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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian (Qomarudin, 2013), yang berjudul “ Analisis Unsur-Unsur 

Modal Sosial dan Penguatnya pada KSU Buah Ketasari di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember” bertujuan untuk mengetahui kondisi unsur-

unsur pembentukkan modal sosial yang ada pada KSU Buah Ketakasi di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan mengetahui upaya penguatan 

modal sosial pada KSU Buah Ketakasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. Penentuan daerah penelitian menggunakan purposive method. 

Pengambilan yang digunakan untuk penentuan sampel yaitu menggunakan metode 

squential sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data 

sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

tahapan analisis data yang digunakan adalah 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 

3. Display data, 4. Penggambaran kesimpulan dan verifikasi data. Variabel dalam 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepercayaan, partisipasi 

sosial, saling tukar kebaikkan, norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa unsur pembentuk modal sosial yang paling 

menonjol adalah sebuah kepercayaan dari para anggota terhadap lembaga. 

Partisipasi anggota dan proses saling tukar kebaikkan berlangsung dengan baik. 

Norma sosial yang masih kuat berupa saling menghormati dan menghargai, dan 

nilai sosial yang masih terpelihara dengan baik adalah toleransi dan apresiasi.  

Berdasarkan penelitian dari Muhammad Qomarudin, kesamaan dalam 

penelitian adalah tujuan rumusan masalah yang pertama sekaligus variabel dalam 
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unsur-unsur modal sosial yang digunakan yaitu, kepercayaan, norma-norma sosial 

dan nilai-nilai sosial. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif dangan tahapan analisis yang digunakan adalah 1. 

Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Display data, 4. Penggambaran kesimpulan 

dan verifikasi data. 

Menurut (Situmorang, Manzilati, & Kaluge, 2012) “Modal Sosial Dan 

Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

Di Kabupaten Manokwari” mengatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) dan mempelajari modal sosial kelompok tani dalam keberhasilan PUAP di 

Manokwari. Variabel yang digunakan dalam modal sosial adalah partisipasi dalam 

jaringan, timbalbalik (reciprocity), rasa saling mempercayai (trust), norma-norma, 

nilai-nilai dan Sikap yang proaktif (proactivity). Data dalam penelitian terdiri dari 

2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. Konsep oprasional penelitian 

pada PUAP menggunakan perhitungan indikator output dan indikator iutcome. 

Analisa data terhadap data primer maupun data sekunder yang diperoleh akan 

diolah dengan menggunakan analisa deskriptif dengan menggunakan tabulasi 

persentase. Analisis modal sosial yang terdapat dalam kelompok tani dilakukan 

dengan menggunakan analisis interpretif dari segala bentuk jawaban maupun gerak 

yang terjadi dalam wawancara mendalam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dari indikator output 

yang dicapai adalah; 100 persen dana tersalurkan ke Gapoktan, sementara itu dana 

tersalurkan ke kelompok tani dan petani sebesar 86.53%. Ketepatan sasaran 

penerima bantuan tercapai 100 % bantuan jatuh ke petani “miskin”, belum tampak 
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adanya peningkatan kemampuan sumbedaya manusia dari adanya bantuan PUAP. 

Keberhasilan dari indikator outcome yang dicapai adalah, baru 5.45 % dari petani 

miskin yang mendapatkan bantuan PUAP. Modal sosial dalam menentukan 

keberhasilan program PUAP terdapat dua ketegori kelompok tani yaitu kelompok 

tani yang belum dan telah mampu mendapatkan tambahan pendapatan, 

menyimpulkan bahwa pembentukan kelompok tani berdasarkan kesamaan 

kebutuhan merupakan faktor penting dalam pembentukan modal social kelompok 

tani, antara lain kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk meningkatkan 

kemampuan masing-masing anggota dalam berusaha tani maupun agribisnis, rasa 

saling percaya diantara anggota relatif besar demikian juga terhadap penyuluh 

pertanian yang ada, anggota kelompok tani percaya bahwa diskusi yang dilakukan 

mampu memecahkan masalah pertanian yang dihadapi. Informasi, saling percaya, 

dan kerjasama dalam kelompok tani merupakan modal social penting dalam 

keberhasilan program PUAP. 

