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BAB 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

  Pada RPJM Nasional 2004-2009 menyatakan bahwasanya terciptanya 

kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama pendirian Negara 

Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur 

yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan 

baik dimensi fisik atau materi maupun dimensi rohani (BAPPENAS, 2008). 

  Kesejahteraan rakyat (petani) tidak akan terwujud tanpa adanya 

pembangunan (pembangunan pertanian). Pembangunan merupakan suatu 

proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar 

dalam struktur sosial, sikap mental dan kelembagaan nasional, termasuk 

pula akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, 

pengurangan pengangguran dan pemberantasan kemiskinan absolut dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 

  Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat diarahkan untuk mencapai 

5 (lima) sasaran pokok (BAPPENAS, 2008): (1) pengurangan kemiskinan 

dan pengangguran dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong 

pertumbuhan berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan 

lingkungan usaha yang sehat, (2) berkurangnya kesenjangan antarwilayah 

dengan prioritas pada pembangunan perdesaan, (3) meningkatnya kualitas 

manusia yang tercermin pada terpenuhinya hak sosial rakyat (4) 

membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam 

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan (5) meningkatnya 

dukungan infrastruktur. Dari kelima sasaran pokok tersebut hal yang paling 

utama untuk dimaksimalkan adalah sasaran pokok ketiga yaitu 

meningkatnya kualitas manusia yang tercermin pada terpenuhinya hak 

sosial rakyat. 

  Pelaksanaan sasaran ini dilakukan salah satunya dengan melakukan 

pengembangan terhadap kelompok tani ataupun gapoktan. Pengembangan 

kelompoktani atau gapoktan diarahkan pada peningkatan kemampuan 
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setiap kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan 

kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan 

kelompoktani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. 

Kelompoktani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan 

kelompoktani (Gapoktan). Gapoktan yang kuat dan mandiri dicirikan 

antara lain: Adanya pertemuan/rapat anggota atau rapat pengurus yang 

diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; Disusunannya 

rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para 

pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan 

dilakukan evaluasi secarapartisipasi. 

  Gapoktan sendiri memiliki kekuatan (streght) dalam memaksimalkan 

sumberdaya manusia pertanian di lini masyarakat. Gapoktan Sadewa 

merupakan salah satu Gapoktan yang didirikan di Desa Ketindan 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Gapoktan ini didirikan untuk 

menjadi salah satu kelembagaan ekonomi di Desa Ketindan. Beberapa 

polemik yang belum bisa diselesaikan adalah anggota Gapoktan Sadewa 

belum mampu melakukan pegembangan diri dalam sistem kelembagaan 

ekonominya.  

  Permasalahan muncul setelah gapoktan ini berjalan selama 10 tahun 

setelah didirikan secara legal, beberapa permasalahn terjadi karena 

kurangnya pengetahuan dan strategi yang tepat dalam pengembangan 

kelembangaan ekonomi dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini penelitian 

bermaksud melakukan kajian tentang Pengembangan Gapoktan Sebagai 

Kelembagaan Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus Di Gapoktan Sadewa Desa 

Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini : 

1.    Anggota kelompoktani belum mengetahui kelembagaan ekonomi. 

2. Anggota kelompoktani belum mengetahui cara pengembangan 

kelembagaan ekonomi pertanian. 
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1.3.   Tujuan 

Tujuan penelitian antara lain: 

1. Mengetahui kelembagaan ekonomi pertanian yang ada di Gapoktan 

Sadewa.  

2. Mengetahui strategi untuk pengembangan kelembagaan ekonomi 

pertanian di Gapooktan Sadewa. 

 

1.4.  Manfaat 

1. Manfaat bagi peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan tugas 

kerja dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam 

bidang pertanian; 

b. Peneliti dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah 

swasta, pelaku utama dan pelaku usaha serta stakeholder lain; dan 

c. Peneliti dapat berlalatih dalam bermasyarakat dengan kondisi 

sosiokultur yang berbeda. 

2. Manfaat bagi petani adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengetahuan petani dalam pengembangan 

kelembagaan ekonomi; 

b. Petani dapat mengetahui strategi dalam pengembagan kelembagaan 

kelompoktani; dan  

c. Petani dapat mengetahui cara yang tepat dalam pengembangan 

kelembagaan ekonomi kelompok tani. 

3. Manfaat bagi pihak lain adalah sebagai berikut: 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi 

dengan refrensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian dengan topik yang sejenis. 
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BAB 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Kajian Pengembangan 

Gapoktan Sebagai Kelembagaan Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus Di 

Gapoktan Sadewa Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). 

Penelitian Nasrul (2013) dalam Menara Ilmu mengenai 

Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Peningkatan Kapasitas 

Petani Terhadap Pembangunan Pertanian menyimpulkan bahwa mengenai 

Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan 

pertanian/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana 

yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama 

petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat 

pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan 

kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang 

tinggi terhadap kelembagaan petani, diharapkan rasa ikut memiliki dari 

masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi. 

Perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah berbasis 

pada dua prinsip dasar pendekatan. Yang pertama, bagaimana menciptakan 

peluang bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Upaya 

pemberdayaan desa seyogyanya tidak dilakukan dengan berbasis pada 

suatu grand scenario, karena hal yang seperti itu tidak pernah mampu 

memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Pemberdayaan 

kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilarkelembagaan yaitu 

: a) Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas 

(voluntary sector). b) Kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai 

ideologi ekonomi terbuka. c) Kelembagaan sistem politik atau 

pengambilan keputusan di tingkat publik (publicsector). 
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Penelitian Syahza dan Suarman (2013) dalam Jurnal Ekonomi 

Pembangunan dengan bahasan Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal 

Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan 

menyimpulkan bahwa dalam memacu pertumbuhan ekonomi, 

kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana 

pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena 

sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih 

memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka 

pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian 

dengan lebih baik. Pengembangan sektor pertanian ke depan harus 

diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat 

meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat 

meningkatkan pendapatan bagi pelakupelaku agribisnis di daerah. Sektor 

pertanian (agribisnis) sebagai sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki 

prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk 

memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam 

perdagangan bebas.  

