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BAB V. ISI 

5.1 Jaringan Sosial Antar Petani Kopi 

Terbentuknya sebuah hubungan dan relasi antar petani kopi berawal dari 

ketidaktahuan petani dalam bertani kopi hinga akhirnya mencari cara untuk 

belajar kepada yang sudah berpengalam dalam bidang kopi. Peteni secara umum 

di Desa Argotirto tidak secara keseluruhan sebagai petani kopi, namun, keinginan 

untuk bertani kopi semakin diminati  karena melihat harga pasar dan 

pendapatandari kopi untuk pengasilan pengganti dari tanaman yang lain yang 

ditanam oleh warga Desa Argotirto.Petani kopi yang sebelumnya adalah petani 

tebu beralih menjadi petani kopi akibat adanya dorongan dari masyarakat sekitar 

lingkungan.Hubungan sosial yang terbentuk dari beberapa aktor akan membentuk 

sebuah jaringan sangat penting di masyarakat petani kopi Desa Argotirto sebagai 

mana yang dijelaskan oleh (Agusyanto, 2007) bahwa tidak ada manusia yang 

tidak menjadi bagian dalam jaringan-jaringan hubungan sosial dengan manusia 

lainnya dalam masyarakat. Dengan kata lain, manusia di bumi ini selalu membina 

hubungan sosial dengan siapa pun, manusia lain dimana dia tinggal dan hidup, 

sebab manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri.Sepertiyang dikatakan 

oleh bapak Suwoto (50th). 

“Biasanya saya dipanggil buat ngerjain kekebeun orang nyambung mas, 

terus di bayar per pohon nyambungnya itu Rp 1.500. Tapi ya terkadang 

kasihan akhire saya enggak mau dibayar ya terkadang gentian wonge seng 

nang kebun bantu-bantu saya nyangkul mas” (Hasil Wawancara 28 mei 

2018). 

 

 

Terjadinya jaringan sosial antar petani kopi di Desa Argotirto bahwa dalam 

bertani kopi yang memiliki ikatan langsung yang intensif dengan petani yang 
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lainnya.Hubungantersebut terjalin karena ada beberapa kepentingan yang saling 

membutuhkan.Hubungan sosial antara dua orang yang mencerminkan adanya 

harapan peran dari masing-masing lawan interaksinya.Tingkah laku yang 

diwujudkan antara dua orang tersebut dalam intreaksinya itu sistematik, meskipun 

kedua aktor tersebut tidak menyadarinya. Seperti yang dikatakan Bapak Ngadimin 

(56 th). 

“Saya sering tanya-tanya ke pak Edi, pak Jumadi, pak Suoto. Yang sring 

sama pak suoto. Ya kan karena sama-sama punya kebun ya sering bantu 

bantu lah” (Hasil wawancara 6 juni 2018). 

 

Relasi atau hubungan yang dilakukan oleh para aktor, tanpa mereka sadari 

adalah hal yang sudah terbiasa dilakukan.Dimana dalam tindakannya saling 

mengambil manfaat dari tindakan tersebut.Interaksi yang dilakukan oleh para 

petani setiap hari melalui tolong-menolong antara para petani kopi itu sendiri dan 

hubungan itu menjadi kuat karena ada rasa empati yang timbul dari diri aktor-

aktor atau petani kopi meskipun dalam tolong-menolong ada yang diberi uang 

kepada orag yang ikut serta membantu.Hidup masyarakat pedesaan memang tidak 

bisa terlepas dari hidup yang saling bergantungan kepada masyarakat sekitar, 

namun tetap guyub rukun dan tentram.Hal ini sebagaimana (Berger,1963) 

mengatakan bahwa situasi ini di mana orang mengarahkan perilaku mereka yang 

satu kepada yang lain. Lapisan makna pengarapan serta perilaku atau perbuatan 

yang dihasilkan oleh orientasi timbal-balik(Sobur, 2013). 
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5.2 Jaringan Sosial Antar Petani Kopi Dengan Pedagang 

