnisnya. Hinggi di akhir tahun 2009, Pak Elifas baru menjual kopi
bubuk untuk konsumsi orang banyak. Harga satu kilo dibanderol 120 ribu. Perlahan
harga jual kopi kembali naik menjadi 150 ribu per kilo. Harga jual kopi kembali berubah
ketika tahun 2016. Untuk satu kilogram green bean dibandol 200 ribu.
- Produksi Kopi Roaster
Permintaan kopi umumnya lebih banyak datang dari wisatawan. Terkadang, beberapa
wisatawan yang datang ketempat Pak Elifas tak semuanya membeli kopi. Ada yang
bercerita tentang kopi. Ada pula yang hanya sekedar menikmati suguhan kopi panas di
tempat. Pasokan kopi lebih banyak untuk pasar lokal. Pak Elifas mengaku mengaku tak
mengekspor kopi. Lantara masih belum mampu untuk memenuhi pasokan pasar luar
negeri. Syarat yang utama sebagai seorang eksportir, yaitu ketersedian pasokan kopi
dalam jumlah yang besar atau ukuran konteiner. Sedangkan bisnis Pak Elifas belum
mampu dengan modal yang besar. Pilihan Pak Elifas lebih kepada pengolahan kopi
bubuk untuk pasar Toraja.
Kebanyakan wisatawan yang berkunjung mengetahui informasi dari tempat penginapan
dan media sosial. Wisatawan yang datang juga beragam, mulai dari wisatawan asing dan
dalam negeri. Bagi para pengunjung yang datang, Pak Elifas bisa menyiapkan kopi yang
sesuai permintaan. Biasanya dalam bentuk per kilogram atau dalam bentuk kemasan
yang berukuran 250 gram.
Ada beberapa jenis produk dagang. Arabica terbagi dalam dua wilayah indikasi geografi,
Sapan dan Awan. Jenis kopi Robusta terbagi dalam dua kategori, murni dan campuran
(blend). Setiap kopi yang masuk, punya langganan pa’sambu masing-masing. Para
pa’sambu bertengger di setiap lembang. Setiap musim panen si pa’sambu aktif datang
ke rumah. Harga jual pa’sambu berada dalam rentang 18.000 – 18.500 rupiah per liter.
Bentuk biji yang didatangkan kulit tanduk. Takaran pembelian tidak rata. Pak Elifas lebih
memilih takaran bottoh.
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Tahun 2016 lalu, pasok kopi yang masuk sebanyak 2.000 kilogram. Namun, harga beli
dari tangan pa’sambu berbeda pada tahun 2016. Harga beli kopi sengaja dinaikan
menjadi 20.000 rupiah per liter. Penaikan harga beli ini sengaja dilakukan Pak Elifas.
Kalau tidak dilakukan bisa-bisa pa’sambu berbelok arah ke Toarco. Sejauh ini Pak Elifas
menganggap Toarco masih menjadi penentu harga kopi di tingkat petani dan pa’sambu.
Kenaikan harga beli kopi yang dilakukan oleh pak Eli, sebenarnya tak hanya untuk
menjaga ketersediaan pasokan. Secara verbal Pak Elifas menginginkan nasib petani lebih
baik. Meskipun Pak Elifas juga tak mau kalau kenaikan harga beli kopi berubah menjadi
70 ribu per kilogram untuk kulit ceri. Kenaikan harga sebesar itu hanya membuat bisnis
Pak ELifas merugi.
“Kalau mereka mengeluh terlalu mahal. Saya bilang. Iya. Memang.
Anda salah kalau membeli ke saya. Kalau mau murah ke pasar atau
ke petani!”
Mendadak Pak Elifas naik pitam. Malahan ia mempertegas, kalau kopi yang dihasilkan
berkualitas. Ada tiga poin besar yang membuat kopi milik Pak Elifas mahal. Pertama, Pak
Elifas selalu selektif terhadap biji kopi yang masuk; hanya biji kopi yang berkualitas.
Kedua, biji kopi yang dibeli tidak dalam kuantitas banyak. Akhirnya yang dijual terbatas.
Ketiga, lama waktu penyimpannya yang hanya satu tahun saja. Lebih dari satu tahun
penyimpanan kopi tak akan dijual. Jika tidak berkualitas untuk apa Pak Elifas bergabung
keanggotaan dalam Specialty Coffee Association Indonesia (SCAI).
Mempertahankan kualitas kopi bagi Pak Elifas keharusan. Kalau tidak begitu, bisnis yang
sudah dirintis lama akan hancur. Tahun 2016 lalu misalnya, keuntungan kotor Pak Elifas
menembus angka 400 juta. Pak Elifas tak mau mengurangi biaya produksi yang
dikeluarkan. Ia hanya mau jika memang harus melakukan penambahan pembelian kopi
kulit tanduk dari pa’sambu. Dulu ia tak mampu membeli hingga musim panen kopi
berakhir. Seringkali hanya mampu membeli di pertengahan musim panen. Ia tak punya
banyak modal besar seperti pada tahun 2015. Lambat laun, memasuki tahun 2016
peningkatan produksi dan perubahan harga mulai dilakukan. Semua itu kalau bukan
karena kecapatan penumpukan modal yang dilakukan Pak Elifas.
Pak Elifas mampu menjual 2.000 kilogram roasted bean dalam setahun. Harga jual kopi
dibanderol sebesar 50 ribu untuk kopi Arabica per 250 gram. Sementara untuk kopi
Robusta dijual dengan harga 20 ribu per 250 gram. Seringkali pembeli tak cukup hanya
memgantongi 250 gram. Kebanyakan pembeli mengambil satu kilogram seharga 200
ribu rupiah. Harga sebesar 200 ribu hanya berlaku ketika memasuki bulan Desember
sampai ke Mei. Sedangkan ketika musim petik kopi berlangsung, Pak Elifas dapat
menjual sebesar 90 ribu – 150 ribu per kilogramnya.
Perubahan harga yang di lakukan Pak Elifas, menurutnya semata-mata mempertahankan
ketersedian kopi untuk bertemu panen berikutnya. Hitungan produksi penjualan belum
termasuk kopi lanang. Harga jual kopi lanang dibanderol 600 ribu rupiah per kilogram.
Harga kopi lanang terbilang mahal, akhirnya tak semua kopi lanang terjual. Pak Elifas
menyiasati untuk mencapur kopi lanang ke olahan Robusta. Alasan lain jika kopi lanang
terlalu banyak diambil rasa kopi berkurang.
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 Pak Sulaiman Miting
Sejarah perebutan jalur perdagangan kopi masih menempel di dalam ingatan Pak
Sulaiman Miting. Salah seorang Nene yang menjadi orangtua Pak Sulaiman sebagai
pelaku sejarah. Perdagangan kopi telah dimulai lebih dulu oleh si Nene sejak tahun
1800-an. Ne’La’bu namanya. Ia berasal dari tondok Petta Aji, Sidenreng. Keterlibatan
Ne’La’bu di dalam cerita perang kopi tak utuh dijelaskan. Pak Sulaiman lebih banyak
bercerita tentang pembuangan sang nene ke daerah Nusakambangan oleh kolonial
Belanda. Walaupun tak melihat peran si nene di dalam perebutan jalur perdagangan,
Pak Sulaiman cukup mengetahui kegetiran yang terjadi pada awal abad 20. Pengetahuan
itu didapat dengan membaca ulang banyak sumber literasi tentang Toraja. Salah satunya
karya Terance Bigalke.
Kegemaran Pak Sulaiman pada bahan bacaan tentang Toraja, tidak hanya di latar
belakangi mencari peran Ne’La’bu di dalam sejarah. Berhubung karena Pak Sulaiman
merupakan seorang pemandu wisat, mau tak mau harus rajin membaca. Jikalau ada
turis yang bertanya tentang sejarah Toraja, Pak Sulaiman dengan mudah bisa menjawab.
Modal pengetahuan setidaknya harus dimilik bagi seorang pemandu wisata. Selain
modal pengetahuan, modal usah lain juga harus dibangun.
Sejak tahun 2000-an Pak Sulaiman telah membangun satu wahana arum jeram di Toraja.
Hanya saja, arum jeram yang berada di Toraja bukan yang pertama dibangun oleh Pak
Sulaiman. Wahana yang sama sebelumnya telah berdiri dibeberapa daerah, seperti
Sungai Alas yang berada di daerah Aceh, kemudian Bali, dan sekitaran Taman Nasional
Lorelindu. Bisnis ini tak terlepas dari profesi Pak Sulaiman sebagai mantan anggota The
Natural Conservancy (TNC) dulunya. Dalam bisnisnya ia selalu berpikir, menghasilkan
uang tapi tak merusak lingkungan. Alhasil, bisnis jasa berbasis pariwisata lingkungan
menjadi pilihan. Bahkan, dengan keterlibatan Pak Sulaiman di TNC pada tahun 2004 dan
2006, salah satu wahan Arum Jeram yang berada di Taman Nasional Lorelindu mendapat
bantuan pendanaan.