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Kelembagaan Pertanian 

(Djogo et al, 2003) kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola 

hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat 

yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara 

organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan 

ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode 

etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian prilaku sosial 

untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Kelembagaan 

didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, 

hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang 

membuat orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau 

menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan 
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atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan 

hukum untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. 

Menurut (Sesbany, 2010) kelembagaan petani memiliki titik 

strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. 

Untuk itu segala sumber daya yang ada di pedesaan perlu 

diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme petani 

(kelompoktani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia 

diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan. Menurutnya 

kelembagaan di Indonesia perlu melakukan upaya pengembangan, 

pemberdayaandan penguatan kelembagaan petani (seperti : kelompok tani, 

lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, 

kelembagaan penyuluh dan kelembagaan permodalan). 

Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan 

pertanian/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana 

yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama 

petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat 

pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan 

kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang 

tinggi terhadap kelembagaan petani, diharapkan rasa ikut memiliki dari 

masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi 

(Kementan, 2016). 

2.2.2. Definisi Gapoktan 

Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan adalah gabungan dari 

beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip 

kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan 

pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Gapoktan 

merupakan Wadah Kerjasama Antar Kelompoktani-nelayan (WKAK) 

yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani nelayan yang mempunyai 

kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani 

tertentu untuk menggalang kepentingan bersama (Warsana, 2009). 

Gapoktan merupakan gabungan kelompok tani yang bergabung dan 

bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 
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Gapoktan dibentuk atas dasar (1) Kepentingan bersama antara anggota, (2) 

Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama 

diantara anggota, (3) Mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi 

untuk menggerakkan petani,(4) Memiliki kader atau pimpinan yang 

diterima oleh petani lainnya, (5) Mempunyai kegiatan yang dapat 

dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, (6) Adanya 

dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat.  

Membangun gapoktan yang ideal diperlukan dukungan sumber 

daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. 

Proses penumbuhan dan pengembangan gapoktan yang kuat dan mandiri 

diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani, 

pembiayaan dan pemasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 

No.273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan 

Petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem 

agribisnis, peningkatan peran, peran serta petani dan anggota masyarakat 

pedesaan. Gapoktan merupakan kelembagaan ekonomi di pedesaan yang 

didalamnya bergabung kelompok-kelompok tani. Gapoktan sebagai aset 

kelembagaan dari Kementrian Pertanian diharapkan dapat dibina dan 

dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai 

dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat melayani 

seluruh kebutuhan petani dipedesaan. 

2.2.2. Pengembangan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan taraf hidup penduduk setempat dengan ditandai 

meningkatnya pendapatan perkapita penduduk di daerah tersebut dalam 

periode jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama 

dari pembangunan ekonomi daerah adalah menghasilkan suatu 

pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi serta mengurangi tingkat 

kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang dialami 

daerah tersebut. Selain itu, pembangunan ekonomi juga mampu 

menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk setempat dengan tujuan 
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mampu meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

serta mengurangi angka kemiskinan (Todaroet all, 2010).  

Menurut Arsyad (1999) menyatakan bahwa, pembangunan 

ekonomi adalah suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain yang 

tujuan utamanya adalah menciptakan kesempatan kerja dengan beberapa 

kegiatan yaitu, pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan 

industri-industri, identifikasi pasar-pasar baru, dan peralihan dari ekonomi 

tradisional menjadi ekonomi modern. 

 

2.3. Kerangka Pikir 

 

Keterangan:   

 = Proses 

 = Grup proses 

 = Jalannya proses 
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BAB 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

3.1.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Gabungan Kelompok Sadewa Desa 

Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

3.1.2. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian pada Bulan Oktober – Desember 2018.  

 

3.2. Metode Dasar 

Penelitian ini menggunakan metode dasar penelitian kualitatif. 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu peneltian grounded theory. 

Penelitian grounded merupakan jenis penelitian yang tidak bertolak dari 

teori, tapi berangkat dari data-data faktual lapangan. Penelitian ini 

berangkat dari dunia empiris, bukan dari hal yang konseptual dan abstrak, 

karena peenlitian grounded menekankan pada lahirnya teori berdasarkan 

metode berfikir deduktif (Zuriah, 2009). 

Menurut Alfian (dalam Schiegel, 1984), cara kerja penelitian 

grounded adalah selain mencari dan mengumpulkan data dari lapangan, 

juga langsung melakukan klarifikasi terhadap data tersebut, mengolah dan 

menganalisisnya, membangun hipotesis menjadi teori serta menulis draft 

kasar laporannya.  

 

3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi dalam penelitaian ini adalah semua anggota Gabungan 

Kelompok Tani Sadewa yaitu sebanyak 263 orang. 

3.3.2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Penetuan sampel 

dengan cara purposive sampling yang mana sampel/responden yang 

diambil berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu (Sutrisno, 1981). 
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Sampel/responden pada penelitian ini adalah kelompok tani ternak yang 

memiliki kriteria:  

a. Pengurus inti dari masing-masing kelompok tani dalam gapoktan. 

b. Mengikuti aktif kegiatan gapoktan secara rutin. 

c. Ditunjuk langsung oleh kelompok tani masing-masing. 

Maka sampel/responden yang diperoleh dari kriteria  tersebut 

sejumlah 30 orang terpilih. Jumlah dan keterangan sampel dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

Tabel 1. Sampel Penelitian 

No. Nama Kelompok Tani Alamat 

Jumlah 

Peserta 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Sumber Lestari Krajan 8 26,67 

2. KWT Teratai Krajan 8 26,67 

3. Ngudi Luhur Tegal Rejo 7 23,33 

4. Sumber Makmur Tegal Rejo 7 23,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber : Data primer, 2018 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini berjenis wawancara 

semiterstruktur. Alat yang digunakan untuk merekam hasil wawancara 

berupa handphone berjenis smartphone dalam bentuk file 

berekstensi.amr. Instrumen penelitian merujuk pada penelitian 

terdahulu dari Miller (2008). 

b. Observasi 

Observasi yang dilaksanakan adalah observasi partisipatif jenis 

partisipatif pasif. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pertanian di 

gapoktan selama 2 bulan. Alat yang digunakan dalam obervasi ini 

adalah catatan-catatan untuk merekam setiap peristiwa yang terjadi 

selama observasi.  
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan berupa pengumpulan foto selama 

kegiatan berlangsung yang dikumpulkan dalam satu bentuk folder. 

