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Abstrak 

Kehidupan ekonomi petani bunga sedap malam berada dalam keadaan yang tidak menentu. 

Pendapatan petani bunga sedap malam tergantung pada keadaan pasar. Salah satunya adalah harga 

bunga yang berfluktuasi yakni Rp 300,00-Rp 5.000,00 per tangkai, untuk itu dilakukan penelitian 

mengenai bagaimana strategi petani bunga sedap malam di desa Pekoren, kecamatan Rembang, 

kabupaten Pasuruan dalam mengatasi persoalan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu kualitatif deskriptif dan analisis data menggunakan teori moral ekonomi dan ekonomi 

rasional. Karena kehidupan petani memegang prinsip gotong royong dan petani juga ingin 

mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh petani bunga sedap malam di 

desa Pekoren adalah 1) Memberdayakan tenaga keluarga/kerabat untuk menutupi kekurangan 

modal dan kerugian akibat harga bunga sedap malam merosot. 2) Menjual hasil panen kepada 

juragan untuk memperoleh harga yang baik. 3) Meminjam uang kepada kerabat. 4) Melakukan 

diversifikasi dalam kegiatan ekonomi antara lain membuka toko kelontong, pekerjaan sampingan 

terutama dilakukan pada hari libur (sabtu/minggu), mengatur pola tanam secara bergantian antara 

padi dan bunga sedap malam. 

Kata kunci: Budidaya, Bunga Sedap Malam, Fluktuasi, Moral, Pasar, Petani, Rasional, Strategi 

 

Abstract 

Economic life tuberose flower growers are in a state of uncertainty. Tuberose flower farmer's 

income depends on the state of the market. One is the interest rates that fluctuate at $ 300.00-USD 

5000.00 per stalk, for it carried out research on how the strategy tuberose flower growers in the 

village Pekoren, sub Rembang, Pasuruan regency in overcoming these problems. The method used 

in this research is descriptive and qualitative analysis of the data using economic theory and 

economic rational moral. Because the lives of farmers holding the principle of mutual cooperation 

and farmers also want to benefit from his efforts. 

These results indicate that strategy undertaken by the tuberose flower growers in the village 
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Pekoren is 1) Empowering the family labor / relatives to cover losses due to lack of capital and 

tuberose flower prices slumped. 2) Sell harvest to the skipper to get a good price. 3) Borrowing 

money to relatives. 4) To diversify the economic activities among others opened a grocery store, a 

second job is mainly done on holidays (Saturday / Sunday), adjust the cropping pattern, alternating 

between rice and tuberose flower. 

 

Keywords: Aquaculture, Flower Tuberose, Fluctuation, Morals, Markets, Farmer, Rational, 

Strategy. 

 

 

Pendahuluan 

Pertanian merupakan sistem 

mata pencaharian yang paling 

dominan dan memegang peranan 

penting bagi perekonomian 

masyarakat Indonesia terutama yang 

tinggal di daerah pedesaan. Proses 

pembangunan setelah era orde baru 

membuat mata pencaharian sebagai 

petani terpinggirkan dan tergantikan 

oleh industrialisasi. Industrialisasi 

menyebabkan kehidupan petani di 

Indonesia mengalami kondisi yang 

serba terbatas. Artinya bahwa 

kehidupan petani semakin miskin 

dan tidak berdaya, Scott (1983 dalam 

Ahimsa, 2003: 74). Petani tidak bisa 

hanya menggantungkan hidupnya 

dari hasil pertaniannya saja yang 

hanya dikonsumsi oleh keluarga dan 

kerabatnya. Petani harus mencari 

jalan keluar untuk meningkatkan 

pendapatannya yakni dengan beralih 

menjadi petani komersil. Hasil 

produksi pertaniannya tidak untuk 

dikonsumsi secara sendiri melainkan 

juga untuk dijual ke pasar. Salah satu 

cara yang ditempuh oleh petani yaitu 

memanfaatkan lahan pertanian untuk 

ditanami bunga sedap malam. 

Bunga sedap malam merupakan 

salah satu jenis bunga potong yang 

banyak diminati oleh masyarakat. 

Luas lahan bunga sedap malam di 

kabupaten Pasuruan mencapai 

1.245.800 m
2 

(Dinas Pertanian Jawa 

Timur, 2014). Oleh karena itu, 

pemerintah propinsi Jawa Timur 

menetapkan bunga sedap malam 

sebagai maskot flora Jawa Timur 

dengan varietas unggul roro anteng 

dan juga mengembangkan varietas 

dian arum dari Cianjur, Jawa Barat 

(Disbudpar.pasuruankab.go.id/2014/

10/bunga-sedap-malam-potensi-kec-r

embang.html, 2015). 

