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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan  

Pertanian sayur di Desa Nanggerang yang berkembang mulai tahun 1990-

an memang tidak berlangsung lancar begitu saja, terdapat kendala-kendala yang 

dihadapi para petani dalam menjalankan kegiatan usaha bertani sayurnya, 

contohnya dalam hal aspek permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian 

sayur. kendala-kendala yang dihadapi para petani tersebut menjadi peluang bagi 

petani lainnya yang mempunyai modal dan wawasan yang lebih untuk 

memanfaatkannya dengan berprofesi menjadi tengkulak sayur. Tengkulak sayur 

hadir dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya pertanian sayur di Desa 

Nanggerang, mereka hadir untuk memberikan jasa bagi petani dalam memberi 

kredit modal berupa bahan pertanian sayur seperti pupuk dan bibit-bibitan 

sayuran, selain itu juga yang paling utama adalah sebagai distributor dari hasil 

produksi sayur para petani, dengan cara memasarkannya ke pasaran.  

Berkembangnya tengkulak sayur di Desa Nanggerang tidak lepas dari 

faktor keterbutuhan para petani sayur akan kemudahan-kemudahan yang 

ditawarkan tengkulak dalam menunjang keberlangsungan kegiatan bertani 

sayurnya, selain itu dengan tidak adanya koperasi tani sebagai lembaga atau 

organisasi yang mewadahi dan mengelola pertanian sayur di Desa Nanggerang 

menjadi faktor lainnya yang membuat tengkulak sayur berkembang di Desa 

Nanggerang. Dengan hadirnya tengkulak sayur kendala-kendala yang dihadapi 

para petani bisa berkurang berkat peran tengkulak sayur. Antara petani dan 

tengkulak sayur seakan tidak bisa terpisahkan dalam dunia pertanian di Desa 

Nanggerang. Terdapat hubungan yang erat diantara keduanya sebagai mitra usaha. 

Keduanya saling membutuhkan satu sama lain yakni petani membutuhkan peran 

tengkulak sebagai pemberi pinjam modal dan distributor hasil produksi sayur 

sedangkan tengkulak membutuhkan petani sebagai subjek penghasil sayuran yang 

menjadi objek kegiatan usahanya dalam mendapatkan keuntungan.  
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Hubungan yang terjalin antara petani sayur dan tengkulak sayur di Desa 

Nanggerang merupakan suatu bentuk hubungan patron-client. Dalam sistem 

tersebut tengkulak sayur bertindak sebagai patron yakni orang yang mempunyai 

kedudukan sosial ekonominya lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber 

daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan keuntungan kepada 

orang yang lebih rendah kedudukannya yakni petani sayur sebagai client. Petani 

sayur yang bertindak sebagai client harus membalas pemberian tersebut dengan 

memberikan dukungan yang umum baik berupa barang ataupun jasa. Dalam hal 

ini pengaruh dan sumber daya yang dimiliki tengkulak sayur dalam memberi 

perlindungan dan keuntungan bagi petani sebagai orang yang lebih rendah 

kedudukannya adalah dengan memberikan kredit pinjaman dan mejadi distributor 

pemasaran sayuran, sedangkan petani sebagai client harus membalas pemberian 

tersebut dengan menjual hasil panen sayurnya kepada tengkulak sayur tersebut. 

Bukan hal yang mudah bagi tengkulak sayur dalam mendapatkan 

kepercayaan bagi para petani sayur, mereka harus mempunyai sistem pembelian 

dan kredit modal yang dapat diterima oleh petani. Dalam sistem pembelian 

sayuran dari petani, tengkulak sayur di Desa Nanggerang tidak menerapkan sistem 

tebasan atau ijon, karena mereka menyadari bahwa sistem tersebut tidak akan 

diterima oleh petani, mereka hanya melakukan sistem pembelian biasa seperti 

kegiatan jual beli pada umumnya yakni tengkulak membeli sayur secara kiloan 

dari petani tetapi dengan catatan tidak melakukan pembayaran langsung ketika 

pada saat itu, melainkan dilakukan setelah sayuran dijual ke pasaran. Pada saat 

pembayarannya pun tengkulak sayur harus memperlihatkan nota hasil penjualan 

sayuran kepada petani untuk memberitahu dan meyakinkan petani tentang kondisi 

pemasaran sayur, dan sebagai bukti kalau pemotongan keuntungan hasil penjualan 

sayur dari tengkulak bisa dianggap wajar dan diterima oleh petani.  

Pemberian pinjaman modal sendiri dilakukan tengkulak sayur untuk 

mengikat petani agar menjual hasil produksi sayurannya kepada mereka. Dalam 

sistem peminjaman modal, tengkulak sayur tidak menerapkan sistem bunga 

pinjaman, mereka hanya mengambil untung dari keuntungan yang diambil dari 
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harga yang ditetapkan pada saat peminjaman modalnya saja. Hal itu dilakukan 

agar para petani tidak terbebani dengan bunga pinjaman dan sebagai pengikat 

petani untuk tetap mempercayakan peminjaman modal dan pemasaran hasil panen 

sayurnya kepada tengkulak tersebut.  