Validasi dan keakuratan data dilakukan dengan cara member checking. 

3.5. Analisis Data 

Teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif dimana selama 

berada di lapangan mencakup tiga kegiatan secara bersamaan: (1) reduksi 

data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan (verifikasi). Sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan memilih orang 

yang paling membantu dalam memahami fenomena sentral (Creswell, 

1998). 

 

3.6. Definisi Operasional 

1. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar 

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, 

dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Ada 4 kelompok 

tani dalam penelitian ini yaitu Sumber Lestari, KWT Teratai, Ngudi 

Luhur dan Sumber Makmur. 

2. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah 

kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama 

untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Dalam hal ini 

gapoktan yang dimaksud adalah Gapoktan Sadewa. 

3. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah kelembagaan petani baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki 

kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang 

ditumbuh-kembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan 

skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha; 

4. Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Pertanian adalah proses mulai dan 

berjalannya kelembagaan ekonomi petani Gapoktan Sadewa berbasis 

komoditas unggulan daerah, diutamakan poktan/gapoktan/ kelembagaan 



12 
 

ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan produksi tujuh komoditas prioritas 

5. Umur adalah usia petani atau responden Gapoktan Sadewa pada saat 

penelitian dilaksanakan dinyatakan dalam tahun sampai saat ini 

dilaksanakan. Standar umur sesuai dengan WHO yaitu 0 – 17 tahun : 

Anak-anak di bawah umur, 18 – 65 tahun : Pemuda, 66 – 79 tahun : 

Setengah baya, 80 – 99 tahun : Orang tua, 100 tahun ke atas : Orang tua 

berusia panjang. 

6. Jenis kelamin adalah pembagian jenis seksual yang ditentukan secara 

biologis dan anatomis yang dinyatakan dalam jenis kelamin laki-laki 

dan jenis kelamin perempuan.  

7. Tingkat pendidikan petani ternak responden adalah jenjang pendidikan 

formal yang telah diikuti atau diselesaikan oleh responden dalam kajian 

ini. 

8. Pekerjaan adalah suatu kegiatan mata pencaharian atau aktivitas 

responden yang dilakukan sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

9. Jenis Usahatani adalah jenis kegiatan dalam bidang pertanian, yang 

terdiri dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, 

sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.  

10. Lama berusaha adalah lamanya melakukan suatu usaha sampai dengan 

saat ini lama usaha ini dihitung dengan satuan tahun. 

11. Sumber Modal merupakan merupakan bantuan dalam bentuk 

pemberian tunai oleh instansi lain. 

12. Pemasaran hasil pertanian adalah suatu sistem total dari kegiatan 

bisnis pertanian yang dirancang untuk merencanakan, menentukan 

harga, promosi dan mendistribusikan barang- barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran. 

13. Partisipasi dalam kelompok adalah suatu keterlibatan mental dan 

emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung 

jawab di dalamnya. 
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BAB 

IV. KEADAAN UMUM 

 

4.1 Keadaan Wilayah 

a. Aspek sosial 

Masyarakat Kecamatan Lawang sebagian besar kegiatannya 

mencirikan kegiatan agraris dimana penduduknya masih banyak 

yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya. 

Masyarakat pertanian yang bersifat homogen, kondisi tersebut 

dicirikan dengan rasa kebersamaan penduduk yang masih menonjol 

dan rasa kekeluargann yang erat (Anonim, 2018). 

b. Aspek ekonomi 

Menurut Programa (2018), perkembangan kegiatan perekonomian 

suatu daerah pada dasarnya dapat terjadi karena perkembangan 

fungsi daerah dan perkembangan penduduk, kedua hal tersebut 

sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian wilayah 

Kecamatan Lawang. Perkembangan perekonomian di wilayah 

Kecamatan Lawang sercara umum dipengaruhi oleh kegiatan yang 

menunjang antara lain : perdangangan, jasa industri, pertanian, 

sarana dan prasarana yang mendukung siklus perkembangan 

kegiatan perekonomian. 

c. Kegiatan penduduk 

Kegiatan penduduk di wilayah Kecamatan Lawang secara umum 

diintegrasikan menjadi dua bagian, yaitu kegiatan yang berorientasi 

pada sektor pertanian dan kegiatan yang mengarah pada sektor non 

pertanian. Kegiatan penduduk untuk melakukan aktifitas kehidupan 

ini berkaitan dengan erat kaitannya dengan mata pencaharian 

masyarakat. 

Kegiatan penduduk di wilayah Kecamatan Lawang hampir merata, 

baik sektor pertanian maupun non pertanian. Kegiatan penduduk 

menurut mata pencaharian antara lain : bergerak di sektor 

perdagangan (14.494 orang), industri pengolahan (9.995 orang), 
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karyawan, PNS, ABRI (7.494 orang), pertanian yaitu tani dan buruh 

tani (4.825 orang), konstruksi (918), jasa-jasa (1.152 orang) dan 

sisanya bergerak dalam bidang lain-lain (69.624 orang).  

 

Tabel 2. Data Kegiatan Penduduk Kecamatan Lawang Kabupaten 

Malang 

No. Kegiatan Penduduk 
Jumlah Penduduk 

(Orang) 

1. Sektor perdagangan 14.494 

2. Industri pengolahan 7.494 

3. Karyawan, PNS, ABRI 7.494 

4. Pertanian (tani, buruh tani) 4.825 

5. Konstruksi 918 

6. Jasa-jasa 1.152 

7. Lain-lain 69.624 

Jumlah 108.502 

Sumber : Kecamatan Lawang Dalam Angka Tahun 2017 

 

Dari jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Lawang 

sebesar 108.502 orang, masyarakat yang bergerak dalam bidang 

pertanian rata-rata pendidikannya masih rendah dan mata 

pencaharian di bidang pertanian jumlahnya juga tidak terlalu besar. 