Beberapa persoalan yang 

dihadapi oleh petani pada saat proses 

budidaya bunga sedap malam. 

Persoalan tersebut antara lain 

kekurangan air pada musim kemarau 

panjang, bibit bunga sedap malam 

yang kurang berkualitas, serangan 

hama dan penyakit serta fluktuasi 
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harga bunga sedap malam di pasar 

(Http://cybex.pertanian.go.id/materip

enyuluhan/detail/3169,2015). 

Persoalan-persoalan tersebut dapat 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

bunga sedap malam pada saat musim 

panen tiba. Oleh karena itu, perlu 

adanya tindakan yang tepat dan cepat 

yang dilakukan oleh petani agar 

budidaya bunga sedap malamnya 

dapat menghasilkan bunga yang 

banyak dengan kualitas yang baik. 

Persoalan yang muncul terkait 

dengan proses pemasaran hasil panen 

bunga sedap malam yakni fluktuasi 

harga bunga sedap malam yang 

sangat bergantung pada keadaan 

pasar global. Fluktuasi harga 

merupakan keadaan dimana harga 

bahan-bahan yang dijual di pasar 

mengalami kenaikan maupun 

penurunan harga. Keadaan ini 

hampir dirasakan oleh seluruh petani 

bunga di kabupaten Pasuruan. Harga 

bunga sedap malam yang dijual di 

daerah kabupaten Pasuruan dengan 

kabupaten lainnya berbeda. Di 

kabupaten Pasuruan harga bunga 

sedap malam dijual dengan harga Rp 

600,00-Rp 2.500,00 per tangkai. 

Apabila dijual ke luar kabupaten 

Pasuruan dapat mencapai Rp 

5.000,00 per tangkai. Perbedaan 

harga tersebut dipengaruhi oleh 

permintaan bunga sedap malam dari 

luar kabupaten Pasuruan yang 

meningkat dan bertepatan pada 

hari-hari perayaan seperti hari raya 

Idhul Fitri dan Idhul Adha, Natal, 

Imlek dan perayaan keagamaan 

lainnya (Http://www.pasuruankab. 

go.id/berita-2074-imlek-permintaan-

bunga-sedap-malam-khas-rembang-n

aik-tajam.html, 2015). 

Dari uraian di atas penulis ingin 

mengetahui lebih mendalam 

mengenai persoalan yang dihadapi 

petani bunga sedap malam di desa 

Pekoren, kecamatan Rembang, 

kabupaten Pasuruan dengan hasil 

akhir yakni mengetahui strategi 

petani dalam menghadapi pasar dan 

dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi dalam mengatasi persoalan 

yang sama. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif deskriptif 

dalam melakukan penelitian 

lapangan. Pemilihan kualitatif 

deskriptif dimaksudkan agar peneliti 

memahami secara rinci dan 

mendalam mengenai persoalan yang 

dihadapi oleh petani bunga sedap 

malam serta strategi dalam 

menghadapi pasar. Adapun metode 

pencarian data menggunakan sumber 

primer yakni data observasi 

partisipasi dan wawancara mendalam 

http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/3169,2015
http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/3169,2015
http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/3169,2015
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yang dilakukan dengan pemerintah 

setempat, dinas pertanian provinsi 

Jawa Timur, petani desa Pekoren dan 

sumber sekunder melalui tinjauan 

literatur berupa buku, jurnal, dan 

data demografi desa. Analisis 

penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu mentranskrip 

hasil wawancara, memilah dan 

mengkategorikan data yang sesuai 

dengan fokus penelitian, 

menganalisis dengan menggunakan 

teori moral ekonomi yang dicetuskan 

oleh James C. Scott (1983) dan teori 

ekonomi rasional yang dicetuskan 

oleh Samuel L. Popkin 1986), 

terakhir adalah kesimpulan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Berikut ini beberapa persoalan 

yang dihadapi oleh petani bunga 

sedap malam di desa Pekoren beserta 

cara mengatasinya. 

 

1) Kekurangan Air Pada Saat Musim 

Kemarau 

Keadaan cuaca sangat 

mempengaruhi pertumbuhan bunga 

sedap malam. Karena bunga sedap 

malam tumbuh di lahan yang terbuka 

dan terairi dengan cukup. Pada 

musim penghujan petani sangat 

diuntungkan karena petani hanya 

mengontrol keadaan tanah di sawah. 