Kehadiran tengkulak sayur di Desa Nanggerang membawa dampak sosial 

ekonomi bagi masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif 

bagi masyarakat petani selain sebagai tempat meminjam modal dan distributor, 

adalah menjadi faktor pendorong terciptanya lapangan kerja baru yakni buruh 

tani, buruh sortir/kemas sayuran di kios-kios tengkulak dan sopir mobil bak 

pengangkut sayuran ke pasar, sedangkan dampak negatif dari keberadaan 

tengkulak paling terasa bagi petani sayurnya sendiri, yakni selain pembayaran 

hasil panen sayur yang lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya, uang hasil 

penjualan sayur pun dipotong oleh tengkulak sebagai pembayaran hutang 

pinjaman modal petani, kemudian petani sayur sendiri tidak bisa dengan bebas 

menjual hasil panen sayurnya ke pasar secara langsung karena adanya keterikatan 

melalui hutang pinjaman modal yang petani pinjam. Masayrakat  petani sayur 

sendiri menyadari keadaan tersebut merupakan sebuah konsekuensi bagi mereka 

sebagai pihak yang berada di bawah yang bergantung terhadap peran dan 

kedudukan tengkulak sayur.  

 

5.2 Saran 

 Pertanian sayuran merupakan salah satu sektor yang menjadi komoditi 

andalan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi agraris di Indonesia. 

Pertanian sayur cukup menjanjikan bagi masyarakat Desa Nanggerang bila benar-

benar dikelola secara tepat, maka dengan itu diperlukan peran pemerintah baik 

pemerintahan desa, kecamatan, maupun Kabupaten untuk mengelola pertanian 

sayur di Desa Nanggerang. Permasalahan yang ditemukan pada proses penelitian 

pada umumnya merupakan permasalahan klasik yang sering dialami oleh 

masyarakat pedesaan khususnya masyarakat pertanian, seperti kurangnya modal, 
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petani masih terjerat dalam sistem perdagangan tradisional, yakni masih 

mengandalkan peranan tengkulak yang justru merugikan mereka sendiri, dan 

kurangnya lembaga-lembaga pemerintah seperti koperasi maupun kelompok tani 

untuk mewadahi permasalahan dan mengelola pertanian sayur di Desa 

Nanggerang.  

 Bagi pemerintah Kecamatan Cililin dan Kabupaten Bandung Barat 

diharapkan dapat lebih memberikan perhatiannya terhadap pertanian sayur di 

Desa Nanggerang. Selama ini yang dapat dijadikan andalan bagi petani sayur 

adalah tengkulak sayur. walaupun memang tengkulak dapat memberikan 

keuntungan tetapi juga lebih banyak merugikan bagi petani. Maka dengan situsasi 

tersebut, pemerintah dari jajaran desa hingga ke kabupaten perlu membentuk 

lembaga-lembaga untuk mewadahi dan mengelola pertanian sayur di Desa 

Nanggerang, yakni dengan membentuk koperasi tani, menempatkan Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL), dan mendorong masyarakat untuk membentuk 

kelompok tani sayur di desa tersebut. Namun bila hal tersebut masih tetap tidak 

bisa memberikan kontribusi bagi petani, maka pemerintah harus lebih inovatif 

dalam mengelola pertanian sayur.  

 Mengingat masyarakat petani sayur di Desa Nanggerang yang begitu erat 

hubungannya dengan tengkulak sayur, penulis mengharapkan adanya 

pemberdayaan tengkulak sayur untuk meningkatkan produksi sayur di Desa 

Nanggerang, yaitu dengan cara memberikan pembinaan pengetahuan kepada 

tengkulak tentang kaidah pertanian yang baik sehingga dapat meningkatkan 

produksi dan kualitas sayuran. Pemerintah harus menginstruksikan kepada 

tengkulak agar bisa mengarahkan petani  tentang cara panen yang benar agar 

kualitas sayur meningkat sehingga dengan sayuran yang berkualitas tentunya akan 

meningkatkan harga tawar ketika tengkulak menjualnya di pasaran.  

 Pemerintah juga diharapkan bisa mengajak investor-investor baik dari 

pemerintah maupun swasta untuk dapat menanamkan modalnya dalam pertanian 

sayur di Desa Nanggerang. Kemudian menerapkan metode pemberdayaan kepada 
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tengkulak. Jika para tengkulak memiliki tanggung jawab bisnis dari peningkatan 

produksi hingga penanganan pasca panen, maka hasilnya akan menguntungkan 

tengkulak itu sendiri. Dengan iming-iming mendapatkan produksi sayur yang 

banyak dengan kualitas yang tinggi, maka para tengkulak pasti mau dengan 

sukarela membina para petani. Pada tahap pertama, para tengkulak dibina dan 

diarahkan tentang peningkatan produksi serta penanganan pasca panen. Tahap 

kedua, pemerintah atau investor menginstruksikan para tengkulak untuk bergerak 

dengan sukarela tanpa dibayar untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan 

kepada petani-petani mereka. Tahap ketiga, pemerintah harus memantau dan 

mendapingi terus para tengkulak dalam melakukan praktek usahanya, yaitu 

dengan cara kompetisi antar tengkulak dan transparansi informasi harga yang 

berkembang di pasaran kepada petani, atau bila perlu bentuk badan advokasi 

untuk menindak bilamana terjadi kecurangan dalam praktek dagang yang 

merugikan petani. 

 Biarlah para tengkulak menjadi penyalur pupuk, alat pertanian dan 

distributor hasil panen sayur, asalkan produksi dan kualitas sayuran meningkat, 

petani mendapat pemasukan yang lebih besar dari sebelumnya sehingga 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dan tentunya dapat memajukan pertanian 

sayur di Indonesia.  