Penyebaran komoditas yang dibudidayakan saat ini di beberapa 

desa sesuai dengan spesifikasi desa masing-masing/wilayah, serta 

sesuai dengan agroklimat setempat. Produktifitas komoditas utama 

rata-rata masih di bawah produksi potensial, karena faktor 

pengetahuan dan penerapan teknologi budidaya yang dimiliki oleh 

petani. Hal tersebut dapat digambarkan seperti Tabel 3. 
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Tabel 3. Prosentase Penguasaan Pengetahuan dan Ketrampilan 

Budidaya dan Pasca Panen pada Berbagai Komoditas di Kecamatan 

Lawang. 

No. Komoditas Budidaya (%) Pasca Panen (%) 

P K P K 

1. Padi 85 85 85 80 

2. Jagung 85 85 80 80 

3. Anggrek dan 

Tanaman Hias 

80 80 80 75 

4. Alpukat 75 80 75 75 

5. Mawar (tabur) 75 80 75 75 

6. Tebu 75 75 75 75 

7. Kopi  70 75 75 75 

Sumber : Kecamatan Lawang Dalam Angka Tahun 2017 

Keterangan :  

P = Pengetahuan 

K = Ketrampilan 

 

Selain itu komoditas Tanaman Pangan yang ada di Desa Lawang 

pada tahun 2017 menujukkan keberagaman dengan 6 jenis tanaman 

pangan antara lain padi yang terdiri dari padi sawah dan padi gogo, 

jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang tanah dengan total luas 

lahan 402 ha dengan total produksi pangan sebanyak 513,67 ton. 

Persebaran tanaman pangan dari hasil penanaman petani 

dapatdilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Persebaran Tanaman Pangan 

 

Sumber : Kecamatan Lawang Dalam Angka, 2017.  

 

d. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di bidang pertanian di Kecamatan Lawang 

diharapkan petani mampu berkembang dalam pembangunan 

pertanian dimana akan berfungsi sebagai pelaku utama dan pelaku 

usaha dalam pengelolaan usahatani. Data jumlah penduduk dapat 

dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Penduduk Akhir Tahun, rasio Jenis Kelamin dan Rata-rata 

Anggota Keluarga. 

No. Jenis 

Kelamin 

Penduduk 

Akhir Tahun 

(Jiwa) 

Rasio 

(%) 

Jumlah 

KK 

Rata-Rata 

Anggota 

Keluarga 

(Jiwa) 

1. Laki-Laki 4.380 48,96 2.412 4 

2. Perempuan 4.566 51,04 

Jumlah 8.946 100 2.412 4 

Sumber : Kecamatan Lawang Dalam Angka Tahun 2017. 
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e. Kelembagaan Kelompoktani 

Kelembagaan kelompok tani yang berada dalam Gapoktan 

Sadewa merupakan kelembagaan petani baik yang berbadan hukum 

maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan 

usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh-

kembangkan oleh, dari dan untuk gapoktan guna meningkatkan 

skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha bersama 

dalam Gapoktan Sadewa. Kelompoktani yang merupakan anggota 

Gapoktan Sadwea dapat dilihat pada Tabel 5. 

  

Tabel 5. Kelompoktani Desa Ketindan Kecamatan Lawang 

No. Kelompok 

Tani 

Alamat 

Sekretariat 

Tahun 

Pemben

tukan 

Anggota Komoditas 

Unggulan 

Total 

Luas 

(Ha) 

Nama 

Ketua 

Kelompok 

Tingkat 

Kemampu-

an 

Kelompok 

1. Sumber 

Lestari 

Krajan RT 

02 RW 1 

1980 25 Tanaman 

Pangan 

21,8 Sukardi Pemula 

2. Budi 

Luhur 

Tegal 

Rejo Rt 1 

Rw 8 

1980 124 Tanaman 

Pangan 

172,

4 

Sarkawi Pemula 

3. Sumber 

Makmur 

Tegal 

Rejo 

2003 76 Tanaman 

Pangan 

83 Sudarno Lanjut 

4. Teratai Jl. Wali 

Songo No. 

224 

Ketindan 

2016 38 Hortikultu

ra 

0 Kasmiati Pemula 

Jumlah - - 263 - 277.2 - - 

Sumber : Programa Kecamatan Lawang, 2018 

 

Susunan kelembagaan yang telah terbentuk dan telah disahkan oleh 

pihak Pemerintah Desa Ketindan bisa dilihat pada Tabel 6. 

Pemilihan kepengurusan yang tercantum dalam kelembagaan terkait 

disesuaikan berdasarkan forum yang telah disepakati sebelumnya 

jadi pemerintah desa menghadiri kegiatan pertemuan rutin serta 

penutupan buku organisasi dan penetapan AD/ART kepengurusan 

setiap akhir tahun.  
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Tabel 6. Data Gapoktan Ketindan 

No. Data Keterangan 

1. Nama gapoktan Sadewa 

2. Tanggal berdiri 25 November 2008 

3. Ketua Sukardi 

4. Sekretaris Jaelani 

5. Bendahara Kustowo 

6. Alamat Sekretariat Jl. Hamid Rusdi RT 02/RW 1 

Ketindan 

Sumber Data : Data Primer, 2018 

 

f. Kebijakan Program Kegiatan Pertanian Tahun 2016/2017 

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes 

adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelolah oleh pemerintah 

desa masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah 

badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal 

antara lain memnuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha 

atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. 

