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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kopi adalah pohon kecil yang bernama porpugenus coffeadari familia 

Rubiaceae.Tanaman kopi yang umumnya berasal dari benua Afrika, termasuk famili 

Rubiaceaedan jenis kelamin Coffea.Kopi bukan produk homogen, melainkan 

mempunyai banyak varietas dan beberapa pengolahannya.Seluruhdunia, kini terdapat 

sekitar 4.500 jenis kopi yang dapat dibagi dalam empat kelompok besar yakni: 

Robusta, Arabica, Excelsa dan Liberica.Kata “kopi” berasal dari kata Quahwehyang 

semula adalah istilah puitis untuk anggur. Karena orang Islam dilarang minum anggur 

nama diganti menjadi kopi. Kata serupa dalam Bahasa Turki kahwehmenjadi Café 

(Perancis), Kaffee (Jerman), Koffie (Belanda), dan Coffee (Inggris), (Kanisius, 1990). 

Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah salah 

satu kekayaan alamnya adalah kopi. Kopi adalah tanaman yang menjadi mata 

pencaharian dikalangan masyarakat Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Papua dan masih banyak lagi pulau pulau di Indonesia yang menghasilkan kopi yang 

mempunyai ciri khas dan karakteristik cita rasa yang berbeda-beda,karena itu kopi yang 

berasal dari Indonesia kerap menjadi incaran oleh negara lain. Kopi merupakan salah 

satu bahan minuman rakyat di seluruh dunia, baik di negara-negara produsen maupun 

di negara-negara impor. 

Kopi merupakan suatu komoditi penting dalam ekonomi dunia dan menjadi 

nilai perdagangan negara berkembang maupun negara maju. Kopi adalah suatu 

komoditi yang menderita dalam jangka panjang dengan kelebihan penawaran 

penawaran dan jangka pendek kekurangan penawaran.Kopi secara politik juga penting 
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di negara sedang berkembang yang tergantung pada kopi untuk sebagian besar dari 

permintaan mata uang asing. 

Bidang kopi telah menjadi bidang penting bagi perekonomian beberapa 

provinsi penghasil kopi seperti, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera 

Selatan dan Lampung, juga Bengkulu, Jawa Timur, Bali, Nusa tenggara timur, 

Sulawesi Selatan, dan Timor Timur. Pada tahun 1986, produksi dan pemrosesan, 

serta pemasarannya mepekerjakan sedikitnya 8 juta orang, termasuk 2 juta petani 

rakyat.Kopipun merupakan sumber penghidupan bagi tidak kurang dari 1,6 juta 

keluarga petani kopi dan tidak kurang dari 30.000keluarga karyawan dan pekerja 

di berbagai perkebunan. 

Sumbangan kopi terhadap perekonomian dalam negeri disoroti 

berdasarkan bukti-bukti di pasar-pasar komoditi dunia dewasa ini, yang telah 

mengalami penurunan drastis dalam harga minyak dan harga-harga untuk 

sejumlah ekspor lainnya yang diktekan termasuk timah dan karet. Luas lahan 

kebun kopi di Indonesia keseluruhan sudah termasuk lahan perusahaan atau 

perkebunan besar, lahan perkebunan swasta dan perkebuna rakyat pada tahun 

2017 tercatat mencapai 1.227.787 Ha.Keseluruhanluas lahan tersebut 

menghasilkan produksi sebanyak 637. 539 Ton. Lima tahun sebelumnya juga 

tercatat dari luas lahan ratarata satu juta lebih menghasilkan produksi kopi kurang 

lebih 600.589 ton per tahunnya. 

Penelitian yang diangkaat pada kesempatan ini lebih kepada petani rakyat, 

karena kopi telah menjadi salah satu komoditi ekspor dengan nilai yang tinggi 

bahkan dengan standart kwalitas yang bermutu.Kopi telah menjadi sumber 

penghidupan bagi para masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah petani 
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rakyat yang menjadikan sumber penghasilan terpenting hidup mereka.Kopi yang 

sudah terkenal sampai mendunia tetapi ternyata masih banyak petani dengan latar 

belakang yang berbeda dengan perusahaan kopi yang besar. 

Kopi yang dihasilkan terutama oleh petani rakyat dan dalam jumlah yang 

terbatas juga oleh perkebunan-perkebunan besar.Penanaman kopi oleh petani 

rakyat umumnya diusahakan secara ekstensif dan tidak disertai pemupukan 

sehingga hasil per Ha rendah. Petani rakyat umumnya hanya mengenal cara 

pengolahan kering yang lazim disebut sebagai pengolahan OIB (Oost Indische 

Bereiding)atau secara pengolahan GB (Gewone Bereiding). Tanaman kopi rakyat 

sebagian besar diusahakan sebagai kebun-kebun tertutup dan terletak terpencar-

pencar di daerah yang sangat luas. Banyak juga yag mengusahakan sebagai 

tanaman pekarangan dan ditanam di sekililing rumah. 