Intensitas air hujan yang turun dapat 

membantu petani dalam menentukan 

kapan lahannya diairi oleh air sunga 

atau tidak. Petani dapat mengairi 

lahannya sehari sekali bahkan tidak 

sama sekali. Hal ini tergantung dari 

intensitas air hujan yang turun. 

Persoalan yang muncul pada 

musim kemarau yaitu lahan bunga 

sedap malam kering dan tanahnya 

menjadi retak-retak. Persoalan ini 

hampir dialami oleh seluruh petani 

baik yang menanam padi maupun 

bunga sedap malam. Kekeringan 

yang melanda desa Pekoren dapat 

menghambat pertumbuhan bunga 

sedap malam dan terancam gagal 

panen. Keberadaan aliran sungai di 

tepi sawah sedikit membantu petani 

dalam mengairi sawah pada musim 

kemarau. Air sungai ini berasal dari 

mata air sumber sono yang letaknya 

tidak jauh dari desa Pekoren. 

Keberadaan mata air sumber 

sono ini memang dari dulu 

dimanfaatkan oleh warga Pekoren 

untuk irigasi sawah petani. Namun 

pada musim kemarau tiba, air yang 

dialirkan dari sumber sono ke 

sawah-sawah petani volumennya 

sedikit. Alasan pengelola melakukan 

kebijakan seperti itu agar air yang 

berada di sumber sono tidak sampai 

mengering. Sehingga petani harus 

mencari strategi lain agar lahannya 
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dapat terairi dengan baik tanpa harus 

menunggu dari aliran sungai. 

Salah satu strategi yang 

dilakukan oleh petani kecil desa 

Pekoren yakni mengambil air dari 

rumah petani sendiri. Air 

dimasukkan ke dalam beberapa 

jurigen yang kemudian dibawa ke 

sawah dengan menggunakan sepeda 

motor. Strategi ini merupakan cara 

yang paling sederhana yang petani 

lakukan namun strategi ini tidaklah 

efektif bagi petani yang mempunyai 

lahan luas. Alasannya karena petani 

harus bolak-balik ke rumahnya untuk 

mengambil air dan jurigen yang 

petani punya sangat sedikit, sekitar 

2-4 jurigen. Alasan lainnya karena 

dalam proses pengangkutan jurigen 

menuju ke sawah menggunakan 

sepeda motor yang membutuhkan 

bahan bakar. Oleh arena itu strategi 

mengambil air dari rumah dirasa 

efektif bagi petani yang mempunyai 

lahan kecil dan tidak efektif bagi 

petani berlahan luas. 

Strategi lainnya yaitu 

menghubungi petugas bagian 

pengairan dan mengadukan kesulitan 

air yang petani alami. Petugas bagian 

pengairan desa biasanya melakukan 

koordinasi dengan petugas yang ada 

di kecamatan Rembang untuk 

mendatangkan tangki air yang 

nantinya akan digunakan untuk 

mengairi sawah petani. Pengadaan 

tangki air ini tidak diberikan secara 

gratis. Petani mengganti biaya air 

sebesar Rp 10.000,00 setiap 

melakukan pengairan. Jika 

dibandingkan dengan strategi yang 

pertama, strategi ini cukup efektif 

karena petani tidak perlu 

mengeluarkan tenaga dan biaya yang 

besar. 

 

2) Serangan Hama Dan Penyakit 

Sebagian besar petani desa 

Pekoren pernah terancam gagal 

panen akibat serangan hama dan 

penyakit. Hama dan penyakit dapat 

menyerang kapan saja, baik pada 

musim kemarau maupun musim 

penghujan. Bagian bunga yang 

sering diserang hama dan penyakit 

adalah bagian batang dan daun 

bunga sedap malam. Perawatan 

bunga sedap malam yang kurang 

tepat dan terlambat dapat memicu 

adanya penyakit pada bunga. 

Ciri-ciri yang ditemukan oleh 

desa Pekoren pada bunga sedap 

malamnya berbeda antara musim 

kemarau dan musim penghujan. Pada 

musim kemarau petani menemukan 

bekas gigitan pada daun yang 

lama-kelamaan akan berubah 

menjadi warna coklat, terdapat semut 

yang mengerubungi tanaman yang 

menyebabkan bunga layu, tanah 
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yang kering dan retak berpotensi 

hama menyerang bagian umbi 

tanaman. Pada musim penghujan 

hama dan penyakit cenderung 

menyerang pada bagian daun. 