Program BUMDes merupakan program dari Kementrian Pertanian 

dan berkerjasama dengan Kementrian Pembangunan Desa 

Tertinggal dan Transmigrasi. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

a. Umur 

Umur anggota gapoktan sangat mempengaruhi produktivitas 

kerja kelompok,  bagi suatu kelompok sangatlah penting sebagai 

alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. Karena 

semakin  tinggi produktivitas kerja anggota dalam kelompok, 

berarti laba kelompok dan produktivitas akan meningkat. 
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Tabel 7. Umur Responden 

No. Umur 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1.  Anak-anak di bawah umur 0 0 

2.  Pemuda 30 100 

3.  Setengah baya 0 0 

4.  Orang tua 0 0 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

b. Jenis Kelamin 

Pada jenis kelamin yang tersebar dalam Gapoktan Sadewa 

sebagai pengurus inti sebanyak 30 orang dimana jumlah laki laki 

memiliki prosentasi lebih tinggi sebanyak 40% diatas jumlah 

perempuan. Hal ini terjadi karena pada anggota Gapoktan Sadewa 

hanya memiliki 1 KWT yang merupakan anggota tani perempuan. 

Sedangkan ketiga anggota lainnya adalah kelompok tani yang 

beranggotakan laki-laki. Jumlah persebaran jenis kelamin 

keanggotaan pada Tabel 8. 

  

Tabel 8. Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin 
Jumlah 
(Orang) 

Persentase (%) 

1. Perempuan 9 30 

2. Laki-laki 21 70 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

c. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang ada di dalam Gapoktan Sadewa 

sangat baik telihat dalam pendidikan yang tertinggi Gapoktan 

Sadewa dapat dilihat pada Tabel 9. Tingkat pendidikan ini memiliki 

pengaruh dalam meningkatkan pemahan sistem serta strategi 

kelembagaan ekonomi yang akan dikembangkan nantinya. 
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Tabel 9. Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1. SD 4 14,33 

2. SMP 14 46,67 

3. SMA 12 40,00 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018. 

 

d. Jenis Pekerjaan 

Jenis pekerjaan anggota Gapoktan Sadewa terbanyak yaitu 

memiliki pekerjaan berupa petani, hal ini akan meningkatkan 

keberlanjutan pewujudan kelembagaan ekonomi pertanian hal ini 

akan mewujudkan empowerment kelompok dalam 

mengembangkan program usahatani agribisnis. Jenis pekerjaan 

anggota Gapoktan Sadewa dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Jenis Pekerjaan 

No. Jenis Pekerjanaan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. IRT 20 3,33 

2. Buruh Tani 3 10,00 

3. Petani 20 66,67 

4. Swasta 3 10,00 

5. PNS 1 3,33 

6. Wirausaha 2 6,67 

 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

e. Jenis Usaha Tani 

Jenis usaha tani yang digeluti dalam pengembangan 

kelembagaan ekonomi pertanian unggulan adalah jenis usaha tani 

padi. Jenis usaha padi ini dapat digunakan sebagai jenis usaha 

unggulan untuk dikembangakan dalam Gapoktan Sadewa. 

Pemfokusan program usaha tani unggulan ini dapat digunakan 
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dalam pengembangan dan pembangunan jejaring sosial sehingga 

dapat terwujudkannya usaha agribisnis yang berbasis get high profit 

and get low risk dalam mengembangkan usaha agribisnis. Jenis 

usahatani Gapoktan Sadewa terdapat pada Tabel 11.  

Tabel 11. Jenis Usaha Tani 

No. Jenis Usahatani 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Padi 16 53,33 

2. Kopi 1 3,33 

3. Jehe 1 3,33 

4. Sayuran 8 26,67 

5. Ternak Kambing 1 3,33 

6. Ternak Sapi 3 10,00 

 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

f. Lama Berusaha Tani 

Pengalaman bertani menjadi salah satu tolak ukur yang dapat 

dijadikan value lebih dalam mengembangkan usahatani sehingga 

akan memperkuat kelembagaan ekonomi yang telah dibentuk. 

Semakin tingginya experience yang ada dan telah dilakukan oleh 

anggota akan membentuk semangat fight againts sehingga akan 

membentuk kelembagaan yang memiliki pondasi kuat dalam proses 

pengembangan. Lamanya usaha bertani pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Lama Berusaha Tani 

No. Lama Berusaha Tani (Tahun) 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. 1-5 26 86,67 

2. 6-10 1 3,33 

3. 11-15 2 6,67 

4. 16-20 1 3,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 
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g. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga yang ada dalam Gapotan Sadewa 

bervariasi namun yang terbanyak yaitu 3-4 orang setiap KK hal ini 

akan mempengaruhi tingkat kebutuhan pemenuhan hidup sehingga 

akan memaksimalkan keberlanjutan usahatani unggulan yang ada 

karena menyangkut kebutuhan pemenuhan keluarga. Data jumlah 

tanggungan keluarga bisa dilihat pada Table 13.  

 

Tabel 13. Jumlah Tanggungan Keluarga 

No. 

Jumlah Tanggungan 

Keluarga (Orang) 

Jumlah 

(Orang) Persentase (%) 

1. 1-2 6 20 

2. 3-4 18 60 

3. >5 6 20 

 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

h. Kedudukan Dalam Kelompoktani 

Kedudukan seseorang akan memudahkan dalam 

menggerakkan anggota yang ada, semakin jiwa kepemimpinan 

seseorang baik, manajemen keorganisasian dalam kelompok akan 

semakin baik pula, kedudukan ini akan menjadi salah satu tolak 

ukur keberhasilan Gapoktan dalam mengembangkan program 

usahatani agribisnis unggulan. Adapun jumlah kedudukan dalam 

kelompok tani dapat dilihat pada Tabel 14.  

 

Tabel 14. Kedudukan Dalam Kelompoktani 

No. Kedudukan Dalam Kelompok 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Anggota 24 80 

2. Pengurus 6 20 

 Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 
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i. Keaktifan Anggota Dalam Kelompoktani 

Keaktifan dalam kegiatan pertemuan merupakan salah satu 

tolak ukur keberhasilan. Arsyad (1999) menyatakan bahwa, 

pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang saling 

berhubungan satu sama lain yang tujuan utamanya adalah 

menciptakan kesempatan dalam beberapa kegiatan. Proses 

berhubungan satu sama lain dalam pertemuan akan menjadi power 

dalam pengembangan usaha agribisnis unggulan. Keaktifan anggota 

dalam kelompok tani terdapat dalam Tabel 15.  

