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BAB VI. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Argotirto, jaringan 

sosial petani kopi tergabung antara jaringan sosial antar petani kopi, jaringan 

sosial antar petani dengan pedagang dan jarringan sosial tehadap kelagsungan 

petani kopi. 

1. Jaringan Sosial Antar Petani Kopi 

Terbentuknya sebuah jaringan antara petani kopi, antara petani dengan 

pedagang, dan untuk kelangsungan petani kopi berawal dari pengetahuan yang 

kurang tentang kopi.Petanisecara 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.Namun, jaringan sosial antara petani dengan pedagang kopi hanya 

dalam batas jual beli, karena dalam hubungan tersebut tidak saling mengikat. 

2. Jaringan Sosial 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 
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tanam degan tujuan pada saat petani mulai panen, hasil panen harus dijual kepada 

pedagang yang memberi modal. Hubungan antara petani dan pedagang tidak lebih 

dari sebatas jual beli saja karena tidak ada hubungan yang kuat yang mengikat. 

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. Keinginan petani kopi 

meningkatkan hasil peroduksi mereka, petani membangun hubungan karena 

beberapa faktor yaitu: (1) Pangsa pasar untuk penjualan kopi begitu mudah 

dilakukan cara pengolahan yang ekonomis, (2) Pengetahuan masyarakat yang 

kurang akan cara bercocok tanam. Pengetahuan untuk bercocok tanam kopi, 

petani meperoleh dari Balai Penyuluhan Pertanian dan belajar sesame petani lain, 

(3)Membangun dan mempertahankan hubungan demi kelangsungan petani kopi, 

modal sosial yang dibangun meliputi saling membantu dan saling bertukar 

informasi. 

 

6.2 Saran 

Melihat dan menitikberatkan pada penjelasan-penjelasan di atas maka dapat 

diketengahkan saran kepada petani kopi di Desa Argotiro sebagai berikut: (1) 

adanya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari antara petani kopi hendaknya 

dapat dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, (2) hubungan 

antara sesama ketua kelompok tani hendaknya bisa meningktkan kerja sama 

sehingga dapat sebuah keoprasi pengolahan kopi kemudian agar dapat membantu 
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mengawasi mupun membantu dalam hasil pemasaran hasil produksi panen kopi, 

(3) interaksi sosial yang terjadi sedemikian akan lebih membantu spirit kepada

para petani kopi di Desa Argotirto. 