Berdasarkan penelitian Elina, persamaan dalam penelitian ini adalah 

menganalisis keberhasilan PUAP. sehingga, analisanya menggunakan analisa 

deskriptif dengan menggunakan tabulasi persentase dan pada analisis modal sosial 

dapat menggunakan analisis interpretif. Variabel (modal sosial) yang dapat 

digunakan dalam penelitian adalah partisipasi dalam jaringan, timbalbalik 

(reciprocity), rasa saling mempercayai (trust), norma-norma, nilai-nilai dan Sikap 

yang proaktif (proactivity).  

Menurut (Pratisthita, Munandar, & Homzah, 2014), dalam penelitian yang 

berjudul “Peran Modal Sosial dalam Menunjang Dinamika Kelompok Peternak 

Sapi Perah (Studi Kasus di Kelompok 3 TPK Pulosari Pangalengan). Penelitian ini 
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dilaksanakan di Kelompok 3 TPK Pulosari KPBS Pangalengan, Desa Pulosari, 

Kabupaten Bandung Selatan. Tujuan dari penelitian adalah 1) mengetahui potensi 

modal sosial pada kelompok peternak sapi perah, 2) mengetahui peran potensi 

modal sosial dalam menunjang dinamika kelompok peternak sapi perah. Penelitian 

ini menggunakan metode studi kasus dan menganalisis data secara deskriptif 

kualitatif dengan cara interpretative (verstehen). Variabel yang diamati adalah 

modal sosial dan dinamika kelompok. Informan kunci yang dijadikan sebagai 

sumber informasi dalam penelitian ini sebanyak 6 informan terdiri atas tokoh dan 

non tokoh yang ada dalam kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

potensi modal sosial (dengan indikator kepercayaan, partisipasi dan prinsip timbal  

Berdasarkan penelitian di atas, kesamaan dalam penelitian adalah variabel 

yang akan diamati yaitu, modal sosial. Metode  analisis data dapat menggunakan 

metode studi kasus dan menganalisis data secara deskriptif kualitatif dengan cara 

interpretative (verstehen).  

Adapun, penelitian dari (Hadi, 2013) yang berjudul “ Keberadaan Modal 

Sosial dan Strategi Pengembangan Terhadap Pengelolaan Dana PUAP 

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” menjelaskan bahwa penelitian 

dilaksanakan pada Gapoktan Mulyo Abadi Desa Sidorejo dan Gapoktan Karya Tani 

Desa Gadingrejo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pengelolaan 

dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari 

Kabupaten Jember, (2) Untuk mengetahui keberadaan modal sosial dalam 

pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan 

Umbulsari Kabupaten Jember, (3) Untuk mengetahui strategi pengembangan 

pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan 
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Umbulsari Kabupaten Jember. Penentuan daerah penelitian menggunakan 

purposive method. Penentuan informan ada 2 yaitu dalam rumusan masalah yang 

pertama dan kedua ditentukan oleh peneliti sebanyak 25 informan berasal dari dua 

Gapoktan, rumusan masalah yang ketiga dengan melakukan FGD (Forum Group 

Discusion). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dan 

data primer. Metode analisis data yang digunakan dalam permasalahan pertama dan 

kedua menggunakan deskriptif murni. Analisis data dalam permasalahan yang 

ketiga menggunakan analisis medan kekuatan atau Force Field Analysis (FFA). 

Metode yang dilakukan adalah balik dalam kelompok cukup baik. Adanya modal 

sosial yang baik di kelompok berperan dalam meningkatkan interaksi atau 

kerjasama kelompok dan meningkatkan fungsi tugas pokok kelompok. 