Ciri-ciri bunga yang terserang bunga 

sedap malam pada musim penghujan 

yakni terdapat bercak coklat dan 

hitam pada daun yang membuat daun 

membusuk dan mengering,  bunga 

mengeras, kuncup bunga tidak bisa 

mekar. Selain itu, ditemukan batang 

bunga yang membusuk. 

Strategi yang dilakukan oleh 

petani bunga sedap malam desa 

Pekoren dalam memberantas hama 

dan penyakit yaitu ada tiga strategi. 

Pertama, strategi secara kultur 

adalah pemberantasan hama dan 

penyakit yang memperhatikan 

perawatan bunga sedap malam 

secara tepat dan tepat waktu, seperti 

pemilihan benih yang berkualitas, 

pengaturan jarak tanam, pemberian 

pupuk tepat waktu, dan pengelolaan 

air yang baik. 

Kedua, strategi secara mekanis 

adalah dengan melakukan 

perompesan atau penebangan daun 

yang bertujuan agar hama dan 

penyakit tersebut tidak menyebar ke 

bunga yang lainnya. Selanjutnya 

daun dikumpulkan di tepi sawah dan 

dimasukkan ke dalam kantong sak 

untuk dibakar. Penanganan umbi 

yang membusuk dengan cara 

membongkar dan dibakar agar tidak 

menjadi sumber infeksi. 

Ketiga, strategi secara kimiawi 

adalah pemberantasan hama dan 

penyakit yang menggunakan 

pestisida. Penyemprotan pestisida 

dilakukan pada pagi hari dengan 

mencampurkan pestisida dan air 

dalam timba kemudian 

menyemprotkan ke tanaman dengan 

menggunakan sprayer punggung. 

Strategi ini merupakan strategi 

terakhir yang dilakukan oleh petani 

apabila strategi pertama dan kedua 

tidak membuahkan hasil. 

 

3) Fluktuasi Harga Bunga Sedap 

Malam Di Pasar 

Fluktuasi harga merupakan 

ketidaktetapan harga bunga sedap 

malam di pasar. Harga bunga sedap 

malam terkadang mengalami 

kenaikan, kadang pula mengalami 

penurunan. Penjualan bunga sedap 

malam yang dilakukan oleh petani 

dengan menjual kuntum bunganya 

saja sebagai bunga tabur dan menjual 

per tangkai sebagai bunga hias. 

Harga bunga tabur pada hari-hari 

biasa sekitar Rp 20.000,00-Rp 

35.000,00 sedangkan pada hari-hari 

besar perayaan atau keagamaan bisa 

mencapai Rp 40.000,00-Rp 

100.000,00 per kantong plastik 
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merah. Harga bunga yang bertangkai 

tergantung dari besar kecilnya 

kuntum bunga yang mekar yang 

kemudian digolongkan ketiga tipe. 

Harga bunga sedap malam yang 

bertangkai sekitar Rp 200,00-Rp 

5.000,00 per tangkai. 

 Terjadi fluktuasi harga bunga 

sedap malam dapat diprediksi oleh 

petani desa Pekoren. Hal ini dapat 

dilihat dari musim perayaan dan 

ketersediaan bunga di pasar. Dengan 

demikian petani dapat memutuskan 

harga jual bunga mereka. Petani juga 

bisa memilih untuk menjual hasil 

panen bunganya ke pembeli biasa 

atau juragan. 

 Bagi sebagian petani yang 

menjual bunga tabur lebih suka 

menjual kepada pembeli biasa. 

Karena selain dapat menetapkan 

harga sendiri, petani juga bebas 

menakar bunga yang akan mereka 

jual baik itu dijual per kantong 

plastik atau per wadah baskom. 

Sebaliknya bagi petani yang menjual 

bunga dengan tangkainya lebih 

memilih untuk menjual bunganya 

kepada juragan. Karena harga yang 

diberikan merupakan harga 

pertengahan. Artinya harga yang 

ditawarkan oleh juragan kepada 

petani biasanya berkisar Rp 

80.000,00-Rp 130.000,00 per 100 

ikat bunga sedap malam, tidak 

sampai menurun terlalu banyak. 

 Dari penjelasan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa petani 

hanya mampu menawarkan harga 

setinggi-tingginya tetapi penetapan 

harga bunga sedap malam berada 

ditangan juragan yang akan membeli. 

Petani merasa kalau tidak menerima 

harga yang ditetapkan oleh juragan 

para petani takut kehilangan 

pelanggan. 