Tabel 15. Keaktifan Anggot Dalam Kelompok Tani 

No. Keaktifan dalam Kelompok 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Kurang aktif 7 23,33 

2. Aktif 23 76,67 

3. Tidak aktif 0 0 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 
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BAB 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Kriteria Umum Kelembagaan Petani 

Gapoktan Sadewa telah menjadi kelompok bonding social capital 

dimana kelompok ini terbentuk dengan resistensi yang kuat dalam 

memperbaiki kesejahteraan keluarga. Walaupun demikian Gapoktan 

Sadewa ini belum mampu merefleksikan kemampuan masyarakat 

dalam menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat sehingga 

hanya terciptanya tingkat kohesitivitas hubungan yang kuat saja.  

Sukardi menyebutkan bahwa Gapoktan Sadewa merupakan 

Gabungan kelompok tani yang mudah untuk berkomunikasi diluar 

kelompok “Kami disini sangat mudah membaur dengan masyarakat 

diluar kelompok dalam mengakses informasi terkini terkait dinamika 

peternakan saat ini, banyak teknologi yang kami ketahuai, namun kami 

masih belum bisa menerapkannya di dalam kelompok kami”. Balok 

sebagai penyuluh pendamping mengakui adanya kendala dalam hal 

penerapan teknologi yang didapat dalam kegiatan kosmpoloitan 

kelompok “Kurangnya keberanian diri menjadi kendala dalam 

Gapoktan ini, terlebih belum adanya bantuan tentang hal seperti ini”  

Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga 

pilar kelembagaan yaitu : a) Kelembagaan lokal tradisional yang hidup 

dan eksis dalam komunitas (voluntary sector) dalam kelembagaan lokal 

di Gapoktan eksisnya komunitas ini ditandai dengan adanya kegiatan 

rutin guna membahas pengembangan BUMDes terkait adapaun usaha 

yang digeluti dibagi dalam beberapa lini usaha seperti penyediaan 

saprodi pertanian, budidaya tanaman pangan, pengolahan produk 

pertanian dan pemasaran produk pertanian melalui media sosial serta 

mengikuti berbagai macam pameran daerah, adanya eksistensi ini 

memang didukung penuh oleh pemerintah desa tersebut. b) 

Kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai ideologi ekonomi 

terbuka, pelaksanaan ideologi ekonomi terbuka belum mampu dimaknai 
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dan diterapkan oleh Gapoktan Sadewa beberapa hal yang menyebabkan 

sulitnya penerapan ekonomi terbuka yaitu anggota kelompok belum 

mampu berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain, di 

berbagai daerah luar kota, keterbatasan pemasaran karena masih 

menerapkan percukupan perekonomian secara anggota kelompok 

kesulitan ini memang dirasakan oleh Suwarni anggota Gapoktan 

“Mengirim produk display saja, saya rasa sangat ribet, ngurus 

kendaraan, belum lagi biaya transport”. c) Kelembagaan sistem politik 

atau pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector) telah 

dilaksanakan oleh Gapoktan Sadewa, setidaknya 2 bulan sekali 

Gapoktan melakukan pertemuan rutin guna membahas program 

bersama dengan sistem musyawarah mufakat dalam menentukan 

pelaksanaan yang akan dilaksanakan di setiap kelompok anggota 

Gapoktan Sadewa.  

Pelaksanaan kegiatan Gapoktan ini memiliki tumpuan pada 

tanggung jawab sosial yang telah dibebankan pada masing-masing 

anggota terutama anggota inti dalam struktur organisasi kelembagaan 

petani telah memiliki kepengurusan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tumpuan tanggung jawab disini dipandang sebagai motivasi aktual 

yang mendorong pada responsible behaviour. Responsible behaviour 

inilah yang akan menjadi dorongan kelompok untuk terciptanya 

suistainable development dan going concern dalam melakukan kegiatan 

usaha atau unit usaha agribisnis di Gapoktan Sadewa, unit usaha 

bersama ini adalah unit penjualan gabah di KUD dan beras sehat yang 

dipasarkan melalui BUMDes terkait. 

Gapoktan Sadewa juga memiliki perencanaan usaha yang disusun 

secara partisipatif dalam kurun waktu  1 tahun sekali, penetapan 

perencanaan usaha ini diterapkan sesuai dengan keadilan sosial yang 

disesuaikan dengan ketentraman anggota kelompok. Penerapan FGD 

dalam hal penentuan prioritas usaha yang akan dilaksanakan. Dalam 

satu tahun terakhir Gapoktan Sadewa memiliki prioritas usaha berupa 

Pengembangan produk beras sehat dan pembuatan pakan silase. Balok 
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menyatakan bahwa prioritas ini juga sudah dicantumkan dalam 

Programa 2017 “Prioritas ini disesuaikan dengan masalah dan peluang 

yang ada dalam Gapoktan Sadewa, dan sudah dicantumkan serta 

dilegalkan dalam Programa 2017”.  

Beberapa tahun terakhir kelompok yang ada di dalam Gapoktan 

Sadewa merupakan kelompok dalam kategori kelompok lemah secara 

personal karena mengalami masalah keluarga yaitu belum 

tersejahterakannya dalam berwirausaha pertanian. Diisadari dan 

dirasakan pula oleh beberapa anggota kelompok selama berkegiatan 

belum mendapatkan hasil yang maksimal, kurangnya pencatatan secara 

terstruktural menjadikan kendala besar dalam menyelenggarakan 

kegiatan pembukuan yang belum dicatat setiap output dan input 

kegiatan kurangnya pencatatan saat itu memiliki faktor kendala sanatara 

lain: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena 

berwirausaha, hal ini merupakan akibat dari proses internalisasi yang 

dihasilkan dari interaksi gapoktan dengan masyarakat. Namun saat ini 

Gapoktan Sadewa telah berbenah dan menjadikan ketidakberdayaan 

tersebut menjadi pembenahan (learned helplessness), Mulai mencatat 

merupakan salah satu batu loncatan yang dirasakan dalam Gapoktan 

Sadewa. Sukardi selaku ketua selalu menertibkan nadministrasi yang 

ada “ Setiap kegiatan apapun pasti tercatat, setiap bantuan dan 

pengeluaran anggota pasti tercatat, sehingga ketika ada masalah kita 

selalu crosscheck catatan yang ada, saat ini kita punya 8 jenis 

pembukuan”.  