Berdasarkan penelitian diatas, kesamaan dalam penelitian ini adalah 

variabel yang digunakan sekaligus tujuan rumusan masalah yang ketiga. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis dekriptif murni dan analisis medan kekuatan 

atau Force Field Analysis (FFA ). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Modal Sosial 

a. Konsep Modal Sosial 

Modal sosial merupakan salah satu komponen utama dalam kehidupan 

sosial masyarakat yang melibatkan jaringan, norma sosial dan kepercayaan yang 

dapat menggerakkan suatu organisasi maupun kelompok dalam mencapai 

kemajuan bersama secara efektif dan kepentingan bersama dengan saling percaya 

dan saling menguntungkan. Sementara itu Bank Dunia, dalam (Santoso, 2007) 
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mendefinisikan, modal sosial adalah sebuah hubungan yang tercipta didalam 

sebuah organisasi, komunitas maupun kelembagaan dengan adanya norma-norma 

yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Setiap 

pola hubungan terjadi diikuti oleh kepercayaan, saling pengertian dan nilai-nilai 

bersama yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi 

bersama secara efisien dan efektif. 

Bourdieu (1970) dalam (Hesti, 2003) mendefinisikan modal sosial sebagai 

“sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari 

jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk 

pengakuan dan perkenalan timbal balik (keanggotaan dalam kelompok sosial) yang 

memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Pengertian 

dari modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang 

sesaat dan rapuh, dalam bertetangga pertemanan maupun kekeluargaan, menjadi 

hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban 

terhadap orang lain. Bourdieu (1970) juga menegaskan tentang modal sosial sebagai 

sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya maupun 

bentuk-bentuk modal sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya 

alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mangacu pada keuntungan 

dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masysrakat melalui 

keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok, arisan, 

asosiasi tertentu). 

Menurut Coleman dalam buku (Hesti, 2003) bahwa modal sosial sebagai 

sesuatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta 

memfasilitasi tindakkan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian 
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ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, informasi, norma 

dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa 

digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Sementara menurut Barhan 

(1995) dalam buku (Hesti, 2003), memahami modal sosial sebagai serangkaian 

norma, jaringan, organisasi dimana masyarakat mendapatkan akses pada kekuatan 

dan sumberdaya, serta di mana pembuatan keputusan dan kebijakkan dilakukan. 

  Modal sosial awalnya dipahami sebagai suatu bentuk di mana masyarakat 

menaruh kepercayaan terhadap komunitan dan individu sebagai bagian didalamnya. 

Mereka membuat aturan kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam 

komunitasnya. Selain itu juga aspirasi masyarakat mulai terakomodasi, komunitas 

dan jaringan lokal teradaptasi sebagai suatu modal pengembangan komunitas dan 

pemberdayaan masyarakat (Hesti, 2003).  

Lebih lanjutnya (Hesti, 2003) menyatakan pengertian modal sosial yang 

lebih luas adalah jaringan sosial, atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh 

perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran. Jaringan ini bisa 

dibentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau 

agama, hubungan genealogis. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa jaringan 

sosial tersebut diorganisasiakan sebagai institusi yang memberikan perlakuan 

khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal 

sosial dari jaringan tersebut. Level mekanisme dalam modal sosial dapat mengambil 

bentuk kerjasama. Kerjasama sendiri adalah upaya penyesuaian dan koordinasi 

tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku 

seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh orang atau kelompok 

lain, sehingga akhirnya tingkah laku mereka menjadi cocok satu sama lain. 
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Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat pada dasarnya merupakan 

suatu modal sosial, karena adanya unsur norma, dan nilai dalam kelompok tersebut 

serta adanya unsur resiprositas, dan kepercayaan yang merupakan suatu ciri modal 

sosial. Pada suatu masyarakat di mana modal sosialnya besar maka proses 

pembangunan di wilayah tersebut cenderung lebih baik  (Adi, 2002). 

Menurut (Hesti, 2003), terdapat beberapa fungsi dan peran modal sosial, 

sekaligus manfaat dari modal sosial yaitu :  

Tabel 1. Fungsi dan Peran Modal Sosial 

No. Fungsi dan peran modal sosial 

1. Membentuk solidarita sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan. 

2. Membangun partisipasi masyarakat. 

3. Penyeimbang hubungan sosial dalam masyarakat. 

4. Sebagai pilar demokrasi. 

5. Agar masyarakat mempunyai bargaining position (posisi tawar) dengan 

pemerintah. 