Hubungan atau relasi aktor di lingkup petani kopi tidak hanya antar petani 

kopi, melainkan dengan pedagang (tengkulak). Petani dan pedagang adalah dua 

aktor yang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling 

membutuhkan. Terutama petani yang akan menyalurkan hasil pertanian mereka 

kepada pedagang. Secara umum yang terjadi di lingkup petani dengan pedangang 

adalah saling mengikat antara satu sama lain. Hubungan yang mengikat dalam 

artian saling memberikan manfaat timbal balik antara mereka. Contohnya, 

pedagang yang memberi modal kepada petani disaat petani akan mulai bercocok 

tanam degan tujuan pada saat petani mulai panen, hasil panen harus dijual kepada 

pedagang yang memberi modal. Cara ini adalah cara yang sering terjadi sehingga 

petani dengan mudah mendapat uang hasil panen walaupun tidak sepenuhnya 

yang diterima. Petani kopi dan pedagang di Desa Argotirto berbeda, setelah 

dilakukan pnelitian petani dan pedagang memulai hubungan ketika pada masa 

musim panen kopi, dimana petani kopi akan menjual hasil kopi mereka kepada 

pedagang kopi setempat. Mekanisme penjualan kopi biasanya petani memanggil 

pedagang melalui telepon kemudian pedagang akan akan mengambil di kediaman 

petani. Ada juga petani yang langsung menjual hasil kebun kopi kepada pedagang 

yang ada di pasar tradisional yang ada di Desa Sumbermanjing.Seperti yang 

dikatakan Bapak Edi Sutanto (50 th). 

“Sebagian ada pedagang yang ditelpon datang ngabil kopinya, terkadang ada 

petani yang jual langsung kerumah pedagang, ada juga langsung ke kepasar 

di timbang di teras-teras pasar bermanjing mas” (hasil wawancara 6 juni 

2018). 
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Hubungan antara petani dan pedagang tidak lebih dari sebatas jual beli saja 

karena tidak ada hubungan yang kuat yang mengikat, karena sebelumnya pernah 

menjalin ikatan dengan pihak ekspor dari Kecamatan Dampit akan tetapi harga 

dipermainkan oleh peihak tersebut. Sampai saat ini hasil kebun kopi rakyat dijual 

kepada pedagang yang menurut petani harganya lebih mahal.Halini juga di 

pertegas oleh bapak Marjuki (50 th) 

“dulu petani itu jual ke PT. Asal Jaya punyanya Cinadi Dampit karena 

Dampit itu tempatnya ekspor kopi. Harga yang sebelume iku mahal pas kopi 

dikirim akhirnya masyarakat enggak mau lagi karena mek diakal-akali 

tok.Sampaisekarang ya petani jualnya ke pedagang yang harganya paling 

tinggi” (hasil wawancara tanggal11 juni 2018). 

 

Para petani yang yang tidak bergantungan atau tidak mempunyai ikatan 

dengan pedagang,namun masih ada yang jual ke Kecamatan Dampit karena harga 

terkadang mahal terkadang turun. Seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak 

Jumadi (umur 60 th). 

“Kopi biasanya jual ke Cina Dampit dan itu ada tengkulaknya dan jualnya 

terserah ke siapa, kalo masalah juang enggak kesulitan pokok ada barang 

negbel ke cina Dampit meskipun sedikit pasti diambil” (hasil wawancara 12 

Juni 2018). 

 

 

Komunikasi yang dilakukan petani ketika masa panen dan pada saat 

penjualan melalui telepon yang kemudian tengkulak tersebut akan mendatangi 

petatani yang akan menjual kopinya. Kemudian dalam hubungan sosial yang 

adaPT. Asal Jaya hanya bermitra dengan penyuluh pertanian yang ada di 

kecamatan Sumbermajing Wetan dan berkontribusi dalam program pelatihan dan 

pengembangan perkebunan kopi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Winarno (umur 50 th). 
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“Kalo dikita itu kayak saya kan bermitra dengan PT. Asala Jaya tapi tidak 

mengikat. Artinya dalam pelatihan ini dari PT. Asal Jaya memberikan dana 

namun tujuan kita tidak mengikan memberi kebebasan mana harga yang 

lebih tinggi silahkan dijual kesana. Dalam mitra ini kan kerja sama tapi yaitu 

tadi sama sekali tidak mengikat petani” (hasil wawancara tanggal 26 juni 

2018). 

 

Realitas diatas adalah hubungan yang dilakukan dengan cara kerjasama. 

Kerja sama ini hanya sebatas untuk pengalokasian dana dari pihak yang 

memberikan dana tersebut dan menghindari gangguan dari aktor-aktor lain yang 

merupakan aposisi terhambtanya masalah pencairan dana dan lain sebagainya 

(Agusyanto, 2007). 

 

5.3 Hubungan Jaringan Sosial Terhadap Kelangsungan Petani Kopi 

Hubungan jaringan sosial terhadap keberlangsungan bertani kopi adalah 

salah suatu keadaan dimana didalamnya terdapat upaya untuk mempertahankan 

dan mengembangakan sistem perkebunan guna meningkatkan kebutuhan dan 

pendapatan pada petani kopi di Desa Argotirto. Upaya tersebut mencakup dalam 

beberapa aspek-aspek penting, antara lain: 1. Pangsa pasar yang mendukung 

untuk mempertahankan kelangsungan perkebunan kopi, 2. Pengetahuan meliputi 

cara belajar untuk petani kopi dalam memaksimalkan hasil produksi, 3. 

