
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah melalui proses produksi film dokumenter ini begitu juga dengan analisis 

yang telah dilakukan di bagian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan seperti 

berikut ini yang berkaitan dengan eksistensi penyadap nira kelapa: 

Pekerjaan sebagai penyadap nira kelapa sudah jarang ditemukan apalagi di 

tengah zaman modernisasi, dimana ada banyak sekali alternatif pekerjaan lain, sehingga 

banyak penyadap nira kelapa hanya dapat ditemukan di desa-desa terutama desa-desa 

yang berlokasi di wilayah pesisir pantai seperti di Desa Poncosari, Kecamatan 

Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.  

Ada beberapa faktor yang mendukung eksistensi penyadap nira kelapa yaitu 

faktor dukungan keluarga dan peran pemerintah. Dukungan keluarga sebagai orang 

terdekat dapat menimbulkan motivasi dan keinginan penyadap nira kelapa untuk terus 

melakukan pekerjaan mereka, walaupun pekerjaan mereka ini beresiko dan 

melelahkan.  

Peran pemerintah merupakan faktor besar yang dapat mendukung eksistensi 

penyadap nira kelapa, setiap bantuan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah 

terutama pemerintah desa dapat memberdayakan masyarakat dan mendorong 

perkembangan pekerjaan penyadap nira kelapa sekaligus secara tidak langsung 

mendorong pengembangan komoditas gula kelapa secara khusus di Desa Poncosari 

maupun secara lebih luas di Kabupaten Bantul dan di Provinsi DIY.  

Selain peran pemerintah dan keluarga, pengepul dan pedagang gula kelapa juga 

dapat membantu eksistensi penyadap nira kelapa dan mendukung penjualan gula 

kelapa.  



B. Rekomendasi 

1. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu eksistensi 

penyadap nira kelapa, pemerintah desa bisa melakukan kegiatan-

kegiatan seperi bazaar dan penyuluhan mengenai cara pengolahan gula 

kelapa secara lebih rutin dan teratur, pemerintah juga harus lebih bisa 

serius dan ketat dalam mengawali pemberian bantuan kepada penyadap 

nira kelapa melalui kelompok-kelompok agar tidak terjadi kecurangan 

yang tidak diinginkan.  

2. Bagi keluarga penyadap nira kelapa seperti istri dan anak dapat 

diberikan pengetahuan mengenai cara memberikan dukungan psikologis 

yang baik kepada keluarga mereka yang bekerja sebagai penyadap nira 

kelapa dan dapat juga diberikan sosialisasi mengenai cara mengolah nira 

kelapa menjadi berbagai macam bentul olahan lain yang menarik dan 

dapat dijual sehingga menarik minat masyarakat untuk membelinya. 

Gula kelapa bisa olah dan diberikan kemasan yang menarik sehingga 

dapat meningkatkan nilai jualnya di pasaran.  

 

 

 