Perubahan pemberdayaan diri maerupakan suatu kemajuan dalam 

Gapoktan Sadewa ini. Saat ini Gapoktan Sadewa melakukan suatu 

pembebasan yang dihasilkan dari gerakan sosial, dimana dimulai dari 

pendidikan dari penyuluhan dan politsasi orang-orang lemah dalam 

kelompok tersebut dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari 

orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh adanya jejaring dan 

diakuinya serta mengubah struktur-struktur yang masih menekan 

kelompok tersebut. Pembangunan jejaring ini telah dilakukan oleh 
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kelompok untuk memperkuat pondasi usaha agribisnis, dalam 

kelompok ini ikatan yangb telah dibentuk dengan lingkungan luar 

kelompok adalah ikatan bonding, bridging, dan linking. Pembentukan 

ini dilakukan oleh anggota inti Gapoktan Sadewa dimana dibentuk 

dalam bentuk structural holes serta network clousure yang ditandai oleh 

kedekatan beberapa brigde dengan pihak pihak lain diluar kelompok.  

Pembentukan jejaring ini sangat mempengaruhi keberhasilan pemasaran 

produk beras sehat, setidaknya ada peningkatan 20% dari total 

penjualan selama 2 tahun terakhir ini. Selain networking yang telah 

dijalin saat ini dalam pengembangan usahanya Gapoktan Sadewa 

membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat 

pengembangan usaha yang dilaksanakan. 

 

5.2 Penumbuhan 

Gapoktan Sadewa saat ini telah melaksanakan kegiatan usaha 

berbasis komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dipilih yaitu 

komoditas padi dengan jenis padi yang digunakan adalah padi 

Bondoyudo, jenis padi ini memiliki nilai produktifitas sebesar 6,0-8,4 

ton/ha dengan umur tanaman 110-120 hari. Perawatan komoditas padi 

ini dilakukan secara intensif sehingga dihasilkan padi yang bebas dari 

hama penyakit. Saat ini Gapoktan Sadewa mampu meningkatkan nilai 

jual produksi beras sehat tersebut hingga 20% penjualan sebelumnya. 

Dalam usaha penumbuhan gapokan ini yang terlibat penuh dalam 

pengembangan usaha bersama adalah kelompok Sumber Lestari, diakui 

oleh Balok sebagai penyuluh pendamping bahwa kelompok ini sangat 

aktif dan berkontribusi dalam pencapaian target usaha. “Setidaknya ada 

sedikitnya 0,5 hektar lahan dalam setiap anggota kelompok tani Sumber 

Lestari yang digunakan dalam penghasilan komoditas unggulan 

kelompok”.  

Saat ini KWT teratai sebagai salah satu anggota Gapoktan 

Sadewa juga memiliki andil dalam gabungan kelompok tersebut dengan 

adanya minimal 20% KEP ditumbuhkan dari usaha yang dikelola oleh 
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perempuan Kelompok Wanita Tani (KWT). Saat ini selain 

menghasilkan KRPL Terpadu KWT Teratai juga menghasilkan produk 

olahan berasal dariberbagai jenis panenan unggulan daerah. KWT ini 

sebelumnya merupakan salah satu kelompok dengan memiliki model 

pengembangan the development approach yang dilakukan dengan 

dipusatkan dalam kegitan pengembangan proyek dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan anggota 

kelompok. Pendekatan pengembangan kelompok ini adalah dengan 

melakukan pendekatan pengembangan masyarakat dijalankan dengan 

berbagai program pendidikan dan latihan bagi anggota kelompok dan 

pemerintah yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat. 

Penyuluh dalam posisi ini sangatlah krusial karena penyuluh 

harus mampu menjadi penguat dalam kapasitas masyarakat (capacity 

building) penyuluh berperan aktif dalam memberikan masukan positif 

dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Gapoktan 

Sadewa yang saat ini didampingi.  

 

5.3 Pengembangan 

Problem mendasar bagi anggota Gapoktan Sadewa adalah 

ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. 

Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan 

salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. 

Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani 

umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses 

pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. 

Gapoktan Sadewa kesulitan menjual hasil panennya karena 

tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan 

sistem tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil 

penjualan panenan menjadi milik tengkulak. Sebelum melakukan 

perbaikan yang dilakukan oleh penyuluh bersama kelompok tani 

khususnya perbaikan sistem kelembagaan. Setelah perbaikan dilakukan 

mampu menghasilkan peningkatan harga tawar sebesar 70%. 
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Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan 

akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya 

kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem on 

farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Kesetaraan 

pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar 

petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, 

tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul 

mampu menyalurkan aspirasi mereka. Oleh karena itu penyuluhan 

pertanian harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan. 

Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan 

pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga 

petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Anantanyu, 2011). 

Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses 

masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga 

bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat 

dihindarkan. Meskipun Gapoktan Sadewa masih dalam bentuk Kegiatan 

Usaha Bersama belum mampu melakukan pendirian PT tetapi potensi 

yang dimiliki dalam pegembangan kelembagaan ekonomi sangatlah 

baik. Gapoktan Sadewa saat ini berpotensi dalam pengembangan tujuh 

komoditas unggulan daerah.  

 

5.4 Strategi Pengembangan 

Strategi yang dapat ditetapkan dalam pengembangan 

Kelembagaan ekonomi Gapoktan Sadewa ke depan digunakan analisis 

SWOT. Identifikasi peluang dan ancaman (tantangan) yang dihadapai 

suatu kelompok serta analisis terhadap faktor-faktor kunci menjadi 

bahan acuan dalam menetapkan strategi dan kebijakan pengembangan 

gapoktan. 