Keuntungan sebagai pemandu wisata membuat relasi perteman semakin meluas. Pak
Sulaiman pernah mengantarkan salah seorang kepala pimpinan (Vice Prisidence) kedai
kopi Amerika, Starbucks berkeliling di daerah Toraja. Selain Starbucks, orang utusan
perusahaan bernama Tips Coffee and Tea yang berasal dari California turut diantarkan
berkeliling mencari kopi. Kedua pertemuan itu terjadi mulai tahun 2000-an. Buah dari
pertemuan dengan pemimpin Starbucks, salah satu anak Pak Sulaiman pernah diangkat
sebagai menejer produksi Starbucks yang beroperasi di daerah Medan. Keduan
pengalaman yang diceritakan begitu prestise bagi Pak Sulaiman. Bagiaman tidak? Di
dalam kedai kopi miliknya, aneka bentuk cendra mata tamu penting teretalase dengan
rapih. Seperti, pin dan kartu nama yang diberikan oleh kepala pimpinan Starbucks.
Serangkaian kerjadian ini merangsang alam bawah sadar Pak Sulaiman untuk berbisnis
kopi.
Di tahun 2014. Pak Sulaiman memutuskan untuk membuka kedai kopi. Ia mengingat
harga jual kopi sedang mengalami keterpurukan. Harga jual kopi kulit tanduk
(parchment) Arabica dari petani hanya dihargai 9.000 per liter. Waktu mengetahui harga
jual kopi yang sedang berada di posisi jatuh, Pak Sulaiman sedang melakukan survei
bersama duta besar negara New Zeland. Duta besar itu bernama Yan Brownlee. Survei
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yang dilakukan oleh Yan Browlee tak membawa agenda bilateral. Yan Browlee memang
ingin mendirikan kedai kopi di Australia. Berhubungan masa jabatan sebagai duta besar
sudah habis. Jaminan uang di hari tua menjadi kepastian.
Kala itu tahun 2011 survei harga kopi berlangsung di pasar Sapan. Pertemuan Pak
Sulaiman secara tak sengaja dengan salah seorang pedagang di pasar Sapan. Nama
orang itu Ne’Santi. Percakapan di antara tiga orang ini pun terjadi. Ne’Santi mempunyai
kebun kopi, tapi yang dijual di pasar Sapan justru sayur-mayur. Perasaan Pak Sulaiman
bercampur aduk geram. Alasan Ne’Santi tak menjual kopi karena harga jual terlalu
murah. Tak mau Ne’Santi berlarut dalam kesedihan. Pak Sulaiman mengambil keputusan
untuk membeli buah kopi yang berada di kebun Ne’Santi. Harga beli kopi dibuat berbeda
dengan harga pasar yang berlaku. Pak Sulaiman menakar harga kopi dengan standar
harga beras. Satu kilogram kopi Arabica kulit tanduk dibeli dengan harga 18 ribu rupiah.
- Kesadaran Membuat Kedai Kopi
Di hari yang sama pada waktu yang berbeda, Pak Sulaiman pulang ke rumah, mengajak
istri untuk membicarakan ide kedai kopi. Si istri menjawab tak mau. Alasannya di Toraja
setiap rumah mempunyai kopi. Jika kehabisan kopi dengan mudah pergi ke rumah
tetangga untuk minum kopi. Tak mungkin tetangga tak mau memberikan. Apalagi ketika
berlangsungnya pesta kematian (rambu solo’) dan pesta pernikahan (rambu tuka’)
suguhan kopi berlimpah ruah. Dialog dengan sang istri terasa buntu. Pak Sulaiman
kembali merenung. Pikirannya langsung terhubungan pada aktivitas lamanya di TNC. Ia
bilang begini:
“Bagaimana membuka lapangan pekerjaan, tanpa harus merusak
lingkungan? Ini kebun sudah ada. Kenapa kita tidak mengintervensi
pasar, supaya harga naik?”
Pertanya-pertanyaan dalam hati, akhirnya tak membuat keinginan Pak Sulaiman redup.
Ia berhasil mengambil keputusan untuk tetap menjalakan kedai kopi yang dicita-citakan.
Hal pertamakali yang dilakukan memikirkan cara pasokan kopi. Bergegas Pak Sulaiman
berangkat menuju ke sekitaran lembang Awan, Kecamatan Bittuang. Perjalanan
memperlihatkan Pak Sulaiman pada satu sistem perdagangan kopi yang berjalan di
tingkat tondok. Amatan Pak Sulaiman pada cara kerja pa’sambu. Harga jual kopi di pasar
Bittuang dulu masih sebesar 9 ribu rupiah per liter Arabica. Harga jual kopi hanya
bertahan dari pagi hingga menuju jam dua belas siang. Nanti sudah melewati jam dua
belas siang atau sekitar jam satu dan jam dua, harga jual kopi berubah.
Perubahan harga bukan menurun. Anehnya malah naik menjadi 12 ribu rupiah per liter
Arabica. Hanya dalam hitungan waktu beberapa jam saja perubahan harga jual kopi
terjadi. Harga jual kopi sudah mampu bergerak tinggi. Sistem perdagangan spekulatif
menjalar hingga ke supir angkutan. Banyak supir angkutan ikut-ikutan menjual biji kopi.
Salah seorang supir lalu datang menghampiri Pak Sulaiman. Si supir bermaksud menjual
kopi sebanyak 200 liter. Pak Sulaiman tak menolak tawaran itu. Untung yang dikantongi
si supir sebesar 400 ribu rupiah. Atas kejadian pengalaman itu-lah, pasca 2014 Pak
Sulaiman langsung membeli kopi dari petani. Kesadaran membeli kopi langsung dari
petani timbul dalam alam pikir Pak Sulaiman. Ia hanya ingin memotong pasokan kopi di
tingkat pasar lokal.
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Tak hanya ingin memotong rerentai pasokan kopi, kerap setiap datang ke tondok
dengan menggunakan hardtop, Pak Sulaiman turut bertukar pengetahuan dengan para
petani. Topik obrolan lebih banyak seputar harga kopi dan cara pengolahan biji kopi
pasca petik. Kedai kopi pertama di Toraja pun berdiri. Nama Sulaiman Miting terdengar
hingga ke daerah Makassar. Pak Sulaiman pernah menjadi pembicara di acara seminar.
Permintaan sebagai pembicara datang dari seorang perempuan yang bernama Lili Farid
yang berasal dari Australia. Alasan Lili Farid meminta Pak Sulaiman sebagai pembicara,
karena Pak Sulaiman dianggap telah membela nasib petani kopi.
Sebenarnya label sebagai “Pembela Nasib Petani Kopi” terlalu berat bagi Pak Sulaiman.
Bahkan tak pantas jika menyandang julukan tersebut. Pak Sulaiman mengaku lebih
nyaman dianggap sebagai pemerhati kopi saja. Ungkapan ini disampaikan oleh Pak
Sulaiman pada saat berkunjung ke Toraja di tahun 2016. Sayangnya, sudah banyak orang
yang memberi label pada Sulaiman sebagai lelaki berusia 66 yang memperjuangkan
nasib petani kopi. Tak jarang wartawan media memburu sosok Pak Sulaiman untuk
dijadikan bahan pemberitaan. Di kedai misalnya, beberapa hasil liputan tentang dirinya
terpajang cantik menempel di dinding.
Banyak media yang meliput sepak terjang Pak Sulaiman Miting. Misalnya media National
Geographic (NatGeo) pada tahun 2015 menurunkan berita. Teras berita dimulai dengan
kutipan langsung tuturan Pak Sulaiman Miting yang berbunyi “Harga kopi terlalu murah,
Petani meninggalkan kebunnya. Nanti, kopi Toraja mungkin tinggal nama.”132 Selain
NatGeo, media nasional seperti Kompas menurunkan berita tentang Sulaman Miting.
Judul koran berbunyi “Dari Kebun Rakyat Mencoba Menguasai Dunia.”133 Di akhir
pertemuan Pak Sulaiman mengkritik cukup kencang tentang harga beli kopi petani oleh
perusahaan asal Jepang.
“Memang nama kopi Toraja terangkat hingga ke mancanegara oleh PT. Toarco
Jaya, tetapi ia tidak berhasil mengangkat nasib para petani kopi yang ada di
wilayah Toraja.”
Pada akhirnya meda pertarungan tentang sesosok yang lebih pantas menjadi pahlawan
tercipta.