6. Membangkitkan keswadayaan dan keswasembadaan ekonomi. 

7. Sebagai bagian dari mekanisme menejemen konflik. 

8. Menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. 

9. 
Memelihara dan membangun intergrasi sosial dalam masyarakat yang 

rawan konflik. 

10. 
Memulihkan masyarakat akibat konflik, yaitu guna menciptakan dan 

memfasilitasi proses rekonsiliasi dalam masyarakat pasca konflik. 

11. 

Modal sosial yang berasal dari hubungan antar individu dan kelompok bisa 

menghasilkan kepercayaan, norma serta civic engagement sehingga dapat 

berfungsi menjadi perekat sosial yang mampu mencegah konflik 

kekerasan. 

 

Tabel 2. Manfaat dari Modal Sosial 

No. Manfaat dari Modal Sosial 

1. Membantu masyarakat dalam memonitor  program, kegiatan atau 

kebijakan pemerintah. 

2. Meningkatkan berbagai bentuk kegiatan atau kebijakan bersama dalam 

masyarakat. 

3. Membantu mempermudah difusi (penyebaran) inovasi, informasi, jaringan 

di masyarakat. 

4. Mengurangi ketidaksempurnaan informasi yang diterima masyarakat. 

5. Meningkatkan keakraban dan kebersamaan. 

6. Meningkatkan kestabilan keluarga dan kemandirian masyarakat. 

7. Meningkatkan taraf ekonomi/kehidupan masyarakat. 
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b. Pengukuran Modal Sosial 

Modal sosial dapat berbentuk tindakan-tindakan kesetiakawanan, kerja 

sama, dan gotong royong di berbagai bidang kehidupan. Menurut  (Hasbullah, 

2006) inti modal sosial terletak pada, bagaimana kemampuan masyarakat dalam 

suatu kelompok untuk kerjasama membangun sebuah jaringan untuk mencapai 

tujuan bersama. Sebagai salah satu elemen yang terkandung dalam masyarakat 

sipil, modal sosial menunjuk pada norma dan nilai yang dipercayai dan di jalankan 

oleh sebagaian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan 

keberlangsungan komunitas masyarakat. Nilai pengukuran dari modal sosial  

adalah partisipasi dalam suatu jaringan, reciprocity, rasa percaya, norma sosial, 

nilai-nilai sosial. Berikut merupakan pengukuran dari modal sosial, yaitu: 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan dan kebersamaan merupakan elemen inti dari modal sosial 

yang terbukti dapat ditransformasikan menjadi nilai tambah ekonomi maupun 

sosial. Kepercayaan sebagai unit kepribadian seseorang merupakan pilar bagi 

tumbuh kuatnya modal sosial. Menurut (Fukuyama, 1995), kepercayaan adalah 

sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut 

saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kostribusi pada peningkatan 

modal sosial. Social Trust sebagai unsur pengikat suatu interaksi sosial yang 

“sehat” dan menjadi bagian utama modal sosial memainkan peranan penting dalam 

suatu upaya pembangunan. Pembangunan sulit dibayangkan akan berjalan 

mencapai hasil yang optimal bila tidak ada kepercayaan antar pelaku pembangunan 

itu sendiri (Adi, 2002). 
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Kepercayaan sebagai salah satu unsur modal sosial dapat memungkinkan 

transaksi-transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dengan memberikan 

kemungkinan bagi pihak-pihak yang terkait untuk dapat mengakses lebih banyak 

informasi, memungkinkan untuk saling mengkoordinasikan kegiatan untuk 

kepentingan bersama dan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan 

oppurtinistic behavior melalui transaksi-transaksi yang terjadi berulang-ulang 

dalam rentang waktu yang panjang. 