Membangun dan mempertahankan relasi guna mendapatkan informasi tentang 

perkebunan kopi. Petani di Desa Argotirto dalam mepertahankan aspek-aspek 

tersebut, lebih spesifik dalam menjalin hubungan dan mempererat komunikasi 

demi kebutuhan dan kepentingan dengan petani lain maupun organisasi yang ada 

seperti kelompok tani. 
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Individu atau masyarakat dapat menjadi anggota dapat menjadi anggota 

lebih dari satu kesatuan sosial. Keanggotaannya dalam suatu kesatuan sosial 

berarti ia menempati suatu kedudukan (status) tertentu (Ibrahim, 2003). 

Jaringan sosial yang terjadi di lingkungan petani kopi sangat penting karena 

guna mempertahankan kelangsungan bertani kopi.Relasiyang dilakukan seperti, 

meminta bantuan kepada sanak saudara, kepada sesame petani kopi dan kepada 

penyuluh. Selain dari pada itu juga memanfaatkan hubungan dengan 

pelindungnya dimana memanfaatkan cara ini merupakan salah satu bentuk 

asuransi dikalangan petani kopi. 

 

5.3.1 Pangsa Pasar 

Pangsa pasar menjadi faktor dalam kelangsungan perkebunan kopi, karena 

untuk penjualan kopi sangat mudah dilakukan dan cara pengolahan yang 

ekonomis. Petani kopi di Desa Argotirtobiasa melakukan penjualan secara 

langsung tanpa diolah terlebih dahulu secara intensif.Hasilproduksi perkebunan 

kopi juga menjadi penghasilan sampingan bagi petani yang memiliki lahan 

cenderung sedikit, hal ini tetap dilakukan karena sebagai perputaran pendapatan 

hasil produksi selain dari pada kopi. Pernyataan ini juga senada dengan 

BapakJumadi (umur 60 Th). 

“Kebun saya, saya tanami campur biar berputar dapat uangnya dek, missal 

kalo musim kering kayak gini kan ada sengon, jahe, sama tebu. Kalokopi 

kan hanya setahun sekali” (hasil wawancara 12 Juni 2018). 

 

Hal yang senada disampaikan oleh bapak Suwoto (umur 50 Th). 
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Kopi iku mek digae pekarangan tok, kalo kopi hasilnya disini itu di buat 

tambahan.Nantikopi sudah habis ada cengkeh daunnya bisa panen tiap bulan 

(hasil wawancara tanggal 28 Mei 2018). 

 

 

Penjualan dengan cara seperti ini tetap dilakukan akibat pola pikir 

masyarakat dan kebiasaan yang sudah sering terjadi. pengetahuan masyarakat 

yang minim dibidang pengolahan hasil pertanian sehingga untuk mendapatkan 

uang dengan cara yang paling gampang dilakoni oleh petani kopi. 

 

5.3.2 Pengetahuan 

Faktor pengetahuan ini penting dikaji lebih dalam, dimana penegtahuan 

salah satu cara untuk meperoleh cara bertani masyarakat dan tetap melangsungkan 

pertanian kopi. Petani kopi Desa Argotirto meperoleh pengetahuan cara bertani 

kopi melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan masyarakat sekitar yang 

mahir dalam bidang perkopian. Bahkan petani kerap belajar bersama dan 

berkumpul di salah satu tempat missal, balai desa, perkebunan ataupun balai 

penyuluhan pertanian. Pebelajaran tentang kopi ini biasanya dilakukan melalui 

peyuluhan pertanian, dalam kegiatan penyuluhan pertanian para petani akan di 

uandang dan diberi penyuluhan bagaimana tatacara bertani kopi. Tidak berhenti 

dalam segi penyuluhan, pemberian pengetahuan kepada masyarakat juga 

dilakukan melalui pelatihan-pelatihan.Pelatihan ini hanya diberikan melalui ketua 

kelompok tani yang kemudian oleh ketua kelompok tani dilanjutkan penyampaian 

kepada petani kopi.Pengetahuan tentang ilmu bertani yang sudah didapat ketua 

kelompok tani kemudian disampaikan kepada masyarakat tidak secara formal, 
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penyampaian ini melalui kearifan lokal masyarakat yang ada seperti pengajian 

bergilir setiap malam jum’at, sholawatan setiap malam minggu.Hal ini juga di 

jelaskan oleh pak jumadi (umur 60 Th). 

“{Perkumpulan dengan masyarakat itu tidak tentu dek, ngumpulin orangnya 

agak kesulitan, kalo sama masyarakat sini missal mau tanya atau mu jual ya 

saya arahkan” (hasil wawancara tanggal 12 Juni 2018). 

 

Hal yang senada yang disampaikan oleh Bapak Edi Sutanto (umur 54 Th). 

