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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

          Kelompok tani  adalah organisasi non formal yang tumbuh dan berkembang 

di pedesaan yang memiliki ciri, unsur pengikat, dan fungsi sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tujuan bersama. Kelompok tani 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila anggotanya mempunyai 

kesadaran yang tinggi untuk menjaga pembinaan kelompok tani. Pembinaan 

kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peran  

petani, dengan menumbuhkembangkan kerjasama antara petani dengan pihak lain 

yang terkait untuk pengembangan usahatani. Pembinaan kelompok tani 

diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usahatani 

anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan anggota dalam mengakses 

informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya. 

Tujuan kelembagaan kelompok tani Makmur Abadi didirikan adalah :        

(1) melestarikan usaha pertanian apel, (2) menampung keluh kesah petani apel,                     

(3) memecahkan masalah budidaya apel, (4) sebagai wadah aspirasi petani untuk 

diusulkan kepada pemerintah, (5) sebagai wadah untuk meningkatkan Sumber 

Daya Manusia petani, (6) mewujudkan pertanian apel menjadi pertanian organik, 

(7) kelompok sebagai kekuatan ekonomi petani. 

Kelompok tani Makmur Abadi berdiri pada tanggal 10 Nopember 2002, 

dengan jumlah anggota awalnya 15 orang petani apel. Berkat dukungan dan 



 

 

motivasi dari aparat desa, petugas Penyuluh dan petugas Pengendali Organisme 

Hama dan Penyakit Tanaman (POPT) dari provinsi  maka anggota kelompok tani 

pernah terdaftar sejumlah 90 orang, seiring dengan perubahan waktu sekarang 

tinggal 46 orang petani yang masih aktif. 

  Berdasarkan kondisi tesebut di atas maka merasa perlu dilakukan penelitian 

tentang Dinamika Kelembagaan Kelompok tani Makmur Abadi. Dinamika 

kelompok berasal dari kata “dinamika” yang berarti “gerak”, yaitu gerak dari 

sistem tindakan anggota kelompok yang mempunyai kekuatan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Kata “kelompok” lebih ditekankan pada kelompok 

manusia. Dinamika kelompok meliputi unsur-unsur yang dapat menyebabkan 

suatu kelompok itu hidup, bergerak, aktif, dan efektif dalam mencapai tujuan. 

Dengan demikian dinamika kelompok merupakan kekuatan-kekuatan yang berasal 

dari dalam kelompok (internal) maupun faktor dari luar (eksternal) yang 

menentukan perilaku anggota kelompok untuk mencapai tujuan. 

           Kelembagaan di tingkat petani mempunyai fungsi dan peranan yang sangat 

strategis dalam pembangunan pertanian. Nilai strategis fungsi dan peranan 

lembaga didasarkan beberapa alasan : (1) kelompok tani merupakan komponen 

penting dalam pembangunan pertanian, utamanya dalam Revitalisasi Pertanian,   

(2) dilaksanakan kebijakan oleh pemerintah dalam revitalisasi kelembagaan secara 

makro dan mikro, (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273 / Kpts / OT.160     

/ 4 / 2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani yang terdiri atas : 

penumbuhan dan pengembangan kelompok tani, penyusunan Rencana Definitif 

Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta 



 

 

Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (Laku) dalam Penyelenggaraan Penyuluhan 

Pertanian. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya penguatan 

kelembagaan pada kelompok tani tersebut. Tujuan penguatan kelembagaan pada 

kelompok tani Makmur Abadi adalah (1) memberikan dasar penguatan 

kelembagaan kelompok tani, (2) membentuk kemandirian kelompok tani,            

(3) memberikan kebebasan kepada kelompok tani agar tidak tergantung kepada 

instansi yang terkait, (4) menumbuhkembangkan kreatifitas dan prakarsa 

kelompok tani, (5) untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program yang 

dicanangkan di lembaga kelompok tersebut, (6) untuk mengetahui pertumbuhan 

dan perkembangan kelompok tani. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana dinamika kelembagaan  kelompok tani Makmur Abadi  

yang didasarkan atas :  

(a) unit usaha kelompok dalam 3 (tiga) tahun terakhir         

(b) peran pengurus kelompok tani,  

(c) peran  Penyuluh Pertanian Lapangan;  

(d) peran lembaga lain 

2. Bagaimana strategi penguatan kelembagaan pada kelompok tani 

Makmur Abadi untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan ? 

 

 



 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui keragaan dinamika kelompok tani Makmur Abadi 

yang didasarkan atas :  

(a) unit usaha kelompok dalam tiga (3) tahun terakhir,         

(b) peran pengurus kelompok tani, 

(c) peran Penyuluh Pertanian Lapangan dan,  

(d) peran lembaga lain. 

2. Untuk memberikan alternatif strategi yang sesuai, untuk penguatan 

kelembagaan pada kelompok tani Makmur Abadi. 

1.4.  Kegunaan Penelitian  

        Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi  kepada peneliti lain yang terkait dengan dinamika 

kelompok tani dan penguatan kelembagaan kelompok tani. 

2. Memberikan masukan kepada PPL dan pengurus kelompok tani “Makmur 

Abadi”. 

   

1.4.   Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

         Guna menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan, maka 

diberikan batasan-batasan sebagai berikut : 

1.  Strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan panjang 

disertai penyusunan suatu cara agar tujuan dapat tercapai.  Strategi ditentukan 

berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh petani apel di Kota 

Batu. 



 

 

  2.   Kelembagaan (institution) adalah satu tata aturan yang dibentuk dari norma-

norma yang dianut oleh masyarakat sehingga memiliki ciri-ciri tradisional 

dan nonformal. Secara konsepsi kelembagaan mencakup konsep pola prilaku 

sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus dan berulang.  

Sebagai pranata dapat dikenali melalui unsurnya; aturan main; hak dan 

kewajiban; ikatan dan sangsi; struktur organisasi; tujuan jelas; mempunyai 

partisipan; mempunyai teknologi serta sumber daya. 

 3.   Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas 

dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, 

ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota.  Menurut pendapat yang lain, kelompok 

tani adalah organisasi non formal yang tumbuh dan berkembang di pedesaan 

yang memiliki ciri, unsur pengikat, dan fungsi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tujuan bersama. Kelompok tani 

dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik apabila anggotanya 

mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjaga keutuhan dan dinamika 

kelompok. 

4. Analisis SWOT adalah analisis lingkungan eksternal dan internal yang 

mencakup tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Matrik 

SWOT adalah matrik yang yang akan digunakan untuk menyusun berbagai 

alternatif strategi.   

5.  Variabel adalah : konsep yang mempunyai variasi nilai, besaran, dan atau 

jumlah yang bernilai kategorial. Variabel dalam penelitian ini adalah 



 

 

usahatani kelompok tani Makmur Abadi dalam tiga tahun terakhir; peran 

pengurus kelompok tani; Peran PPL dan peran lembaga lain.  Pengukuran 

variabel tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif.  Pengukuran 

variabel strategi penguatan kelembagaan pada kelompok tani Makmur Abadi 

di Kota Batu dengan menggunakan analisis SWOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