Ketujuh cerita pedagang kopi pada bagian ini tak hanya menjelaskan tentang profil
masing-masing. Proses dan mekanisme memasuki pasar setidaknya dapat terlihat
dengan jelas. Garis besar seolah berbicara, kondisi perkopian Toraja hari ini tak jauh
berbeda. Jika di tahun di awal abad 20 perdagagnan kopi di monopoli oleh para
bangsawan. Hari ini dengan terbentuknya negara Indonesia, posisi petani kopi tak
mengalami perubahan. Monopoli perdagangan tetap terjadi pada kekuatan-kekuatan
yang ditopang oleh negara. Tiga perusahaan kopi, Toarco, Sulotco, dan KUD SANE
membentuk jebakan bagi para petani kopi.
Di wilayah perdagangan perorangan mulai dari eksportir, roaster, dan pemilik kedai kopi
membuat petani kopi tak berkutik. Harga dimainkan oleh para pedagang kopi. Petani
kopi terus-menurus dihantam dengan mekanisme jejaring pa’sambu. Skema harga
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National Geographic. Kisah dari Secangkir Kopi Toraja.” Diakses tahun 2017 pada bulan Agustus
http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/kisah-dari-secangkir-kopi-toraja
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diatur berbedasarkan kekuatan modal yang dimiliki. Akhirnya, harga beli kopi petani tak
pernah jelas. Parahnya, lima orang peminan kopi masih dalam jaringan keluarga besar
Toraja. Dengan begitu, cerita perdaganagn komoditas kopi hari ini tetap berada pada
garis dari “Monopoli ke Monopoli.”
Alur Pengolah Kopi
Hampir seluruh biji kopi di Toraja diolah dengan metode wet. Metode ini mensyaratkan
air sebagai Kebutuhan yang tak bisa dikesampingkan. Sejak awal proses pengupasan
buah kopi menjadi kulit tanduk (parchment) hingga sampai green bean, penggunaan air
selalu hadir. Tapi, terlalu banyak atau sedikit penggunaan air, tipe proses pengolahan biji
kopi jadi tak sama. Ada dua tipe proses pengolahan dalam metode wet. Tipe pertama
dikenal dengan istilah semi-wet dan tipe kedua dinamakan full-wet.134
Kedua tipe pengolahan ini sama-sama terdapat di Toraja. Petani kopi di tondok Pulu’Pulu’ dan Bolokan, cenderung lebih banyak menggunakan tipe semi-wet. Ciri dari semiwet, buah kopi yang sudah dipetik langsung digiling.135 Setelah itu, biji kopi kulit tanga’
atau kulit tanduk dimasukan kembali ke dalam ka’du (karung). Biji kopi bersama ka’du
lalu direndam di dalam air selama satu malam. Esok hari biji kemudian dicuci dan segera
dijemur dengan sinar matahari. Biji kopi yang masih terbungkus kulit tanduk kering,
setelah itu baru bisa dijual. Kedua tondok tak pernah menjual kopi dalam bentuk green
bean. Proses pengolahan hanya selesai di kulit tanga’ atau parchment.
Berbeda dengan cara pengolahan petani rakyat, tipe kedua yaitu full-wet digunakan oleh
perusahaan besar. Seperti hanya PT. Slotco Jaya Abadi. Kopi yang sudah dipetik dari
kebun digelontorkan pada wadah penampungan. Wadah penampungan dinamakan
intec. Melalui lubang intec, biji kopi disedot oleh elevator. Sebelum buah kopi dikupas
(pulping), buah kopi direndam di dalam bak air. Pada tahap pertama ini kopi
diklasifikasikan berdasarkan tiga karakter buah kopi. Tujuan pengklasifikasian untuk
memisahkan buah kopi. (Lihat: Gambar 2)
Pertama kopi rambangan, yaitu kopi yang mengambang dipermukaan air. Kedua, kopi
bancut atau kopi setengah ranum. Karakter kopi bancut terjadi pasca musim petik buruh
tani perkebunan memetik kopi yang masih berwarna hijau atau setengah kemerahan.
Karakter ketiga, yakni kopi merah atau menurut istilah perusahaan karakter kopi super.
Tiga dari karekter buah kopi ini, perusahaan Sulotco hanya mengambil karakter yang
ketiga untuk diekspor. Setelah pemisahan tahap selanjutnya memasuki proses
pengupasan atau pulping. Tahap pulping memisahkan buah kopi dari kulit tanduk (horse
skin). Melalui proses pulping, biji kopi yang masih terbungkus kulit tanduk ditampung
pada suatu wadah. Pada bagian ini kopi telah memasuki proses ketiga yang dinamakan
fermentasi. Wadah fermentasi berbentuk persegi panjang dengan alas dan dinding
terbuat dari batuan kramik putih. Di bak fermentasi biji kopi sekaligus ditiriskan atau
dikeringkan dari sisa-sisa air pengupasan. Kebutuhan waktu penirisan tergantung atas
permintaan konsumen. Ada yang 10 jam, 12 jam, dan 36 jam. Sulotco umumnya
mengahabiskan waktu selama satu malam. Dengan begitu proses keempat akan
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Full wet biasa juga disebut dengan full-wash. Begitupun dengan semi-wash disamakan dengan semi-wet
Sebagian petani kopi ada juga yang menyimpannya terlebih dahulu. Waktu penyimpanan satu hari
sebelum nanti buah di giling (pulping).
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dilakukan pada esok hari.136 Setelah kopi difermentasi. Tahap keempat masuk ke proses
pencucian. Melalui bak fermentasi kopi mengalir masuk ke tahap selanjutnya.

Gambar 24. Alur Pengolahan Biji Kopi
Sumber: Diolah Penulis

Tahap biji kopi masuk ke dalam sebuah tabung panjang. Diameter tabung kira-kira 35
cm. Ketinggian tabung kurang lebih mencapai 170 cm. Tabung ini memiliki pintu yang
dapat melihat bagian dalam. Di bagian dalam tabung, terdapat kawat yang melingkar
mengikuti bentuk tabung. Ada serabut-serabut kasar berwarna hitam di bagian depan
lingkaran kawat. Serabut hitam ini bekerja seperti sikat. Pada tahap keempat ini biji kopi
dicuci menggunakan air.137
Kopi yang telah melalui proses pencucian, selanjutnya akan diletakan pada satu wadah.
Biji kopi yang sudah dicuci juga dikenal dengan istilah HS basah, yaitu akronim dari Horse
Skin Basah, atau kopi kulit tanduk basah. Kopi kulit tanduk basah lalu diletakan pada bak
136
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Tujuan fermentasi mengatur tingkat keasaman yang terkandung dalam biji kopi. Tingkat keasamaan ini
berhubungan dengan komponen yang dijadikan dasar untuk pengujian cita rasa kopi. Sulotco bersandar
pada beberapa elemen Pertama adalah body, artinya tingkat kekentalan kopi. Kedua adalah aroma kopi,
ketiga adalah keasaman, serta beberapa elemen lainnya.
Tujuan pencucian memastikan biji kulit tanduk terbebas dari cairan lendir sisa pengupasan buah. Proses
pencucian menghabiskan waktu dengan rata-rata tiga ton per jam.
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penuntasan. Di bak penuntasan, sisa air yang terkandung di dalam biji kopi ditiriskan.
Seletah melewati tahap bak penuntasan, HS Basah diangkut ke tempat penjemuran.
Bersamaan dengan itu proses kelima akan segera dilakukan. Jarak bak penuntasan tak
jauh dari tempat penjemuran.
Di tempat penjemuran kawat besi hitam berkarat memagari sekeliling area. Hanya ada
satu pintu terbuat dari kawat. Pintu tersebut dikunci dengan rantai baja dan digembok.
Di dalam area penjemuran, biji kopi dijemur di sebuah tempat. Meja panjang berjejer
membentang lurus beralas para-para138. Di atas para-para terlapis jaring atau waring
net dengan ukuran millimeter kecil. Sementara, pada bagian atap penjemuran
terbentang terdapat plastik trasparan yang panjangnya mengikuti ukuran tempat
penjemuran.139 Proses penjemuran memakan waktu selama 21 hari. Itu pun ketika
cuacah dianggap normal. Penjemuran dilakukan untuk mengatur tingkat kadar air dalam
kandungan biji kopi. Tingkat kandungan air yang dibutuhkan sebesar 5,8% – 6%.140 Biji
kopi kulit tanduk yang sudah selesai dijemur berganti nama menjadi HS Kering. Biji kulit
tanduk kering, lalu dipindahkan ke gudang penyimpanan. Di tempat penyimpanan HS
Kering dibungkus menggunakan karung goni.
Di dalam karung goni. Kopi kulit tanduk (HS kering) digelondorkan pada lubang
penampungan (intec) Selanjutnya memasuki tahap pre-cleaner.141 Kopi yang sudah
melewati tahapan pre-cleaner lalu memasuki ke tahap distoner.142 Biji kulit tanduk yang
telah melewati tahap distoner. Setelah itu dikupas (huller) untuk mendapatkan green
bean. Biji kulit ari kemudian memasuki tahap osilator.143 Tahap selanjutnya perusahaan
akan melakukan penyortiran dan penentuan grading.