 

Harga Bunga Sedap Malam 

Permintaan bunga sedap malam 

dari luar kabupaten Pasuruan 

semakin banyak pada saat menjelang 

adanya hari-hari besar dan perayaan 

keagamaan. Penentuan harga bunga 

sedap malam yang ditawarkan 

kepada pembeli berdasarkan besar 

kecilnya kuntum bunga yang mekar. 

Berikut ini merupakan harga bunga 

sedap malam yang ditetapkan oleh 

petani di kecamatan Rembang dilihat 

dari besar kecilnya kuntum bunga 

yang mekar yaitu: Tipe A bunga 

sedap malam yang mempunyai 

kuntum bunga besar. Harga jualnya 

yaitu antara Rp 500,00-Rp 2.500,00 

per tangkai. Tipe B bunga sedap 

malam yang mempunyai kuntum 

bunga sedang. Harga jualnya yaitu 

antara Rp 300,00 sampai Rp 

1.000,00 per tangkai. Tipe C bunga 

sedap malam yang mempunyai 



AntroUnairdotNet, Vol.VI/No.2/Juli 2017, hal 206 

 

 

kuntum bunga kecil. Harga jualnya 

yaitu antara Rp 200,00 sampai Rp 

800,00 per tangkai. 

Terjadinya fluktuasi harga bunga 

sedap malam di kecamatan Rembang 

tidak terjadi begitu saja. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

fluktuasi harga bunga sedap malam 

antara lain: 

Pertama, keadaan iklim yang 

tidak mudah diprediksi. Keadaan 

iklim di Indonesia dewasa ini tidak 

mudah untuk diprediksi. Keadaan ini 

yang membuat bunga sedap malam 

tidak tumbuh dengan maksimal. 

Apabila tekstur tanah terlalu lembab 

dapat mempengaruhi pertumbuhan 

bunga sedap malam dan batang 

bunga sedap malam akan membusuk. 

Sehingga hasil produksi bunga sedap 

malam menurun dan harganya 

cenderung naik. 

Kedua, adanya perayaan hari 

besar/upacara keagamaan atau 

kegiatan lainnya. Menjelang 

perayaan hari besar/upacara 

keagamaan tiba dan bulan baik pada 

kalender Jawa permintaan bunga 

sedap malam menjadi dua kali lipat 

dari hari biasa. Permintaan bunga 

sedap malam biasanya berasal dari 

luar kabupaten Pasuruan seperti 

Surabaya, Malang, Probolinggo, 

Banyuwangi, dan Bali. 

Ketiga, persediaan barang di 

pasar. Jumlah produksi bunga sedap 

malam yang ada di pasar juga 

mempengaruhi harga jual bunga 

sedap malam. Ketersediaan bunga 

sedap malam yang melimpah dan 

terjadi pada bulan perayaan membuat 

harga bunga sedap malam cenderung 

naik, dan sebaliknya. 

Keempat, kualitas bunga sedap 

malam. Bunga sedap malam yang 

mempunyai kualitas yang baik 

banyak dicari oleh pembeli. Karena 

bunga sedap malam yang berkualitas 

baik mempunyai daya simpan lebih 

lama sehingga bunga tidak mudah 

membusuk. Pembeli lebih tertarik 

dengan bunga sedap malam yang 

mempunyai kualitas baik meskipun 

dengan harga yang cukup tinggi. 

 

Strategi Petani Dalam Menghadapi 

Fluktuasi Harga 

Menurut Ahimsa Putra (2003) 

strategi adalah suatu aktivitas atau 

tindakan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu atau untuk mengatasi 

masalah dalam jangka waktu yang 

panjang. Masalah utama yang 

dihadapi oleh petani bunga sedap 

malam adalah harga bunga yang 

cenderung berfluktuasi. Keadaan ini 

yang membuat para petani untuk 

mencari strategi yang tepat agar 

petani bunga sedap malam Desa 

Pekoren dapat tetap berproduksi. 
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Berikut ini strategi yang dilakukan 

petani bunga sedap malam di desa 

Pekoren kecamatan Rembang 

kabupaten Pasuruan: 

 

1) Pemberdayaan Tenaga Keluarga 

Atau Kerabat 

Strategi ini dipilih oleh petani 

desa pekoren karena dalam 

mengelolah lahan pertanianya, petani 

kadangkala mengalami kekurangan 

modal dan kerugian akibat harga 

bunga sedap malam. Tujuan dari 

pemilihan strategi ini bertujuan agar 

petani dapat mengurangi beban biaya 

pengolahan lahan bunga sedap 

malam. Dalam hal ini istri petani 

secara langsung terlibat dalam 

strategi ini. 