Menurut Afrillita (2003) analisis SWOT yaitu analisa kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman (Strength, Weakness, Opportunities, 

dan Treats). Analisa SWOT merupakan identifikasi yang bersifat 

sistematis dari faktor–faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta 
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peluang dan ancman lingkungan luar dan strategi yang menyajikan 

kombinasi terbaik diantara keempatnya. Setelah diketahui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman, barulah perusahaan dapat 

menentukan strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya 

untung mengambil keuntungan dar peluang-peluang yang ada, sekaligus 

memperkecil atau bahkan mengatasi kelemahan yang dimiliki untuk 

menghindari ancaman yang ada. 

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi 

atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas bagaimana peluang 

dan ancaman yang dihadapi organisasi kelompok dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan organisasi kelompok. Matriks ini 

menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S-O, 

strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T. 

 

Analisis SWOT Gapotan Sadewa 

Kekuatan ( Strength ) 

1. Tersedianya berbagai paket teknologi dari mulai prapanen, panen 

dan pasca panen yang telah dikembangkan dalam Gapoktan 

Sadewa. 

2. Masih terbukanya peluang pengembangan product development 

dalam bentuk gabah maupun beras. 

3. Ketersedianya lahan dan agroklimat yang sesuai, khususnya 

pengembangan beras jenis pulen. 

4. Biaya produk relative lebih rendah. 

 

Kelemahan ( Weaknesses ) 

1. Terbatasnya ketersedian lahan yang memadai. 

2. Rendahnya kualitas mutu gabah di Gapoktan Sadewa. 

3. Kurangnya informasi pasar dalam mengifisienkan sistem tataniaga. 

4. Pemilikan lahan yang rata-rata masih sempit yaitu seluas 1 ha per 

Kepala Keluarga. 
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5.  Terbatasnya atau lemahnya kelembagaan petani dalam posisi tawar 

pasar (bargaining position). 

6. Ditinjau dari aspek hukum produk gabah kelompok yang tergolong 

dalam produk specialty secara legal  belum memiliki hak paten. 

7. Penerapan teknologi (agronomi, pasca panen dan pengolahan) yang 

amat terbatas. 

 

Peluang ( Opportunities ) 

Peluang pasar beras Malang khususnya dimasa mendatang masih 

cukup cerah, dengan beberapa indikator sebagai berikut : 

1. Perkembangan harga beras. Menurut BPS, perkembangan harga 

rata-rata beras selalulebih tinggi dibandingkan harga tanaman 

pangan lainnya, maka dapat diasumsikan bahwa pengembangan 

agribisnis padi memilki kecendrungan yang lebih prosfectif di 

bandingkan dengan tanaman pangan lainnya. 

2. Perkembangan konsumsi beras (terutama diluar kota Malang) 

cukup baik sehingga pasar dan permintaan baru akan terbuka. 

 

Ancaman ( Treaths ) 

1. Penyimpangan iklim. Perubahan iklim yang akhir-akhir ini sulit 

diperkirakan akan berdampak terhadap penyimpangan tipe iklim di 

suatu wilayah. Sementara tanaman kopi dalam stadia-stadia tertentu 

sangat rentan terhadap pengaruh kekurangan dan kelebihan air 

yang akan berakibat pada penurunan produksi. 

2. Kelangkaan tenaga kerja. Angkatan kerja di pedesaan kurang 

berminat bekerja di perkebunan hal ini dikarenakan tingkat upah 

yang diterima masih dirasakan relative rendah. 

3. Perkembangan produksi yang besar didaerah lain sangat tinggi 

menyebabkan persaingan pasar tinggi. 
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Alternative Strategi 

1. Strategi S-O 

a. Pengembangan area selain didasarkan pada kesesuian lahan juga 

dengan pertimbangan memiliki daya kompetitif dan komperatif 

secara antar dan intra wilayah serta pertimbangan permintaan 

pasar/ konsumen secara domestik. 

b. Mengisi dan meningkatkan peluang pasar yang tersedia serta 

mempertahankan pasar yang telah ada melalui berbagai upaya 

promosi baik dalam dan luar daerah termasuk mendukung 

agrowisata. 

c. Pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk investasi, 

khususnya berupa kebijakan yang diterapkan secra konsisten 

dan berkesinambungan. 

 

2. Strategi W-O 

a. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana yang diperlukan dalam mendukung peningkatan 

kualitas tanaman dan produk yang dihasilkan. 

b. Menumbuh kembangkan fungsi kelembagaan dan kemitraan 

yang berazaskan kebersamaan ekonomi. 

c. Optomalisasi usaha tani dalam luasan skala usaha dan ekonomis 

baik ditingkat petani maupun usaha menengah dan besar. 

 

3. Strategi S-T 

a. Penajaman wilayah potensial yang berkelayakan teknis dan 

tanaman dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman 

dan lahan. 

b. Mendukung pelestarian lingkungan yang berkelanjutan melalui 

perwujudan usaha pertanian padi yang ramah lingkungan 

(environmental friendly rice). 
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4. Strategi W-T 

a. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam 

rangka legalisasi produk-produk beras sehat untuk 

mendapatkan nama dagang (trade mark) atau hak paten dari 

produk-produk yang bersangkutan. 

b. Sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu (SNI, ISO, 

HACCP) diikuti dengan perbaikan melalui penerapan 

“reward” dan “punishment” terhadap pembelian produk. 

c. Meningkatkan jaminan keamanan berusaha terhadap segala 

bentuk penjarahan, perambahan atau aktivita serupa lainnya. 
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BAB 

VI. KESIMPULAN 

 

Gapoktan Sadewa telah menjadi kelompok bonding social 

capital dimana kelompok ini terbentuk dengan resistensi yang kuat 

dalam memperbaiki kesejahteraan keluarga. Walaupun demikian 

Gapoktan Sadewa ini belum mampu merefleksikan kemampuan 

masyarakat dalam menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat 

sehingga hanya terciptanya tingkat hohesitivitas hubungan yang kuat 

saja.  Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kelembagaan 

ekonomi petani adalah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi 

terkait dalam rangka legalisasi produk-produk beras sehat untuk 

mendapatkan nama dagang (trade mark) atau hak paten dari produk-

produk yang bersangkutan dan meningkatkan jaminan keamanan 

berusaha terhadap segala bentuk penjarahan, perambahan atau aktivita 

serupa lainnya 
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