2. Resiprositas atau timbal balik 

Pengukur modal sosial lainnya adalah semangat untuk saling memberi dan 

menerima, saling menolong dan mendorong pihak lain untuk lebih maju tanpa 

mengharapkan imbalan seketika yang disebut sebagai timbal balik (Qomarudin, 

2013). Timbal balik merupakan salah satu pengukuran keberhasilan modal sosial di 

sebuah asosiasi maupun kelompok. Timbal balik antar petani dengan penyuluh, 

ataupun antar petani terhadap ketua dalam meningkatkan keberhasilan kelompok. 

3. Partisipasi sosial  

Partisipasi adalah kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut terlibat dalam 

berbagai hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Modal sosial tidak 

dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan 

yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting 

dari nilai-nilai yang melekat. Salah satu kunci keberhasilan membangun modal 

sosial terlekat pada kemampuan kelompok orang dalam asosiasi atau perkumpulan 

dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial (Hesti, 2003). 
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4. Norma-norma sosial 

Norma adalah sekumpulan aturan-aturan yang diharapakan dipatuhi dan diikuti 

oleh anggota kelompok masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Menurut 

(Hasbullah, 2006), aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi 

dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkahlaku yang 

diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Sedangkan menurut (Fukuyama, 

1995), norma merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak 

diciptakan oleh birokrat atau pemerintah. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, 

tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau 

sesuatu kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosail 

secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur 

kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. 

5. Nilai-nilai sosial 

(Hasbullah, 2006) menyatakan bahwa nilai adalah sesuatu ide yang telah turun-

temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai 

berperan penting  dalam kehidupan manusia. Modal sosial yang kuat juga sangat 

ditentukan konfigurasi nilai yang tercipta pada suatu kelompok masyarakat. Sistem 

nilai budaya merupakan suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup 

berkembang dalam alam pikiran sebagaian besar dari warga suatu masyarakat, 

mengenai apa yang harus di anggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa 

yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Suatu nilai budaya 

menyebabkan timbalnya pola-pola cara berpikir tertentu pada individu yang 

bersangkitan.  
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Konsep modal sosial pada dasarnya ditujukan untuk memberi kesadaran 

kepada pemerintah, akademisi, para perencana, lembaga-lembaga swasembada 

masyarakat dan semua pihak bahwa pembangunan akan berhadapan dengan banyak 

kendala bahkan lebih jauh akan kehilangan makna tanpa memperhatikan berbagai 

kecenderungan sosial yang tumbuh dan berkembang atau membelenggu dalam 

suatu entitas sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Modal sosial adalah sebuah 

konsep yang menggambarkan suatu situasi sosial yang dapat digambarkan dalam 

elemen-elemen (unsur-unsur modal sosial) untuk mempengaruhi kehidupan 

masyarakat dengan lebih buruk atau lebih baik. 

2.2.2 GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani 

diperdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan 

skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar, kepentingan yang 

sama diantara para anggotanya, berada pada kawasan usahatani yang menjadi 

tanggung jawab bersama diantara para anggotanya, mempunyai kader pengelola 

yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani,  memilki kader atau pemimpin 

diterima oleh petani lainnya, mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan 

manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, dan adanya dorongan atau motivasi 

dari tokoh masyarakat setempat. Membangun Gapoktan yang ideal sesuai dengan 

tuntutan organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang 

berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Menurut (Pertanian, 2010) 

menyatakan bahwa dalam peraturan Mentri Pertanian no 273/Kpts/ot.160/4/2007 

tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani, Gapoktan adalah  kumpulan 

beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan 
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skala ekonomi dan efisiensi usaha. Adanya gapoktan agar kelompok tani dapat 

lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan menyediakan sarana produksi pertanian, 

peningkatan, permodalan,  atau perluasan usaha tani untuk para petani dan 

kelompok tani dari sektor hulu dan hilir, serta peningkatan kerjasama dan 

pemasaran produk  

Salah satu ciri terpenting dalam kelompok adalah kesatuan sosial yang 

memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Tujuan bersama hanya dapat tercapai 

apabila ada pola interaksi yang mantap dan masing-masing individu memiliki 

perannya masing - masing dan menjalankan peran tersebut. Mardikanto (1993) 

dalam (Setiana, 2005) menyebutkan, bahwa ciri-ciri pembentukan kelompok adalah 

memiliki ikatan yang nyata, memiliki interaksi dan interrelasi sesama anggotanya, 

memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas, memiliki kaidah-kaidah atau 

norma tertentu yang disepakati, serta memiliki keinginan dan tujuan bersama. 

Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk 

memperkuat kelembagaan petani yang ada seperti kelompok tani maupun 

Gapoktan, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus pada 

sasaran yang tepat. Gapoktan merupakan lembaga gerbang (gateway institution) 

yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain seperti, 

pemerintah, institusi, ataupun organisasi.  

Gapoktan merupakan lembaga sosial ekonomi petani yang memiliki peran 

penting dalam peningkatan produksi dan produktifitas petani serta kesejahteraan 

hidup petani, dimana: 

1. Melalui Gapoktan petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik 

dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi 



 21   
 

yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar (bargaining power) ini bahkan dapat 

berkembang menjadi kekuatan penyeimbang (countervailing power) dari 

berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi para petani. 

2. Saat ini dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan, 

Gapoktan dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk 

anggotanya. Pada sisi lain Gapoktan dapat memberikan akses kepada 

anggotanya terahadap berbagai penggunaan faktor produksi dan jasa yang tidak 

ditawarkan pasar. 

3. Para petani dengan bergabung dalam Gapoktan dapat lebih mudah melakukan 

penyesuaian produksinya melalui pengolahan paska panen sehubungan dengan 

perubahan permintaan pasar. Pada gilirannya hal ini akan memperbaiki 

efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan 

bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional. 

4. Menyatunya sumberdaya para petani dalam sebuah Gapoktan, para petani lebih 

mudah dalam menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti: 

pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi. 

5. Para petani dalam wadah organisasi Gapoktan lebih mudah berinteraksi secara 

positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM 

mereka. Koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi 

anggotanya. 

6. Hadirnya Gapoktan di perdesaan dengan berbagai unit usaha yang dijalankan 

sekaligus membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi para petani 

anggota maupun masyarakat di sekitarnya. 
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2.2.3 PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) 

a. Konsep Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) 

PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) merupakan salah satu 

program dari Dinas Pertanian yang dibentuk pada tahun 2008 dengan memberikan 

bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai 

dengan potensi pertanian desa sasaran. Sehubung dengan pelaksanaan PUAP di 

Departemen Pertanian, maka Mentri Pertanian telah membentuk Tim 

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dengan surat keputusan Mentri 

Pertanian Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 dan Peraturan Mentri Pertanian 

(PERMENTAN) Nomor: 16/Permentan/OT.140/2/2008, pada tanggal 11 Pebruari 

2008 tentang Pedoman Umum PUAP. guna mengetahui perkembangan 

pelaksanaan, penyaluran, dan pemanfaatan dana BLM PUAP diperoleh monitoring, 

evaluasi dan pelaporan secara sistematik, berjenjang, terukur, transparan dan dapat 

dipertanggung jawabkan (Pertanian, 2010). 

b. Tujuan PUAP 

Menurut (Deptan, 2010) Program PUAP di bentuk dalam rangka untuk: 

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui percepatan pertumbuhan 

dan perkembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi 

wilayah.  

2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, 

penyuluh dan penyelia mitra tani. 

3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis. 
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4. Meningkatkan kelembagaan ekonomi petani menjadi jenjaring atau mitra 

lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. 

c. Sasaran PUAP 

Penentuan sasaran program yang tepat dapat mendukung tercapainya tujuan 

Program PUAP. sasaran yang diharapkan dari Program PUAP adalah: 

1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 lebih desa miskin yang terjangkau 

sesuai dengan potensi pertanian desa. 

2. Berkembangnya 10.000 lebih Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani 

untuk menjadi kelembagaan ekonomi. 

3. Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak 

(pemilik  atau penggarap) skala kecil, buruh tani. 

4. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai skala usaha harian, 

mingguan maupun musiman. 

d. Indikator Keberhasilan PUAP 

Menurut (Indonesia, 2010) indikator keberhasilan yang diberikan (output) 

program PUAP yaitu: 

1. Tersalurnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada petani, 

buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal 

untuk melakukan usaha produktif pertanian. 

2. Tersedianya fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya 

manusia pengola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyedia Mitra Tani. 

Sedangkan indikator keberhasilan yang menjadi hasil atau akibat (outcome) 

Program PUAP adalah: 
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1. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola 

bantuan modal usaha untuk petani anggota Gapoktan baik petani (pemilik dan 

penggarap), buruh tani maupun rumah tangga tani. 

2. Meningkatnya jumlah petani (pemilik dan penggarap), buruh tani, maupun 

rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha. 

3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di pedesaan. 

4. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan penggarap), petani penggarap, 

buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusahatani sesuai dengan potensi 

yang ada di wilayah masing-masing. 

Indikator manfaat dan pengaruh atau keadaan yang seharusnya (impect) 

Program PUAP adalah: 

1. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di 

lokasi desa PUAP. 

2. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di pedesaaan yang 

dimiliki dan dikelola oleh petani. 

3. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan. 

Sementara itu dari program ini diharapkan adanya dampak positif yang 

dicapai yaitu, berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga 

tani di lokasi bantuan PUAP. Gapoktan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang 

dimiliki dan dikelola oleh petani atau anggota Gapoktan serta berkurangnya jumlah 

petani miskin dan pengangguran di pedesaan. Pelaksanaan program PUAP dalam 

penerima bantuan (desa maupun Gapoktan) akan didampingi seorang penyuluh 

pendamping dan penyedia mitra tani di tiap kabupaten. 
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e. Strategi Dasar dan Oprasional PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan) 

Perencanaan dan pelaksanaannya PUAP memiliki strategi dasar dan opresional 

yang nantinya akan mendukung keberhasilan program. Strategi dan opresional 

PUAP menurut (Indonesia, 2010), adalah: 

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengolaan PUAP dilaksanakan melalui 

pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP, rekrutmen dan 

pelatihan bagi PNT, pelatihan bagi pengurus Gapoktan, dan pendamping bagi 

petani oleh penyuluh pendamping. 

2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan 

melalui identifikasi potensi desa, penentuan usaha agribisnis (budidaya dan 

hilir) unggulan, dan penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha 

agribisnis unggulan. 

3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin 

kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui penyaluran BLM PUAP 

kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan, fasilitas pengembangan kemitraan 

dengan sumber permodalan lainnya. 

4. Pendampingan Gapoktan dilaksanakan melalui penempatan dan penugasan 

penyuluhan pendamping di setiap Gapoktan, serta penempatan dan penugasan 

PMT di setiap Kabupaten/Kota. 

2.2.4 Analisis Medan Kekuatan atau FFA (Force Field Analysis) 

Analisis medan kekuatan merupakan suatu alat atau metode analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi berbagai situasi atau kendala dalam mencapai 

suatu sasaran dalam perubahan selain itu juga metode ini digunakan untuk 

mengidentifikasikan berbagai sebab yang mungkin terjadi dalam pemecahan suatu 
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masalah khususnya permasalahan jangka pendek (Itsar, 2008). Alat analisis ini juga 

dikenal dengan nama “Force Field Analysis”. Analisis medan kekuatan (force field 

analysis), dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1951 bahwa analisis medan 

kekuatan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, 

terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan program manajemen 

dalam organisasi. Menurut Sckhain dalam (Sianipar, 2003), organisasi harus terus 

menerus melakukan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Individu berintegrasi 

melakukan perubahan-perubahan atau membuat diversifikasi agar selalu sesuai 

dengan tuntutan lingkungan dengan cara demikian organisasi akan tetap memiliki 

keunggulan dalam semua kondisi. 