Dua cara pengolahan di atas memang lebih banyak ada di Toraja. Namun, pedang
roaster lokal menggunakan cara lain dalam meracik kopi. Pak Elifas misalnya
menggunakan metode pengolahan lain. Metode pertama dry process atau yang bisa
disebut juga natural process atau bisa disebut honey process. Kedua proses ini tidak
meletakan air sebagai faktor kunci. Proses pengupasan buah kopi dengan metode
Natural atau dry process hingga menghasilkan kulit ari (green bean) tidak sama sekali
menggunakan air. Karena itu green bean hasil pengupasan kulit dipenuhi dengan lendir.
Lendir yang menempel pada green bean, kemudian tak dicucui. Melainkan, dibiarkan
mongering ketika proses pengeringan matahari. Standar pengeringan 12 – 13%, setelah
itu biji kopi sudah bisa diekspor atau dijual. Tentunya setelah dilakukan penyortiran biji
dan penentuan grade kopi. Teknik pengolahan ini kerapkali diistilahkan honey process.
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Material pembuatan para-para menggunakan ruruk-rusuk dari bambu. Penataan rusuk-rusuk bambu
diatur tidak rapat. Celah dibiarkan cukup lebar untuk tempat jatuhnya air.
Fungsi plastik transparan agar biji kopi yang sudah terjemur tidak dipindahkan ketika hujan tiba.
Jika biji kopi yang dijemur nantinya memiliki kandungan air yang berada di bawah ukuran tersebut,
maka kopi akan menjadi terlalu kering.
Tahap pre-cleaner bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari ranting pohon, daun, batuan krikil, dan
kotoran-kotoran berat lainnya.
Tahap distoner bertujuan untuk menghilangkan debu-debu, pasir, dan material bersifat halus yang
menempel pada biji-biji kopi.
Osilator mengambil cara kerja yang mirip dengan mentapis atau mengayak. Bedanya cara ini dilakukan
dengan tenaga getaran mesin.
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Rerantai Perdagangan Kopi
Alur proses pengolahan tak hanya sekedar potret teknik pengolahan biji kopi semata.
Berangkat dari proses pengolahan biji kopi-lah, hubungan rerantai pasokan biji kopi di
pasar dunia tergambarkan. Rerantai pasokan kopi ini berlangsung dari tinggat lokal
(Perkebunan Petani) hingga ke pasar global. Cerita tujuh pedagang kopi di Toraja dan
satu perusahaan kopi Makassar misalnya, membentuk jaringan pasokan kopi dengan
cara yang berbeda. Lebih lanjut, perbedaan juga terletak pada sifat badan hukum dan
segementasi pasar yang dipilih. Meskipun ada perbedaan, setidaknya di wilayah
segmentasi pasar, beberapa para pemain kopi ini memiliki negara tujuan ekspor yang
sama.
Jalur perdagangan kopi di Toraja, terbagi dalam tiga kekuatan besar. Jika ditambah
dengan satu perusahaan besar lagi yang beroperasi di wilayah Makassar, posisi kekuatan
terbagi menjadi empat kekuatan. Tiga kekuatan utama berada di daerah Toraja. Dua
kekuatan berbadan hukum perusahaan swasta. Sementara satu kekuatan lagi bersifat
koperasi, dan satu kekuatan lagi yang berada di Makassar bersifat perusahaan swasta.
Dua di antara empat pedagang kopi besar, memiliki lahan perkebuan dengan
pengelolaan HGU. Sedangkan, dua pedagang besar lainnya, koperasi dan perusahaan di
Makassar tak memiliki kebun sendiri. Kedua perusahaan besar ini bertindak sebagai
pemasok biji kopi saja.
Dua perusahaan yang memiliki kebun sendiri, yaitu. PT Toarco Jaya dan PT. Sulotco Jaya
Abadi. Melalui kebun perusahaan, olahan kopi diatur sesuai permintaan pasar kopi
internasional. Metode pengolahan kopi sama-sama berbasi wet atau wash. Bedanya
hanya pada proses pengolahan biji saja. Jika PT. Toarco Jaya cenderung memilih semiwash, sebaliknya PT. Sulotco Jaya menggunakan cara full-wash. Setelah melalui tahapan
pengolahan, biji yang sudah berbentuk green bean setelah itu baru dijual ke pasar
Internasional. (Lihat: Gambar 3)
Mekanisme penjualan biji tak sama. Toarco utamanya harus memasok kebutuhan kopi
bagi perusahaan induk di Jepang, key coffee. Setelah biji masuk ke perusahaan Key
coffee. Perusahaan induk akan bertindak sebagai pemasok kopi di negara Amerika
Serikat, Jerman, Singapura, dan pasar negara Jepang sendiri. Toarco memang tak
menyampaikan secara langsung untuk beberapa kontrak bisnis di luar dari Key Coffee.
Justru melalui situs penjualan kopi online milik Stumptown, kontrak perdagangan antara
kedua perusahaan ini terjelaskan. Kontrak dagang antara Stumptown dengan Toarco
Jaya telah dimulai sejak November 2008.144
Jika Toarco tak mau berbicara dengan terang-terangan, sebaliknya perusahaan Sulotco
Jaya Abadi mau membagi sedikit jaringan pasokan kopi. Sulotco mengakui selama
beroperasi sebagai salah satu dari anak perusahaan dari Kapal Api Group, perusahaan
induk tak bertindak sebagai pemasok di pasar Internasional secara langsung. Melainkan,
wilayah kerja tersepesifikasi oleh Sulotco sendiri.145 Artinya selain memasok biji kopi
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Stumptown Coffee. https://www.stumptowncoffee.com/producers/toarco-company
Salah satau anak perusahaan dari Kapal Api Group, yaitu PT. Sulotco Jaya Abadi. Perusahaan ini memang
memiliki orientasi bisnis kopi spesifik. Utamanya sebagai pemasok kopi untuk perdagangan
internasional.
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kepada perusahaan induk Kapal Api Group untuk kebutuhan Excelso146. Sulotco
diberikan keputusan otonom untuk berekspansi di pasar kopi global. Segemntasi pasar
yang dituju kurang lebih serupa dengan Toarco. Negara-negara tujuan ekspor, seperti
Australia, Jerman, Korea Selatan, Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Di pasar kopi
Jepang, Sulotco masuk melalui perusahaan pengecer roaster (retailer-roaster) Jepang
bernama Marubeni Corporation.
Harga jual kopi perusahaan berbeda-beda. Sulotco mengaku menjual kopi dengan
kategori specialty seharga 6,5 dolar AS pada tahun 2016 lalu. Sebaliknya, Toarco menjual
kopi green bean kepada Key Coffee dengan harga empat sampai lima dolar AS untuk per
kilogramnya. Meskipun memiliki kebun HGU yang dikelola sendiri, kedua perusahaan ini
turut menyerap pasokan kopi dari petani rakyat. Toarco yang mengaku sebanyak 85% –
90% pasokan kopi dari kebun petani rakyat. Begitupun juga Sulotco, yang mengaku
menerima penjualan kopi dari pa’sambu tondok, patingkulak besar, dan petani kebun
rakyat.
Berbeda dengan mekanisme dan segmentasi pasar Sulotco dan Toarco, koperasi yang
bernama KUD SANE yang berada di daerah Toraja bagian Utara bermain sebagai
pemasok taat Starbucks. Sebelum menjadi pemasok utama Starbucks, KUD SANE turut
memasok kopi untuk perusahaan pengecer roaster Holland Coffee and Tea, Belanda.
Harga kopi yang dijual mulai dari 4,5 dolar As sampai dengan 4,7 dolar AS per kilogram
green bean. Antara KUD SANE dengan perusahaan PT. MegahPutra Sejahtera147 terdapat
kemiripan segementasi pasar.
Perusahaan MegahPutra juga memasok kopi untuk kebutuhan perusahaan Starbucks.148
Selain menjadi pemasok Starbucks, perusahaan MegahPutra melakukan penetrasi pasar
di negara Jepang. Dua perusahaan bernama Kanematsu Corporation dan S. Ishimitsu &
Co.,LTD. Harga jual kopi yang ditawarkan oleh PT. MegahPutra sebesar lima dolar untuk
speciality green bean per kilogramnya. Merek dagang di pasar internasional yang
digunakan Toraja-Kalosi. Tak hanya menjual green bean, PT. MegahPutra turut
melebarkan sayap di pasar lokal Indonesia. Produk yang dijual biasa berupa green bean,
biasa juga roasted bean. Harga jual roasted bean lebih murah. Satu kilogramnya senilai
30 – 40 ribu rupiah. Sementara pasar utama lokal berada di daerah Tanggerang dan
Medan.