Kebanyakan istri petani bunga 

sedap malam juga berprofesi sebagai 

seorang petani. Namun istri-istri 

mereka menjadi buruh tani untuk 

menggarap sawah milik orang lain 

yang ditanami padi. Alasan istri 

petani memilih untuk bekerja sebagai 

buruh tani untuk orang lain karena 

dengan begitu para istri mendapatkan 

upah dari pemilik sawah tersebut. 

Hasil upahnya dapat sedikit 

membantu penghasilan rumah tangga 

mereka. Selain itu perawatan untuk 

sawah yang ditanami padi itu lebih 

sering daripada sawah bunga sedap 

malam. 

Aktivitas yang dikerjakan oleh 

istri petani rata-rata ringan. Misalnya 

pada awal menanam bunga sedap 

malam istri petani menyiapkan benih 

yang akan ditanam, melubangi 

bedengan, dan mencabut 

rumput-rumput liar. Pada saat panen 

istri petani membantu untuk 

membersihkan bunga dari 

rumput-rumput yang menempel pada 

bunga dan memilih-milah mana yang 

termasuk bunga sedap malam dengan 

tipe A, B, atau C. Tugas seorang ibu 

rumah tangga juga tetap ia jalani 

seperti biasa. 

Proses pemberian upah pada 

kerabat dilakukan satu hari sebelum 

melakukan kegiatan di sawah. 

Misalnya pada hari Minggu akan 

melakukan tandur maka sebelum 

hari Minggu biasanya petani pemilik 

lahan mengunjungi rumah buruh tani 

yang akan dibelinya untuk 

memberikan upah kerjanya yang 

dilakukan pada hari Mingggu. Hal 

ini dilakukan agar kerabat yang 

dimintai bantuan oleh petani pemilik 

lahan mau membantu dan tidak 

sampai keduluan dibeli oleh orang 

petani lain (dapat tawaran dari petani 

lain). 

Petani yang mempunyai uang 

tabungan pas-pasan saat akan 

memasuki musim panen biasanya 

petani pemilik lahan meminta 
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bantuan kepada kerabatnya dengan 

melakukan kesepakatan mengenai 

upah yang akan diberikan. 

Kesepakatan tersebut berisi 

perjanjian secara lisan tentang 

pembayaran upah yang dibayar 

setelah hasil panen bunga sedap 

malam laku terjual. Kesepakatan ini 

bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahfahaman antara pemilik lahan 

dan kerabat yang dimintai bantuan. 

 

2) Menjual Hasil Panen Ke Juragan 

Menjalin relasi dengan juragan 

penting bagi petani karena seorang 

juragan berperan dalam pemasaran 

bunga sedap malam. Juragan dapat 

membeli bunga sedap malam dari 

petani di pasar selatan Bangil 

maupun datang langsung ke rumah 

petani. Petani mengaku bahwa 

apabila dijual ke juragan mereka 

akan mendapatkan harga 

pertengahan bahkan bisa di 

bawahnya yaitu Rp 125.000,00-Rp 

100.000,00 per 100 tangkai. Pola 

pikir petani yang tidak mau 

mengambil resiko, mereka enggan 

melepaskan juragan tersebut dan 

menunggu juragan yang lainnya. 

Namun rasa takut petani juga muncul 

apabila bunganya tidak laku dengan 

harga yang petani tawarkan dan 

harus dijual kembali esok harinya 

akan berakibat bunga sedap 

malamnya akan layu. Karena bunga 

potong seperti bunga sedap malam 

ini tidak bisa bertahan lama. Jika 

bunganya layu harga jual bunga 

semakin menurun. 

Para juragan yang kulak'an di 

pasar selatan Bangil ini untuk 

kemudian dijual kembali ke daerah 

lain. Para juragan biasanya dijual 

kembali ke Malang, Pasuruan, 

Surabaya, Probolinggo bahkan luar 

Jawa Timur. Harga yang dijual juga 

berbeda, karena proses 

pemasarannya sudah pada tangan 

kedua, tidak membeli langsung dari 

petani. 

 

3) Meminjam Uang Ke Kerabat 

Pada musim paceklik atau 

musim kemarau hasil produksi bunga 

sedap malam tidak begitu banyak. 

Hal ini dikarenakan cuaca yang 

sangat panas dan membutuhkan 

perawatan yang ekstra. Perawatan 

ekstra bunga sedap malam ini 

memaksa para petani untuk 

mengeluarkan uang perawatan lebih 

besar lagi seperti biaya untuk 

mengairi sawah sebanyak dua kali 

dalam sehari agar tanahnya tidak 

kering dan pemberian pupuk secara 

tepat agar tidak mudah terserang 

hama atau penyakit. 