Analisis medan kekuatan adalah metode yang kuat untuk mendapatkan 

gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda pada isu 

perubahan organisasi yang potensial, serta analisis ini tepat digunakan dalam 

merencanakan perubahan di sebuah organisasi, dalam menciptakan perubahan da 

dua kondisi yang perlu diperhatikan pemimpin yaitu yang mendorong dan 

menghambat perubahan. Mengatasi kondisi yang saling kontradiktif, maka perlu 

dilakukan analisis medan kekuatan agar diketahui faktor-faktor yang mendorong 

dan menghambat (Sianipar, 2003). Berikut ini adalah skema kerangka analisis 

medan kekuatan. 
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Gambar 1. Kerangka Analisis Medan Kekuatan 

 

Analisis medan kekuatan digunakan untuk mengetahui strategi 
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pendorong dan faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut akan di evaluasi untuk 
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2.3 Kerangkan Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran 

 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan 

salah satu program pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2008 untuk 

memperdayakan masyarakat pedesaan dalam menumbuh kembangkan usaha 

agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran yang dimiliki selain itu juga 

untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangn kerja di pedesaan. 
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disalurkan kepada Gapoktan Tani Makmur Sentosa yang dikelola oleh pengelola 

dana PUAP. Pengelolaan dana PUAP harus sangat diperhatikan agar tepat sasaran 

dan bermanfaat bagi semua anggota. Program PUAP ini memberikan keleluasaan 

kepada Gapoktan secara mandiri untuk menyusun atau mengelola anggaran dasar 

yang disepakati seluruh anggota. Harapan Departemen Pertanian terutama Dinas 

Pertanian agar Gapoktan dapat mengukur kemampuan kelompok mereka sendiri 

dalam hal menentukan pola peminjaman, pola pengembalian dan pola sanksi 

apabila ada tunggakan. Hal ini tentu meringankan beban petani karena semua telah 

disusun berdasarkan kesepakatan dan kemampuan seluruh anggota Gapoktan. Akan 

tetapi, seiring dengan perjalanannya waktu dana PUAP tersebut mengalami 

permasalahan yang terjadi, diantaranya dana PUAP terhambat karena dana yang 

dikeluarkan oleh pengelola dana terlalu banyak dan pendapatannya pun sedikit, 

selain itu dikarenakan para petani yang meminjam dana PUAP (berupa sarana 

produksi) tersebut membayar pinjamannya hanya pada saat panen tiba. Agar 

terciptanya kedinamisan dan keteraturan dalam pemutaran dana PUAP demi 

majunya Gapoktan maka perlu adanya  mengkaji kondisi modal sosial 

(kepercayaan, timbal balik, partisipasi sosial, norma sosial dan nilai sosial) anggota 

Gapoktan terhadap pengelola dana PUAP dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

sudah ditentukan. 

Mengenai kondisi modal sosial anggota Gapoktan terhadap pengelola dana 

PUAP dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis deskriptif yang dapat 

menjelaskan secara luas suatu kondisi di lapang dengan melihat dari aspek 

keuangan. Penjelasan dengan analisis deskriptif nantinya harus disesuaikan dengan 

kondisi modal sosial anggota yang ada di lapang. Berdasarkan penelitian tersebut 



30 

diharapkan dapat diketahui apakah ada atau tidak modal sosial anggota terhadap 

pengelola dana PUAPdalam pengembalian dana PUAP. Pengelola dana PUAP di 

Gapoktan juga sangat memerlukan komitmen tinggi dari pengurus dan semua 

anggota dalam pencapaian tujuan dan harapan pemerintah dalam pengelolaan dana 

PUAP yaitu, dana PUAP  semakin bertambah besar dan berkelanjutan maka dalam 

pengelolaan tersebut perlu adanya strategi pengembangan. Hal tersebut dapat 

diidentifikasikan dengan mencari dan melihat faktor pendorong dan faktor 

penghambat yang terdapat di lapang. Setelah menemukan faktor tersebut maka 

dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis medan kekuatan atau Force 

Field Analysis pada berbagai sistem pengambilan keputusan. Setelah dianalisi 

output yang diharapkan adalah menemukan strategi pengembangan pada dana 

PUAP Gapoktan Tani Makmur Sentosa agar benar-benar dana PUAP berkembang 

pesat, tepat sasaran dan bermanfaat. 




