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RINGKASAN 

  Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun, 

banyak dari mereka yang masih belum dapat memanfaatkan hasil pertaniannya 

secara maksimal. Kebanyakan dari mereka juga tidak mengerti bagaimana cara 

mengolah bahan mentah hasil pertaniannya itu menjadi hasil yang bernilai dan 

memiliki daya guna yang tinggi. Padahal dari hasil pertanian tersebut dapat 

menghasilkan keuntungan yang sangat berlimpah bagi petani itu sendiri maupun 

negara. Informasi harga pasar nasional dari hasil pertanian juga sangat berperan 

penting bagi para petani agar tidak mudah diakal-akali oleh para tengkulak. 

  Melihat kondisi para petani Indonesia yang sebagian besar seperti 

demikian, penulis menggagas topik “Pojok Tani” pada karya tulis ini. Pojok Tani 

ini merupakan solusi bagi keadaan para petani Indonesia yang masih kurang akan 

ilmu pengetahuanya tentang memaksimalkan dan memasarkan hasil pertaniannya. 

  Pojok Tani merupakan sebuah Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari 

perkumpulan petani yang dibimbing langsung oleh para sarjana sehingga 

memiliki kompetensi di bidang pertanian. Pojok Tani ini dapat dijadikan pusat 

informasi tentang pertanian bagi para petani dan sebagai pusat pasar pertanian. 

Selain itu, Pojok Tani ini juga berfungsi sebagai media untuk penyaluran aspirasi 

para petani kepada pemerintah tentang keluhan-keluhan yang mereka hadapi. 

  Adapun tujuan dari pembangunan Pojok Tani ini ialah untuk memberikan 

informasi yang selengkap-lengkapnya kepada para petani tentang seluk beluk 

pertanian seperti, bagaimana cara bertani yang benar, bagaimana cara mengolah 

hasil pertanian yang maksimal, bagaimana cara menjadi petani usaha, bagaimana 

agar tidak tertipu oleh tengkulak, dan lain sebagainya. Tujuan lainnya adalah 

memberikan lalu lintas perdagangan bagi para petani ke konsumen dengan harga 

yang sesuai dengan harga pasaran nasional dengan keuntungan yang maksimal. 

  Sebelum menyelesaikan karya tulis ini, penulis mengumpulkan data dan 

informasi berupa terjun langsung ke petani, menggunakan referensi buku dan 

internet. Penulis menggali data yang lebih mendalam melalui buku-buku pertanian 

dan mencari referensi melalui internet dengan membaca kisah para petani dan 

membaca berita-berita terkait permasalahan petani. 

  Oleh karena itu, pembangunan Pojok Tani ini sangat penting bagi 

kehidupan para petani. Petani akan tahu bagaimana cara mengelola lahan 

pertanian dengan baik, tahu akan cara mengelola hasil pertanian menjadi barang 

bermutu dan bernilai tinggi, dan tahu harga pasaran nasional hasil pertanian. 

Harapan penulis adalah dengan adanya Pojok Tani maka taraf hidup para petani 

dapat meningkat dan kualitas pertanian nasional juga meningkat. 

 