Salah satu cara yang petani 

tempuh adalah meminjam uang 
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kepada kerabat mereka. Alasan 

petani lebih memilih meminjam uang 

dikerabat daripada di bank yaitu 

karena kalau meminjam dikerabat 

pengembalian uangnya tidak dibatasi 

waktu. Kalaupun dibatasi dan 

pengembalian uangnya terlambat 

tidak dikenakan denda. Jumlah uang 

yang petani pinjam tidaklah besar 

hanya berkisar Rp 50.000,00-Rp 

500.000,00. 

Berbeda apabila petani harus 

meminjam ke bank dengan cicilan 

tiap bulan yang sudah ditentukan 

sedangkan pendapatan petani tidak 

menentu tiap bulannya. Petani akan 

merasa terbebani dengan sistem yang 

dikelolah oleh bank. Belum lagi 

apabila petani telat untuk 

menyetorkan uang cicilannya pasti 

akan didenda. 

 

4) Melakukan Diversifikasi Dalam 

Kegiatan Ekonomi 

Diversifikasi merupakan 

sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 

petani untuk meningkatkan hasil 

produksi pertaniannya dengan cara 

menanam berbagai jenis tanaman 

pada satu lahan pertanian atau 

membuka usaha lain di luar sektor 

pertanian(Http://www.pengertianmen

urutparaahli.net/pengertian-diversifik

asi-dan-contohnya/, 2015). Berikut 

ini beberapa diversifikasi yang 

dilakukan petani Desa Pekoren: 

 

Membuka Toko Kelontong 

Kebutuhan keluarga petani desa 

Pekoren semakin hari semakin 

meningkat. Salah satu strategi yang 

dilakukan oleh petani desa Pekoren 

yaitu membuka toko kelontong. Toko 

kelontong merupakan salah satu 

strategi yang sangat menjanjikan 

bagi petani. Usaha toko kelontong ini 

sebagai usaha sampingan yang 

dibuka di samping rumah atau 

menggunakan sebagian rumahnya 

untuk membuka toko kelontong. 

Barang-barang yang dijual 

mencakup kebutuhan sehari-hari 

seperti sembako (beras, minyak, gula 

dan sebagainya) selain itu juga dijual 

makanan ringan dan minuman dalam 

kemasan. 

 Tujuan dari dibuatkan toko 

kelontong dirumahnya agar si istri 

dapat menambah penghasilan rumah 

tangga mereka tidak hanya 

mengandalkan dari hasil panen 

bunga sedap malam yang harganya 

sewaktu-waktu bisa berubah. Alasan 

lainnya yakni supaya istrinya punya 

kegiatan di rumah. Istri petani 

mengaku bahwa keuntungan 

penjualan toko kelontongnya tidak 

banyak namun tetap membatu 

mereka untuk dapat bertahan hidup. 

 

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-diversifikasi-dan-contohnya/
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-diversifikasi-dan-contohnya/
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-diversifikasi-dan-contohnya/
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-diversifikasi-dan-contohnya/
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Pekerjaan Sampingan 

 Pekerjaan sebagai petani 

dijadikan pekerjaan sampingan oleh 

salah satu petani di desa Pekoren. 

Petani mengerjakan sawahnya 

setelah mereka pulang dari pekerjaan 

utama mereka. Pembagian kerja 

yang petani lakukan yaitu pada pagi 

hari sampai sore sekitar pukul 14:00 

WIB petani akan mengerjakan 

pekerjaan utama mereka seperti ke 

kantor balai desa, pabrik atau 

pekerjaan lainnya. Pada sore harinya 

petani akan menggarap sawahnya 

sendiri, namun apabila petani tidak 

mempunyai waktu yang cukup untuk 

menggarap sawahnya sendiri petani 

lebih memilih untuk memburuhkan 

sawahnya kepada buruh tani di 

desanya. Upah yang diberikan 

sebesar Rp 30.000,00-Rp 40.000,00 

per setengah hari 

Ada beberapa alasan bagi petani 

yang sudah mempunyai pekerjaan 

utama namun tetap menggarap 

sawahnya. Pertama bahwa sawah 

tersebut merupakan warisan dari 

orang tua petani yang seharusnya 

dikelolah dengan baik dan tidak 

dijual kepada siapapun. Kedua 

sawah sebagai ladang mencari 

makan yang kedua apabila pekerjaan 

utama petani sebagai pejabat, 

karyawan pabrik atau lainnya 

mengalami Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) atau masa jabatan telah 

habis. Ketiga hasil dari sawahnya 

yang berupa padi dapat disimpan di 

rumah atau lumbung padi untuk 

memenuhi kebutuhan yang 

mendesak seperti biaya kesehatan, 

biaya pendidikan anak, dan acara 

seremonial di desa. 