“Saya anjurkan hampir setiap bulan sekali pertemuan dengan 

petani.Selama17 tahun saya sebagai ketua kelompok tani sayalihan kalo 

sebulan sekali merka merasa jenuh. Akhirnya saya sampaikan pas tahlilan 

misal malam jum’at, kalo ada yang penting saya sampaikan ke jamaah 

tahlilan. Pernah mas, saya undang orang dari Balai Penyuluhan Pertanian 

(BPP) mau koordinasi dengan petani. Petani saya kumpulkan untuk 

pertemuan jam empatan, ternyata enggak ada yang datang. Saya merasa 

sungkan sama pihak BPP, karena itu saya memutuskan menyampaikan 

informasi pas tahlilan atau kalo ketemu dijalan dengan petani lainnya” (hasil 

wawancara tanggal 9 Juni 2018). 

 

 

5.3.3 Membangun dan Pempertahankan Hubungan 

Petani kopi Desa Argotirto dalam membangun dan mepertahankan 

hubungan sesama petani maupun organisasi yang ada, bahwa adanya modal sosial 

untuk saling berkomunikasi. Modal sosial berawal dari saling menjaga tindakan 

yang bermanfaat terhadap orang lain.Modalsosaial yang kemudian membentuk 

sebuah jaringan sosial yang menghubungkan antara undividu-individu yang saling 

membutuhkan.Jaringan sosial yang melibatkan individu-individu mempunyai 

peran penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan para petani 

kopi.Peranan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan untuk mencari dan saling 

menukar informasi tentang bertani kopi agar kopi yang mereka tanam mempunyai 

hasil produksi yang bagus. Jaringan sosial ini kemudian di dalamnya terdapat 
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sebagai penambahan wawasan untuk kemajuan perkebunan kopi baik di segi 

distribusi maupun peningkatan hasliproduksi. Modal sosial yang membentuk 

jaringan sebagai akses untuk meningkatkan solidaritas petani kopi Desa Argotirto 

dalam segi saling berbagi ilmu dan saling mebantu antara petani kopi dan 

penyuluh pertanian. Hal ini senada dengan penjelasa Bapak Edi Sutanto (umur 54 

th). 

“Sebenarnya mas semua petani kopi itu bisa nyambung sendiri, paling kalo 

enggak bisa orang-orang tanya saya, ya saya kasih ilmunya. Kalo saya 

enggak bisa kan saya sering pelatihan, disitu saya sering tanya dan saya 

bandingkan dengan punyanya orang bagus yang mana kopi saya dengan 

punyanya. Saya belajar dan bisa ngerjain sendiri tanpa manggil orang, tapi 

saya bagi ilmunya” (hasil wawancara tanggal 9 juni 2018). 

 

 

5.4 Pola Jaringan Sosial Petani Kopi Desa Argotirto 

Analisis jaringan sosial petani kopi dilakukan menggunakan sosiogram guna 

mengetahui pola jaringan antara aktor dalam melakukan hubungandalam 

sosiogram ini kemudian akan terlihat gambar hubungan aktor yang 

divisualisasikan dalam simpul. Kemudian dari simpul simpul tersebut 

dihubungkan dengan garis-garis yang menggambarkan keterhubungan antara satu 

sama lain. Pada analisis ini,mikatan atau hubungan antara petani maupun 

pedagang yang dijadikan dalam bentuk simpul terdiri dalam bentuk yang 

beragam. Kekerabatan keluarga jauh maupun keluarga dekat, hubungan jual beli, 

kerja sama, saling tukar informasi, dan hubungan yang saling berkepentingan.  

Hubungan-hubungan sosial yang dibina oleh para aktor (tindakan 

instrumental) dalam rangka meperebutkan sumber daya yang tersedia dalam 
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organisasi, secara keseluruhan, membentuk suatu jaringan sosiala yang tersendiri, 

membentuk klik-klik, baik yang saling berhubungan tau tidak (Agusyanto, 2007). 
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Pola pola jaringan tersebut bisa dilihat dalam bentuk gambar seperti dibawah ini. 

Gambar 1.Pola Jaringan Sosial (Hasil Olah Data Primer 12 Agustus 2018) 

Keterangan: 

Node 1  = Bapak Suoto petani kopi 

Node 2  = Bapak Jumadi petani kopi dan ketua kelompok tani 

Node 3  = Bapak Edi Sutanto petani kopi dan ketua kelompok tani 

Node 4  = Bapak Toha pembibit kopi 

Node 5  = Bapak Marjuki coordinator Balai Penyuluhan Pertanian 

Node 6  = Bapak Suparno sesepuh desa argotirto 

Node 7  = Bapak Juari petani kopi 

Node 8  = Bapak Winarno Penyuluh Pertanian 

Node 9 = Bapak Ngadimin petani kopi dan kepala dusun 

= Informan yang menyampaikan informasi 

= Informan yang menerima informasi 

= Garis eterhubungan antar aktor 

= Keterhubungan antara aktor