Baik KUD SANE dan PT. MegahPutra Sejahtera, keduanya tak memiliki kebun pribadi
yang dikelola dengan HGU. Pasokan kopi mereka bergantung pada petani kopi rakyat,
jaringan pa’sambu tondok, pa’tingkulak besar, dan juga beberapa koperasi tani. PT.
MegahPutra misalnya yang mengandalkan koperasi petani kopi yang berada di daerah
Enrekang. Perusahaan mengatakan koperasi itu sudah menjadi binaan sejak lama.
Sayangnya, pihak perusahaan tak mau menyebutkan nama koperasi yang dimaksud.
Di luar dari lapis empat raksasa besar, bisnis kopi dimainkan oleh dua pedagang yang tak
kalah cukup besar. Walaupun tingkat kekuatan modal kedua pemain ini jauh berbeda.
146
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Excelso merupakan linis bisnis Kapal Api Group yang bergerak di wilayah coffee shop.
Salah satu produksi PT. MegahPutra Sejahtera yang terkenal selain kopi adalah Mie instan yang bernama
“Mega Mie”
Tahun 2016 lalu, PT. MegahPutra Sejahtera mengakui berhasil memasok kopi sebanyak 10 konteiner
untuk starbuks. Satu konteiner memiliki kapasitas 20 ton. Total pasokan tahun 2016 mencapai 200 ton.
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Bentuk badan usaha dua perdagangan ini juga berbeda. Jika eksportir berbadan usaha
CV, sementara pa’tingkulak merupakan bisnis perseorangan. Bisnis pa’tingkulak ini juga
tak terdaftar di dalam Dinas Perindustrian Toraja. Alhasil, operasi bisnis pa’tingkulak
dijalankan dengan tertutup.
Kedua pedagang ini (ekportir dan pa’tingkulak) terhubungan dalam perdaganagn kopi
internasional. Perbedaan mendasar kedua pedagang ini pada segmentasi pasar dan
jaringan bisnis yang dibangun. Dalam melakukan penetrasi pasar internasional, eksportir
Toraja Utara tergabung pada sindikat dagang kopi (AEKI). Fungsi sindikat dagang sebagai
lapis kekuatan di pasar internasional. Khususnya, di negara-negara yang terdapat banyak
raksasa kopi.
Pasokan kopi si eksportir diutamakan untuk negara Jerman, Da Capo Coffee dan
InterAmerican Coffee, Hoston, Amerika Serikat. Kedua perusahaan ini merupakan
perusahaan pengecer roaster yang masih terhubung lagi dengan perusahaan kopi besar.
Misalnya Da Capo Coffee, perusahaan pengecer roaster ini bertindak sebagai makelar
(broker) untuk pasar kopi di negara kawasan Eropa. Sementara, InterAmerica Coffee
merupakan anak perusahaan dari Neumann Kaffee Gruppe. Harga jual yang diberikan
oleh si eksportir sebesar 250 ribu per kilogram kategori specialty green bean.
Jika eksportir dapat langsung mengakses pasar internasional, berbeda dengan
pa’tingkulak Toraja. Ia tak mengakses pasar kopi internasional seacara langsung.
Pa’tingkulak hanya menjadi pemasok kopi untuk daerah Salatiga. Salah satu rekan bisnis
pa’tingkulak di daerah Salatiga ini merupakan pemain kopi yang terintegrasi dengan
perusahaan kopi di Korea Selatan. Harga jual kopi yang disepakati sebesar 72 ribu rupiah
untuk satu kilogram specialty green bean.
Dua pedagang lain, yaitu roaster lokal Toraja dan Kedai kopi (Warung Kopi Toraja). Tak
melakukan ekspansi hingga ke pasar internasional. Perputaran kopi hanya diutamakan
untuk wisatawan dan konsumsi kopi warga Toraja. Kedua pedagang ini tak menjual
olahan biji kopi dalam bentuk green bean. Melainkan hanya berbentuk rostead bean
atau kopi yang sudah digoreng. Penjualan kopi bukan dalam bentuk kilogram seperti
green bean. Kedua pedagang menjual dengan ukuran yang lebih kecil. Satu pack dengan
berat 250 gram dan 200 gram. Harga jual kedua pedagang ini berbeda. Jika roaster
menjual seharga 50 ribu untuk takaran beras 250 gram, Warung Kopi Toraja menjual
dengan harga 75 ribu - 150 ribu per 200 gram kopi Arabica.
Seluruh pasokan kopi yang diterima oleh delapan pedagang ini, utamanya untuk kopi
yang berasal dari para pa’sambu. Dibeli dengan harga 16.000 – 16.500 rupiah per liter.
Biji kopi yang dibeli dalam bentuk kulit tanduk (parchment). Sedangkan harga beli dari
pa’sambu ke petani kopi tak pernah jalas. Rentang harga berjalan dari 7.000 – 15.500
rupiah. Spekulasi ini terjadi lantaran pa’sambu terintegrasi dengan pa’tingkulak besar
dan pemain kopi raksasa. Di sisi lain, perpindahan tangan yang terjadi secepat dan tak
jelas
geraknya.
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Gambar 25. Rerantai Pasokan Kopi
Sumber: Diolah dari Data Lapangan

Spider Trap
Posisi petani kopi rakyat, baik itu petani keluarga, sedang atau besar semakin hari
semakin terhimpit. Petani terus-menerus dikepung dengan segala bentuk ekspansi dan
pendisiplinan. Mulai dari budidaya, pasca panen, proses pengolahan, hingga harga beli
kopi yang tak karuan. Ironisnya, permainan harga terhubung di dalam simpul pasokan
kopi global. Belum lagi, spekulasi di pasar saham komoditas kopi. Harga jual mengalami
fultuasi yang pelik diprediksi.
Melihat posisi petani kopi Toraja hari ini, seolah petani kopi hanya seperti serangga yang
menempel di jaring laba-laba (spider trap). Segala lini dikepung oleh kekuatan koporasi
dan pedagang besar. Semua pemain terhimpun di wilayah distribusi. Nilai lebih yang
terhisap berjalan timpang. Setiap lapis jaringan memiliki mekanisme penghisapan yang
berbeda. Setiap lapisan kerja ini juga membentuk dan menambah nilai tukar pada
komoditas.
Di jaring lapis pertama, petani kopi berhadapan dengan pa’sambu tingkat tondok.
Biasanya ketika musim petik kopi tiba, para pa’sambu bersiap memasang kuda-kuda
memburu kopi dari tangan petani. Cerita ini seperti yang terjadi di tondok Pulu’-Pulu’
ndan Bolokan. Kopi Arabica dari kebun, hanya dijual dalam bentuk kulit tanga’
(parchment). Pa’sambu membeli dengan takaran liter bottoh. Kentungan dengan
takaran bottoh, pa’sambu mendapat keuntungan sebesar seribu rupiah. Keuntungan ini
belum termasuk tekanan harga yang bermain di tingkat tondok. Karena harga yang
berlaku setiap saat mengalami perubahan. (Lihat: Gambar 5)
Harga terendah kopi di tingkat petani, terjadi ketika puncak panen kopi tumpah ruah.
Musim panen kopi dimulai dari bulan tujuh sampai bulan sembilan. Sepanjang bulan Juli
– September, panen besar berada di bulan akhir Juli sampai awal September. Artinya,
bulan Agustus buah kopi sedang berlimpah. Ketika buah kopi berlimpah harga beli
berada di antara tujuh ribu sampai dua belas ribuan per liter. Memasuki bulan
September pertengahan hingga Oktober harga beli kopi petani berubah kembali.
Perubahan harga beli menjadi 15.000 – 15.500 rupiah per liter.
Hasil pengumpulan kopi pa’sambu, tak diolah lagi dalam bentuk green bean. Pa’sambu
tetap menjual biji kopi dalam bentuk kulit tanga’. Saluran penjualan berada di lapis
jaring ketiga, yaitu pa’tingkulak besar. Harga beli pa’tingkulak besar sekitar 16.000 –
17.000 per liter bottoh. Perbedaan antara pa’sambu dengan pa’tingkulak berada pada
tingkat modal. Pa’sambu tondok biasa hanya mampu menyiapkan modal antara delapan
juta sampai enam belas juta. Dengan modal sebesar itu, pa’sambu tondok mampu
mengumpulkan sebanyak 500 liter – 1.000 liter kopi Arabica.149 Sedangkan pa’tingkulak
besar memiliki modal mulai dari 100 juta – 300 juta.
Tak hanya perbedaan pada tingkat modal, dalam menjalankan aktivitas bisnis misalnya.