Tanaman kopi rakyat sebagian besar merupakan tanaman tua, tanaman 

semaian dari bibit tanaman lokal dan umumnya merupakan kegiatan usaha 

sampingan selain mengusahakan lading untuk padi dan sayuran.Perluasantanaman 

kopi rakyat masih terus berlangsung, terutama di daerah-daerah luar 

jawa.Pemeliharaan kebun-kebun kopi rakyat sangat berlainan di masing-masing 

daerah dan tingkat produktivitasnya pun sangat besar perbedaanya. 

Pola struktur tataniaga kopi rakyat juga sebaliknya jauh daripada ideal, 

karena memang secara tradisional sejak awal pengolahannya tidak dapat 

menyamai ketrampilan manajmen perusahaan-perusahaan kebun kopi yang 

bermodal besar dan modern.Kopi rakyat, sebagai hasil petani-petani kecil yang 

ribuan jumlahnya tersebar di seluruh kepulauan besar Nusantara ini, baik 

pengolahan maupun permodalannya jauh ketinggalan dengan perkebunan 
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perusahaan besar.Luas kepun petani rakya rata-rata hanya beberapa puluh hektar 

bahkan tak sedikit yang memiliki lahan kurang dari satu hektar.Keterampilan 

pembudidayaan maupun peralatan dan teknik pengolahan yang hanya 

menghsilkan kopi asalan dengan tingkat mutu dan kebersihan yang masih sangat 

rendah. 

Distribusi hasil kopi akan terjadi pada masa panen dengan pendistribusian 

yang beragam sesuai dengan tingkat kebutuhan petani. Kopi asalan dari para 

petani kopi rakyat biasanya menyerahkan produksi kopinya kepada tengkulak 

kampung, yang merupaakan kaki tangan dari pada cengkau (perantara pedagang) 

yang bergerak di kecamatan-kecamatan daerah perkopian. Petani banyak 

memperoleh sekitar 40% dari harga FOB layak ekspor, sedangkan cengkau yang 

menjadi pemasok taukeh pengumpul kota (pedagang pengumpul cina) 

memperoleh tak kurang dari 60%. Di sisi lain cengkau biasanya menyediakan 

menyediakan modal kerja bagi si petani, juga menyediakan peralatan 

pertanian/pengolahan serta pengangkutan barangnya ke gudang taukeh 

pengumpul hasil bumi di kota-kota belabuhan. 

Kendala yang banyak dirasakan para petani kopi adalah dengan 

ketergantungan modal sehingga dengan cara peminjaman modal yang diberikan 

oleh cengkau adalah cara yang efektif untuk kelangsungan melanjutkan pertanian 

kopi di tingkat petani kopi rakyat walau pendapatan yang diterima oleh petani 

tidak maksimal. Cara distribusi yang seperti ini yang mengakibatkan adanya 

keterikatan kepercayaan antara petani dan cengkau atau pedagang 

besar.Kesinambunganantara mereka sehingga menimbulkan kerjasama antara 

keduanya.Beberapa hubungan atau relasi ini yang teridentifikasi adanya jaringan 
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sosial antar aktor baik petani, tengkulak, pedagang besar bahkan peerintah yang 

semua mepunyai kedudukan jaringan sosial dalam sistem distribusi dari hasil 

petani kopi rakyat. 

Berbicara tentang sosial, tentu ilmu sosial adalah disiplin ilmu yang 

mepelajari manusia dalam hidup bermasyarakat beserta gejala/fenomena sosial 

yang timbul dalam setiap kehidupan.Ilmu sosial terdiri berbagai cabang ilmu yang 

masing-masing meneliti individu, masyarakat dan kebudayaan dengan titik tolak 

pengkajian yang berbeda serta pada obyek penelitian yang berbeda pula.Salah 

satu cabang ilmu tersebut adalah sosiologi, dimana sosiologi adalah cabang ilmu 

sosial yang menelaah masyarakat secara umum, serta gejala sosial yang timbul. 

