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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diperoleh 

adalah sebagai berikut : 

1. Latar belakang berdirinya PT. Sumatra Specialty Coffees karena letak 

geografis kabupaten Tapanuli Utara yang sangat cocok untuk budidaya 

tanaman kopi sehingga berpotensi menghasilkan tanaman kopi dalam jumlah 

melimpah. Selain itu adanya kendala yang dihadapi masyarakat petani kopi 

dalam hal penjualan, dimana harga kopi selalu ditentukan oleh tauke 

(tengkulak) sehingga masyarakat selalu dirugikan. Selanjutnya sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1988 tentang modalpenyertaan kepada 

koperasi dan memorandum of understanding antara PT. CBIIndonesia dan 

Pusat KUD Sumatera Utara (PUSKUD) tanggal 13 Desember 1999telah 

disepakati kerja sama untuk membentuk UUO (Unit Usaha Otonom). 

Unitusaha tersebut terpisah dari kegiatan masing-masing pihak dan disebut 

denganUUO Agribisnis PUSKUD Sumut.Pada tanggal 1 Maret 2006, 

PUSKUD dan PT. CBI Indonesia setuju untukmerubah status UUO menjadi 

PT (Perseroan Terbatas) dan telah disetujui olehKepala Dinas Koperasi dan 
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UKM Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan inibernama PT. Sumatera 

Specialty Coffees (PT. SSC).   

2. Kontribusi PT. Sumatra Specialty Coffees terhadap masyarakat kecamatan 

Siborongborong 

Sejak berdiri Maret 2007 PT. Sumatra Specialty Coffees telah membuka 

lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat sekitar. Dengan bekerja sebagai 

karyawan di perusahaan tersebut maka mereka memperoleh penghasilan 

setiap bulannya. Dengan demikian perekonomian masyarakat akan 

terbantu,tidak hanya bagi karyawan  PT. SSC juga berkontribusi terhadap 

perekonomian masyarakat petani kopi. Selain memberikan harga sesuai 

dengan harga pasar nasional, PT SSC juga memberikan bantuan bibit kopi 

unggul secara gratis kepada masyarakat petani kopi yang menjadi mitra PT. 

SSC. Selain kepada mitra perusahaan, bibit kopi unggul juga diberikan kepada 

masyarakat yang baru ingin membudidayakan tanaman kopi dengan syarat 

dan ketentuan yang berlaku. Pemberian bibit kopi unggul ini bertujuan untuk 

membantu para petani kopi dalam mengembangkan budidaya tanaman kopi  

dengan harapan agar hasil panen kopinya dapat meningkat kedepannya. Dan 

bagi para pemula yang ingin membudidayakan kopi, pemberian bibit kopi 

unggul ini bertujuan untuk memotivasi mereka, agar mengolah lahan kosong 

menjadi lahan pertanian kopi. Selain memberikan bantuan bibit kopi unggul 

secara gratis, PT SSC bekerjasama dengan perusahaan kopi asal Amerika 

yaitu Starbuck Coffee juga mengadakan program pembangunan beberapa unit 
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poskesdes di beberapa desa di Kecamatan Siborongborong, serta memberikan 

bantuan sanitasi air bersih, MCK dan sumur bor kepada masyarakat desa-desa 

penyuplai kopi terbanyak. Adapun yang menjadi tujuan akhir dari semua 

program PT. Sumatra Specialty Coffees adalah untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat Kecamatan Siborongborong, terlebih masyarakat 

petani kopi.  

3. Dampak keberadaan PT. Sumatra Specialty Coffees terhadap Masyarakat 

Kecamatan Siborongborong 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan masyarakat kecamatan 

Siborongborong, baik dengan karywan maupun petani kopi mereka 

menuturkan bahwa dampak keberadaan PT. SSC telah memberikan dampak 

positif baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dengan dibukanya PT. SSC 

maka telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat, 

sehingga mengurangi angka pengangguran. Masyarakat yang bekerja di 

perusahaan tersebut memperoleh gaji setiap bulannya sehingga dapat 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping dapat 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian para karyawan juga ada 

yang mampu membeli kendaraan roda 2 (dua), menyekolahkan anak-anaknya, 

serta membangun rumah. Para karyawan juga menuturkan selain memberikan 

dampak ekonomi, PT. SSC  juga telah memberi dampak sosial. Ada beberapa 

karyawan yang kemudian bertemu dengan jodohnya setelah bekerja di PT. 

SSC, disamping itu para karyawan juga berinteraksi dengan pekerja lain yang 
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berasal dari suku, agama yang berbeda. Dengan demikian telah memberikan 

dampak sosial dikalangan karyawan, dan telah menciptakan rasa 

kekeluargaan.Selain berdampak positif bagi karyawan yang bekerja di 

perusahaan, PT. SSC juga memberikan dampak positif bagi para petani kopi. 

Semula petani kopi menjual hasil kebunnya kepada tauke (tengkulak), dan 

tidak jarang para petani dirugikan karena harga yang selalu ditentukan para 

tengkulak. Namun sejak hadirnya PT. SSC perlahan-lahan dapat memperbaiki 

perekonomian petani kopi. Terlebih adanya program perusahaan yang 

memeberikan bantuan bibit kopi unggul kepada masyarakat. Keberadaan 

perusahaan ini juga telah memotivasi petani kopi agar dapat meningkatkan 

dan mengembangkan budidaya kopi mereka mengingat kopi adalah komoditas 

yang sangat menjanjikan.Dari hasil kebun kopi, sebagian masyarakat petani 

kopi telah mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang 

perguruan tinggi, membangun rumah, membeli tanah, dan juga membeli 

kendaraan baik roda dua maupun roda empat.  
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1.2 Saran 

Adapun saran yang diajukan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Melalui hasil penulisan skripsi yang berjudul “DAMPAK 

KEBERADAAN PT. SUMATRA SPECIALTY COFFEES TERHADAP 

KEHIDUPAN MASYARAKAT KECAMATAN SIBORONGBORONG 

(2007-2016)” diharapkan dapat memotivasi para masyarakat yang 

memiliki lahan kosong agar membudidayakan tanaman kopi sebagai 

komoditas yang sangat menjanjikan agar dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Sumatra Specialty Coffees belum 

memberikan perhatian terhadap bidang pendidikan, sehingga sangat 

diharapkan untuk program selanjutnya PT. SSC memberikan dana CSR 

nya terhadap siswa/i maupun mahasiswa/i dalam bentuk beasiswa.  

Pemberian beasiswa ini diharapkan menjadi perhatian pihak PT. SSC 

kepada siswa/i maupun mahasiswa/I yang berprestasi, terutama yang 

berasal dari keluarga kurang mampu.  

3. Diharapkan program PT. Sumatra Specialty Coffees lebih memperhatikan 

kebutuhan masyarakat petani kopi, seperti pemberian pupuk bersubsidi, 

karena akan sangat membantu petani kopi.  

   