Akses keluar masuk kampung umumnya lebih lentur bagi Pa’tingkulak. Kemampuan
pa’tingkulak dapat keluar masuk segala medan perkampunga. Kecakapan ini di topang
oleh kendaraan truk pribadi yang dimiliki. Melalui kepemilikan truk, pa’tingkulak mampu
149

Ukuran 500 – 1.000 liter mengacu pada hasil wawancara dengan pa’sambu yang berada di tondok Pulu’Pulu’. Sementara rentang modal sebesar 8 – 16 juta mengacu pada harga tahun 2016 sebesar 16 ribu.

198

mengumpulkan puluhan bahkan ratusan ton biji kopi. Hasil pengumpulan kopi lalu
tertampung di gudang pribadi.
Pa’tingkulak tak hanya menjual biji kopi dalam bentuk kulit tanga’. Pa’tingkulak turut
mengolah biji kopi menjadi green bean. Tapi, tergantung dari permintaan pembeli.
Terkadang, ada pembeli yang menginginkan hanya kulit tanga’. Sementara itu ada juga
yang menginginkan green bean. Biji kulit tanga’ dijual dalam takaran liter. Sedangkan,
biji green bean dijual dalam bentuk kilogram. Harga jual mulai dari 45 ribu – 72 ribu.
Pada lapis jaring ketiga ini, harga jual kopi kulit tanga’ mengalami kenaikan 1.000 –
2.000 rupiah. Takaran pembelian berubah dari yang sebelumnya bottoh menjadi sasak
(rata). Selain itu, difersifikasi produk melalui green bean mulai berjalan. Jaringan bisnis
pa’tingkulak melebar. Segemnetasi pasar tak hanya memenuhi pasokan empat pemain
besar kopi. Perluasan jaringan bisnis hingga ke pulau Jawa dan Sumatra.

Gambar 26. Skema Spider Trap
Sumber: Diolah dari Data Lapangan
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Bersamaan dengan persebaran biji kopi pa’tingkulak, lapis jarangan keempat bergerak.
Di lapis jaringan keempat, biji kopi mengalami peningkatan nilai tukar. Pembentukan
nilai tukar yang dilakukan oleh tujuh pemain kopi dilakukan dengan pelbagai macam
mekanisme. Namun, terdapat garis persamaan pembentukan nilai tukar. Tiga unsur
pembentuk, bergerak melalui mekanisme penyortiran (sorting), Pengategorian
(grinding), teknik dan metode pengolahan, serta uji cita rasa (cup test) biji kopi. Keempat
unsur ini memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan harga jual kopi di pasar
internasional.
Atribut kedua pembentukan nilai tukar komoditas kopi dilakukan dengan penamaan
berdasar penanaman pohon kopi. Model penjualan ini dikenal dengan istilah single
estate. Harga jual kopi dengan label single estate memiliki posisi yang berbeda dengan
single origin.150 Atribut ketiga dalam pembentukan nilai tukar melalui roasted bean atau
biji kopi yang sudah dibakar. Proses pembentukan berlangsung dari barang setengah jadi
(green bean) menjadi barang siap konsumsi (roasted bean). Efek perubahan
mempengaruhi harga dan berat kopi yang dijual.
Key Coffee memberikan harga 2,160 yen untuk 200 gram kopi roasted bean “Talco
Toraja”.151 Produk lain yang diberi nama “Toalco Toraja Pea Berry” atau jenis biji kopi
lanang dengan berat 200 gram, dijual 2,268 yen. Jika dikonversi dengan kurs Indonesia,
masing-masing seharga 262.880 dan 276.03 ribu rupiah.152 Harga kopi yang ditawarkan
oleh Key Coffe berbeda dengan anak perusahaannya bernama PT.Toarco Jaya. Dalam
laman penjualan digital, Toarco menjual biji kopi roasted dengan berat 100 gram
seharga 50 ribu – 60 ribu rupiah. Produk yang dijual dengan nama penanaman kebun
kopi (single estate). Penjualan produk Toarco utamanya untuk pangsa pasar Indonesia.
Lain harga pasar Indonesia, lain pula harga jual kopi Toarco untuk negara Amerika
Serikat. Stumptown memasukan produk “Toarco Toraja” di gerai penjualan online. Harga
kopi Toarco Toraja dijual 19 dolar per 12 ons.153 Sementara itu, PT. Santos Abadi Jaya
(Kapal Api Gorup) menjual kopi Kalosi – Toraja dengan harga 53 ribu per 200 gramnya.
Sedangkan untuk produk Luwak Toraja sekitar 185 ribu per 200 gram.154 Harga jual
kedua produk PT. Santos Abadi Jaya berlaku untuk pasar Indonesia.
Atribut pembentukan nilai tukar keempat berada di kalangan penggemar manual coffee
brewing. Para brewer kopi manual ini menciptakan metode penyeduhan dengan
pelbagai macam cara. Satu pack atau 200 gram – 250 gram roasted bean, dicacah ke
dalam hitung penyajian satu cangkir (cup) kopi. Specialty Coffee Association of America
(SCAA) mengeluarkan standar takaran penyeduhan. Setiap satu cangkir kopi idealnya
150
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Single origin penamaan merek dagang kopi untuk satu daerah keseluruhan. Misalnya Arabica Toraja
atau Arabica Kalosi. Model penjualan single origin tidak memberikan spesifikasi kopi tertentu. Artinya
seluruh biji yang didatangkan dari Toraja tercampur aduk.
Dikutip
dari
layanan
E-Commerce
perusahaan
Key
Coffee.
http://www.keyeshop.com/products/detail3114.html
Kurs nilai tukar yang digunakan pada Transaksi Nilai Tengah Bank Indonesia.
http://www.bi.go.id/id/moneter/kalkulator-kurs/Default.aspx
Dikutip
dari
laman
E-Commerce
Stumptown
Coffee
Roasters.
https://www.stumptowncoffee.com/products/indonesia-sulawesi-toarco-toraja
Seluruh harga yang disebutkan belum termasuk biaya pengiriman (shiping). Biasanya dalam sistem
pengiriman penjual yang menanggung seluruh biaya transportasi sampai ke pelabuhan. Sisanya ketika
barang sudah berada di atas kapal, risiko menjadi milik si pembeli. Dalam perdagangan sistem risiko
yang ditanggung pembeli, dikenal dengan istilah FOB (Free on Board). Hampir seluruh perdagangan kopi
di Toraja menerapkan sistem FOB untuk pasokan kopi di luar Indonesia.
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menggunakan 10 – 10,6 gram dengan 177 mililiter air.155 Sementara tingkat kepanasan
air berada di dalam rentang 195 - 205° fahrenheit.
Standar takaran di atas umumnya untuk penyeduhan biasa. Di Indonesia dikenal dengan
istilah “kopi tubruk”. Namun, berbeda jika penggunaan manual coffee brewing dengan
alat lain. Hari ini, manual coffee brewing punya ragam metode. Setiap metode
membutuhkan penggunaan alat yang berbeda. Seperti metode, AeroPress, Bee House,
Chemex, Espresso, Filtron, Frech Press, Hario V60, Kalita Wave, dan Vacum Pot. Setiap
alat yang digunakan memicu cita rasa kopi yang berebeda.
Perbedaan tak hanya pada alat yang digunakan, tapi standar penyeduhan kopi tak sama.
Manual coffee brewing membedakan lima komponen ukuran penggunaan untuk setiap
metode yang digunakan. Pertimbangan komponen, yaitu pada lingkup penggunaan
gram kopi, ukuran pengilingan biji kopi (grind size), warna pembakaran biji (coffee
roasting)156, tingkat penggunaan air, dan tempratur panas air juga berbeda. Metode
Hario V60 contohnya, takaran kopi sebanyak 21 gram. Tempratur air 205° fahrenheit
dengan pengunaan air sebanyak 355 mililiter. Sementara untuk kebutuhan warna
pembakaran dengan tipe light brown dan digiling kasar (coarser). Setiap penggunaan
alat berefek pada kebutuhan komponen yang berebeda. Alhasil harga jual satu cangkir
kopi yang ditawarkan tak sama. Lantas berapa keuntungan pemilik kedai kopi?
Anggaplah pemilik kedai kopi membeli roasted bean dengan harga 200 ribu per
kilogram. Di kedai kopi miliknya hanya disajikan metode untuk kopi tubruk. Takaran
gram satu cangkir 10 gram. Artinya untuk setiap satu cangkir nilai produksi sebesar
2.000 rupiah. Biaya produksi pembelian kopi lalu ditambah dengan biaya produksi air
dan gula. Anggap-lah 10 ribu biaya produksi untuk satu cangkir kopi. Total prduksi
sebesar 12 ribu rupiah. Sedangkan, si pemilik kedai menjual dengan harga 25 ribu per
satu cangkir. Di sini nilai surplus produksi 13 ribu rupiah.