 

Mengatur Pola Tanam 

Petani menggunakan sebagian 

kecil lahan pertaniannya untuk 

menanam bunga gondel, menanam 

padi, cabe, atau ketela pohon. Bunga 

gondel istilah yang diberikan oleh 

masyarakat desa Pekoren. Warna dari 

bunga gondel ini adalah warna 

merah yang hampir sama dengan 

bunga mawar. Fungsi dari bunga 

gondel ini sebagai bunga tabur untuk 

campuran pada bunga sekar yang 

dibawa ke makam. 

Harga satu kantong plastik 

merah bunga gondel dapat dijual 

dengan harga Rp 20.000,00- 

35.000,00, namun apabila musim 

kemarau tiba bunga di pasar banyak, 

dan tidak pada hari-hari besar harga 

bunga gondel dapat menurun sampai 

Rp 5.000,00,-20.000,00 per kantong 

plastik merah. Meskipun harga 

bunga gondel tidak terlalu tinggi 

tetapi dapat menambah penghasilan 

bagi petani kecil. Sebagian petani 

lainnya memilih untuk menggunakan 
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pola tanam bergilir antara menanam 

bunga sedap malam dan padi. Pada 

saat harga bunga sedap malam 

mengalami penurunan petani 

menggunakan sawahnya untuk 

ditanami padi. Karena masa tanam 

padi sampai menuju panen yang 

relatif singkat yaitu hanya 3-4 bulan. 

Keuntungan dari pengaturan 

pola tanam ini yakni petani 

mendapatkan dua keuntungan. 

Pertama hasil panen padi yang petani 

tanam dapat dijual atau disimpan 

untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Keuntungan yang kedua masa tanam 

bunga sedap malam yang relatif lama 

antara 6-7 bulan baru bisa di panen, 

petani dapat menentukan kapan 

lahannya akan ditanami bunga. 

Sehingga pada saat masa panen 

bunga sedap malam tiba biasanya 

bertepatan dengan hari-hari perayaan 

besar seperti hari raya Idhul Fitri dan 

Idhul Adha, imlek, natal dan 

perayaan lainnya. 

Penanaman cabe dan singkong 

(Puhung) merupakan variasi 

tanaman yang ditanam oleh petani. 

Cabe dan singkong (Puhung) hanya 

ditanam beberapa pohon saja. 

Dengan menanam cabe, petani dapat 

mengurangi biaya belanja dan 

diberikan kepada tetangga apabila 

cabe yang dihasilkan banyak. 

Singkong atau masyarakat Desa 

Pekoren menyebutnya dengan istilah 

Jawa puhung. Singkong juga 

dibawakan pada saat petani bekerja 

di sawah sebagai camilan baik untuk 

suaminya atau mengirim makanan 

kepada buruh tani lainnya. 

 

Dampak Terjadinya Fluktuasi Harga 

Bunga Sedap Malam Terhadap 

Kehidupan Sosial Ekonomi 

Secara sosial, hubungan antar 

petani menjadi lebih harmonis 

karena adanya saling membantu 

antar petani dalam mengatasi 

persoalan yang dihadapi. 

Secara ekonomi, petani harus 

menekan pengeluaran rumah tangga 

agar dapat memenuhi kebutuhan 

yang bersifat mendesak (pendidikan, 

kesehatan, dan seremonial). Petani 

dapat menyisihkan sebagian uang 

hasil panen ketika harga bunga 

tinggi. 

 

Simpulan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan pendapatan, petani 

melakukan budidaya bunga sedap 

malam. Ada beberapa persoalan yang 

dihadapi oleh petani baik itu pada 

saat proses budidaya sampai 

pemasaran bunga antara lain lahan 

yang kering atau terlalu lembab, 

benih membusuk, kekurangan air 

pada musim kemarau panjang, 
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serangan hama atau penyakit, dan 

fluktuasi harga. Strategi yang dipilih 

petani yakni memberdayakan tenaga 

keluarga atau kerabat, menjual hasil 

panen ke juragan, meminjam uang ke 

kerabat, dan melakukan diversifikasi 

dalam kegiatan ekonomi (membuka 

toko kelontong, pekerjaan sampingan 

diluar sektor pertanian, mengatur 

pola tanam). 
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