Sosiologi memusatkan perhatiannya pada segi-segi masyarakat yang bersifat 

umumdan berusaha untukmendapatkat pola-pola umum dari padanya, misal: soal 

daya upaya untuk mendapat kekuasaan, digambarkan oleh sosiologi sebagai salah 

satu bentuk persaingan (competition). Atau bahkan pertikaian (conflict). Sosiologi 

juga mengkaji tentang masa silam tetapi hanya pemperhatikan peristiwa-peristiwa 

yang merupakan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antara 

manusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda.Sosiologi sebgaia studi baru, 

mucul. Karena adanya kebutuhan yang mempelajari hubungan antar manusia 

secara keseluruhan dimana kebutuhan tersebut dirasakan oleh semua orang, baik 

laki-laki maupun perempuan(Wisadirana, 2005). 

Latar belakang petani kopi adalah masyarakat pada umumnya yang tinggal 

di pedesaan dengan tingkat pendapatan yang minim karena hasil produksi yang 

rendah akibat lahan yang tidak lebih dari1 Ha. Tingkat pendidikan pada petani 

kopi juga rata-rata dalam tingkat yang rendah sehingga pengetahuan tentang cara 
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menghasilkan produksi serta pengelohanpun amat tidak mencukupi. Hasil 

produksi rendah dan ketidaktahuan cara pengolahan tersebut menjadikan 

pendapatan yang minim. Secara umum hal ini yang menimbulkan prilaku petani 

yang menjadi budaya terhadap hubungan mereka terhadap masyarakat di 

sekitarnya. 

Masalah yang terjadi pada petani juga kebanyakan karena sumber keuangan 

yang didapatkan lebih cepat sehingga solusi yang tepat adalah system pertanian 

ekonomis yang bisa menghasilkan uang lebih cepat dan tetap pada garis yang 

menghubungkan antara tengkulak dan petani.Mempelajarisosial agar bisa 

difahami secara luas perlu adanya pandangan secara menyeluruh dari beberapa 

sudut pandang yang berbeda agar menhasilkan pemahaman yang tidak 

menyebabkan kerancuan terhadap sosial itu sendiri. 

Sosiologi yang diklasisfikasikan ke dalam kelompok ilmu sosial secara 

umum dan sebagai disiplin khusus dari ilmu sosial ketika ilmu-ilmu sosial 

tradisional tidak membicarakan sejarah perilaku manusia, olehe sebab itu dalam 

penelitian ini akan mengkaji dan mepelajari tentang hubungan-hubungan antar 

masyarakat petani kopi secara lebih dalam dengan Analisis Jaringan Sosial Petani 

Kopi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan 

masalah di bawah ini: 

1. Bagaimana jaringan sosial antar petani kopi? 

2. Bagaimana jaringan sosial antar petani kopi dengan pedagang kopi? 

3. Bagimana hubungan jaringan sosial dengan keberlangsungan bertani kopi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini brtujuan: 

1. Mengetahui jaringan sosial antar petani kopi. 

2. Mengetahui jaringan sosial antar petani kopi dengan pedagang kopi. 

3. Mengetahui hubungan jaringan sosial dengan keberlangsungan bertani kopi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial 

pertanian dan kesejahteraan sosial. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat 

membantu mengembangkan penelitian selanjutnya yang menyangkut sosial 

dalam ruang lingkup peryanian. 

2. Manfaat praktis, diharapkan dengan adanya hasil penelitian nantinya dapat 

dijadikan reprensi untuk penelitian selanjutnya di bidang sosial pertanian. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan fokus pada petani kopi dan 

pedagang kopi.Agartidak terlalu melebar penelitian ini mengambil petani, 

pedagang, dan tokoh masyarakat sebagai subyek dan memfokuskan hubungan 

antara petani kopi dan pedagang kopi yang menciptakan norma-norma, perilaku 

struktur sosial yang menghasil jaringan sosial yang saling bergantungan akan 

hubungan tersebut sebagai obyek penelitian. 
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Penelitian ini menyajikan pendekatan dengan beberapa teori yaitu teori aksi, 

teori interaksionisme simbolik dan fenomenologi.Penelitianini hanya mengarah 

pada penelitian kualitatif yang memahami tindakan sosial yang menimbulkan 

sebuah jaringan dan mendapat manfaat timbal balik dari sebuah fenomena kasus 

dalam lingkup petani kopi. 

1.6 Batasan Istilah 

Varietas kopi yang diteliti dalam penelitian ini hanyalah varietas kopi 

robusta, hal ini dilakukan karena masyarakat di Desa Argotirto hanya menanam 

kopi robusta saja. Untuk petani kopi yang menjadi titik fokus adalah petani 

rakyat.Penelitianini tidak menggunakan kata, variabel, responden, dan kata 

populasi melainkan lebih menggunakan kata informan.