Melihat keuntungan kotor dari bisnis kedai kopi, siapa yang tidak tergiur? Hari ini kedai
kopi di Indonesia tumbuh dengan brutal. Mulai kedai kopi emperan jalan hingga skelas
Starbucks. Keuntungan kotor ini pun diambil oleh dua perusahaan besar kopi Toraja.
Toarco mendirikan coffee shop di Makassar. Sementara Key Coffee sudah lebih dahulu
mendirikan warung kopi di sekitar ibu kota Jakarta. Tak mau ketinggalan, Kapal Api
Group mengambil jalur yang sama. Sebuah kedai kopi yang diberi nama Excelso sebagai
lini bisnis hilir diciptakan.
Atribut pembentukan nilai tukar kelima, bergerak di dalam ketentuan lembaga sertifikasi
produk. Empat lembaga independen (NGO) mengatur penerbitan sertifikasi produk.
Untuk komoditas kopi, terdapat empat lembaga sentral yang memainkan standardisasi
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Takaran yang diterbitkan oleh Coffeeresearch “2 tablespoons of coffee per 6 ounces of filtered water.”
Atau dua sendok makan untuk per enam ounce air. http://www.coffeeresearch.org/coffee/brewing.htm
Pembakaran biji kopi dari green bean menjadi roasted bean, tak bisa disamakan begitu saja. SCAA
membagi tipe warga rostead bean ke dalam empat jenis warga pembakaran. Pertama tipe warna light
brown. Tempratur pembakaran berada di tingkat 205°C (400°F). Biji kopi yang sudah kategori light
brown mengalami penyusutan berat 5%. Tipe kedua medium brown, dengan tempratur pembakaran
sekitar 220°C. Penyusutan berat medium brown sebesar 13%. Tipe ketiga dinamakan medium-dark
brown, dengan tempratur 225-230°C. Terakhir tipe dark dengan tempratur pembakaran di atas 230°C.
Kopi dengan tipe dark umumnya digunakan untuk penyeduhan espresso. Dikutip dari Coffee Research.
http://www.coffeeresearch.org/coffee/roasting.htm
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terhadap kualitas kopi. Keempat lembaga sertifikasi, yaitu: Fairtrade Labelling
Organization (FLO), Organic (IFOAM), Rainforest Alliance, dan Utz Certified. Istilah untuk
kempat lembaga ini dikenal dengan sebutan 4C (The Common Code for Coffee
Community).157 Tak hanya lembaga NGO yang berperan dalam praktik sertifikasi, dua
perusahaan besar seperti Starbucks dan Nestle menempuh jalur yang sama.
Kedua perusahaan ini membuat lembaga eksternal pemeriksaan sendiri. Starbucks
memberi nama praktik sertifikasi itu dengan istilah program Strabucks’ Coffee and
Farmer Euqiry Practice (C.A.F.E. Practices). Sedangkan Nestle menggunakan istilah
Nespresso’s private AAA. Baik 4C dan dua lembaga sertifkasi afliasi perusahaan ini, pada
dasarnya terilhami oleh tiga pilar program Suistability Development Goals (SDGs). Tiga
pilar ini berisi, pembangunan ekonomi untuk petani, konservasi lingkungan, dan
peningkatan taraf hidup sosial.158 Artinya dengan menerapkan tiga piliar ini, pasokan
kopi ke pasar internasional diyakini lebih berkelanjutan; terus-menerus mampu
memenuhi pasokan pasar internasional (Lihar: Gambar 5). Melalui tiga pilar ruang
abstrak, selanjutnya diturunkan menjadi 10 prinsip dan mekanisme di dalam kode etik
perdagangan (a decent code of conduct).

Gambar 27. Gambaran Isu Tiga Pilar SDGs
Sumber: Coffee Barometer 2014
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Coffee Barometer. (2009). “Tropical Comodity Coalition for Suistainable Tea Coffee and Cocoa.” Hal. 2.
Laporan ini juga sama dengan hasil survei Coffee Barometer tahun 2014.
Ibid

202

Lembaga sertifikasi ini seolah menjadi bisnis baru ruang abstrak. Wilayah mainnya sama
dengan lembaga sindikat dagang melalui praktik penertiban tubuh sosial. Standardisasi
produk diatur semata-mata untuk mendulang keuntungan dari perdagangan kopi global.
Kasus ini juga berlaku di Toraja Utara. Tiga pemain besar, seperti PT. Toarco Jaya, PT.
Sulotco Jaya Abadi, dan KUD SANE menggunakan stample dari beberapa lembaga 4C.
Toarco mengambil dua lembaga, yakni Rainforest Alliance (RA) dan UTZ Certified (UTZ).
Sementara Sulotco menggunakan UTZ dan JAZ Organic. Sedangkan, KUD SANE hanya
mengambil sertifikasi UTZ.
Ketiga pemain besar ini percaya nilai tawar produk perusahaan akan meningkat.
Tentunya, pasca penilaian lembaga sertifikasi telah dikantongi. Bagi perusahaan atau
pedagang yang telah mendaftarkan produk kopi mereka, lembaga sertifikasi akan
mencantumkan nama-nama perusahaan yang menjadi mitra. Perusahaan memberikan
daftar nama pemain kopi kepada khalayak luas. Cara ini termasuk dalam skema
peningkatan nilai tukar komoditas.
Sebenanya tak hanya nilai tawar produk yang meningkat, Pak Sam (Sulotco) mengaku
potongan dana yang diberikan oleh negara importir. Dana pemberian tergantung dari
isu yang dikampanyekan oleh lembaga sertifikasi. Pemberian dana hibah ini tak gratis.
Tetap, pedagang kopi harus menyertakan keterlibatan lembaga sertifikasi pada produksi
kopi yang dijual. Bagi pedagang yang menginginkan stample sertifikasi harus
menyiapkan uang terlebih dahulu. Secara garis besar, UTZ memberikan harga 26,50
dolar AS untuk per ton biji kopi yang dihasilkan.159 Sementara Fair Trade inta biaya
sebesar 200 euoro ditambah biaya operasional 1%. Pembayaran ini berlaku untuk
pernjanji dagang selama satu tahun.160
Sedangkan lembaga Organic (IFOAM) memberi biaya sertifkasi sebesar 1.700 euoro per
tahun. Biaya ini belum termasuk operasional personil untuk melakukan evaluasi
sertifikasi.161 Ongkos personil dikenakan biaya 650 euro per hari. Penawaran harga
sertifkasi ketiga lembaga ini lebih mudah diakses pada situs digital ketiga lembaga.
Berbeda dengan lembaga Rainforest Alliance, hanya mau memberikan harga pasca
pengisian dokumen penawaran diajukan.
Pembentukan nilai tukar kopi akan terus mengalami perubahan. Sering pasokan kopi
semakin panjang dan lahan perkebunan semakin sempit. Belum lagi ketika komoditas
kopi masuk ke dalam acara festival atau pasar bursa berjangka komoditas. Mekanisme
spider trap atau perangkap laba-laba ini akan terus menekan petani kopi. Gambar empat
hanya sebagai ilustrasi proses pembentukan nilai tukar dari nilai lebih produksi yang
timpang. Tak ada ukuran yang pasti berapa prosentasi penghisapan tenaga petani.
Waktu kerja tak bisa hanya disetarakan dalam hitungan kuantifikasi uang.

159
160
161

https://utz.org/join-utz/join-as-company/steps-join-utz-companies-coffee/
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/fee_scheme_ifoam_standard_may_2016_web.pdf
https://www.ifoam.bio/en/application-procedure-accreditation-bodies-wishing-offer-ifoamaccreditation
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Penutup

Pada bagian satu, kita telah mengurai tentang perdagangan kopi di masa pra-kolonial
Belanda. Kopi menjadi barang yang begitu digandrungi oleh lingkaran bangsawan tulen
Toraja. Bahkan, tanaman komoditas kopi dijadikan sebagai sumber pendapatan baru
pada tahun 1870-an. Putaran pendapatan baru ini mempercepat lajur konsumsi barangbarang mewah dan peningkatan biaya ritual keagamaan.
Di tahun yang sama, 1870-an rute perdagangan laut yang sebelumnya melalui
pelabuhan Makassar beralih pindah menuju pelabuhan Pare-Pare. Perpindahan
pelabuhan ini membuka akses pembelian senjata api oleh tiga kerajaan: Sidenren,
Enrekang, dan Duri. Efek ini menimbulkan penguatan pada tiga pasukan kerajaan di
bagian selatan pulau Sulawesi.
Ketiga kerajaan lalu bersiasat untuk merebut pengaruh kekuasaan politik raja-raja di
wilayah Toraja bagian selatan. Hasilnya, wilayah bagian selatan Toraja berhasil
dipengaruhi. Terbukti istilah Tallu Lembangna yang meliputi Makale, Sangalla, dan
Mengkendek, mengklaim kebudayaan tiga daerah ini berbeda dengan bagian utara ke
timur Toraja. Konstruksi politik kolonial ini pun bergayung sambut, pada bagian utara ke
timur Toraja. Alhasil mulai dari daerah Rantepao—hingga arah utara ke timur Toraja—
membangun kedekatan politik dengan Kedatuan Luwu yang berafiliasi bersama kerajaan
Bone.
Pembentukan teritorial kekuasaan politik ini menciptakan pertarungan baru pada jalur
distribusi komoditas kopi di tahun 1897. Dampak pembentukan terotorial ekonomistik
berakibat terjadinya peperangan di dataran tinggi Toraja. Orang Toraja menamakan
peristiwa itu Perang Kopi.
Menjelang tahun 1905 – 1906, kolonial Belanda menancapkan kaki di dataran tinggi
Toraja. Motif kedatangan kolonial Belanda menyasar pada intensifikasi budidaya kopi,
modernisasi, dan penaklukkan kebudayaan orang-orang Toraja. Mendengar kedatangan
kolonial Belanda, saat itu orang Toraja tidak tinggal diam begitu saja. Kedatangan
Belanda disambut dengan angkat senjata. Tiga nama pemimpin yang muncul di
permukaan, yaitu Pong Tiku dari wilayah Pangala, Bombin yang berasal dari Rano, dan
Ua’ Saruran dari Buakayu. Namun malang harus berkata. Ketiga petarung itu berhasil
ditundukkan oleh kolonial Belanda.
Lepas dari cengkeraman Belanda, kolonial Jepang berkuasa. Tidak lama Jepang
berkuasa, hanya tiga setengah tahun melepas jangkar di Toraja. Setelah itu gelombang
revolusi kemerdekaan datang. Orang Toraja memasuki fase baru kehadiran Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbentuknya NKRI justru tidak membawa harapan
baik. Tahun 1976 hinga 1990-an sebagai bukti. Investasi modal swasta datang
membanjiri dataran tinggi Toraja. Sebanyak sembilan perusahaan perkebuann kopi tibatiba mendirikan perkebunan. Tondok Bolokan sebagai salah satu gambaran, bagimana
moda akumulasi kapital mengubah kehidupan orang-orang Bolokan. Seluruh tanah
warga tondok dicaplok sembarangan oleh kekuatan perusahaan perkebuanan swasta
yang dibonceng legitimasi negara.
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Segala kenangan yang tumbuh di tondok Bolokan, kini hanya sekedar ingatan yang
tercerai-berai. Warga kampung akhirnya hanya bergantung hidup sebagai buruh
perkebunan di tanahnya sendiri. Lajur produksi dan konsumsi berubah
sepenuhnyahanya mengandalkan uang. Pasokan barang harus di datangkan dari luar
perkampungan. Begitupun dengan cerita yang terjadi di lembang Pulu’-Pulu’.
Lajur perubahan sosial-ekologis dimulai dari cerita pembagian bibit kopi massal di tahun
1980-an. Sekejap kehidupan orang Pulu’-Pulu’ bergantung penuh dari tanaman
pendapatan berupa uang (cash crop). Warga kampung terkulai lemas tidak berdaya.
Ketika harga kopi jatuh, mereka percaya begitu saja. Tuturan orang tondok Pulu’-Pulu’
seolah paham. Mereka berkata, kalau ini ulah harga pasar internasional. Padahal, selama
bertanam kopi dan menjual kepada pembeli, tidak satu pun di antara mereka yang
mengerti tentang perdagangan internasional. Anehnya orang Pulu’-Pulu’ begitu bangga
dengan cerita orang lain. Mereka tidak sadar, justru hidup di dalam “kata-kata orang
lain”.
Melalui mekanisme pasar, petani kopi tinggal tunggu instruksi harga beli. Mitos tentang
kehebatan kopi suatu tondok dan harga beli yang terus berubah karena pasar global
dihebuskan. Pelaku bisnis ingin lepas tangan. Sebab semua berlangsung atas ketentukan
hukum pasar perdagangan internasional. Tidak peduli berapa juta kalori petani
sepanjang tahun merawat kopi. Yang penting harga beli biji kopi dapat ditekan.
Kode-kode ilmiah perdagangan untuk penentuan kualitas terbaik diayunkan. Peran
petugas pasar dibuat; tester. Lembaga-lembaga yang mendukung gerak pasar
diciptakan; SCAA, CQI, SCAI, AFCS, dan lembaga-lembaga sindikat perdagangan kopi
ekspor lainnya. Petani kopi Toraja semakin tersudut dalam lorong gelap yang pengap.
Hanyut dan jatuh berkali-kali.
Sepanjang pra-kolonial, kedatangan kolonial Belanda dan Jepang, hingga terbentuknya
negara Indonesia Raya, tidak juga mendatangkan kehidupan baik bagi petani kopi di
Toraja. Lantas apa yang membuat petani kopi Toraja tetap begitu adanya? Cerita ini
hanyalah relasi peristiwa yang sama; tentang Perdagangan Kopi dari Monopoli ke
Monopoli.
Mekispun semua keadaan ini terasa getir-pahit. Namun, bila melihat lebih dalam
kehidupan warga Pulu’-Pulu’ dan Bolokan belum dapat dikatakan, bahwa semua warga
tunduk di bawah sistem pasar. Di kedua tondok (Pulu’-Pulu’ dan Bolokan) masih ada
sebagai warga yang mencoba untuk melawan. Seperti halnya warga Bolokan misalnya.
Selain bekerja sebagai buruh perkebunan kopi PT. Sulotco Jaya Abadi, warga yang
tinggal di luar dari patok HGU perusahaan, bertahan dengan bertanam kopi di lahanlahan pekarangan. Meskipun jumlah produksi kopi yang dihasilkan tidak banyak. Asalkan
masih dapat dikonsumsi dan dijual ke pasar Bittuang.
Contoh yang serupa juga datang dari sebagai warga Pulu’-Pulu’ yang muak dengan bisnis
kopi. Mereka mulai beralih ke tanaman komoditas Marisa dan Katarung. Warga Pulu’Pulu’ membuka hutan baru untuk menanami dua jenis tanaman komoditas ini. Hasilnya?
Pendapatan berupa uang setiap tiga bulan sesekali masuk kantung rumah tangga. Atau
cerita pekerja PT. MegaPutra Sejahtera yang begitu geram, ketika setiap membeli biji
kopi beras (green bean) dari petani, jumlah krikil batu di dalam karung terbilang banyak.
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Perusahaan boleh saja geram, karena tingkah petani kopi terbilang curang untuk
menaikkan berat timbangan biji kopi. Tapi bagimana dengan dongeng harga kopi
internasional yang terus berubah-ubah? Bukankah sama saja culasnya? Setidaknya, apa
yang dilakukan para petani kopi itu jauh lebih tepat. Tindakan si petani dilakukan dengan
penuh kesadaran; cerdas!
Ketiga contoh perlawan kecil ini lebih relevan untuk dilakukan pada hari ini.
Dibandingkan bila hanya meratap atau beralih sandaran hidup kepada penghasilan anak
rantau. Bahkan lebih parahnya, malah memperteguh kembali sejarah kedigdayaan
keluarga dan terjerembab pada keadiluhungan kebudayaan sendiri.
Meskipun ketiga perlawanan kecil itu terbilang sporadik, ke depannya perlu dipikirkan
lebih serius. Sebab, kebutuhan uang di pedesaan, khususnya Toraja sendiri cukup besar.
Karena itu, pilihan-pilihan pertarungan harus dirumuskan lebih sistematis. Misalnya, jika
komoditas kopi masih dianggap sebagai sumber penghasilkan utama warga Pulu’-Pulu’
dan Bolokan, bersar kemungkinan perbaikan di wilayah tata niaga penting untuk
dibicarakan. Sembari, warga kampung turut menanam tanaman untuk kebutuhan dapur
sendiri. Dengan begitu, ada pemangkasan biaya reproduksi rumah tangga.
Selain itu, kerja di wilayah lain seperti ranah kepemudaan ada baiknya dapat didorong
lebih jauh. Pemuda-pemuda yang masih tersisa di kampung dapat mulai membicarakan
masalah-masalah yang timbul di desa. Pengumpulan daftar masalah di desa, setidak
dapat membantu untuk menentukan strategi perlawanan ke depan.
Sementara, bagi pemuda-pemuda Toraja yang berada di tanah rantau dapat saling-silang
energi baik. Mereka yang di rantau dapat mulai membangun jejaring komunikasi
bersama, agar mereka yang belum bisa pulang ke kampung dapat mengerjakan sesuatu
dari jarak jauh. Dengan membangun mekanisme solidaritas bersama, kelak inisiasiinisiasi untuk berusaha bersama.
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