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ABSTRAK 

FUNGSI KELOMPOK TANI RISMA ASRI DALAM PEMBERDAYAAN 

KOMUNITAS PETANI DI PEKON GISTING PERMAI KECAMATAN 

GISTING KABUPATEN TANGGAMUS 

Oleh 

RIZKI AKBAR NUGROHO 

Kelompok tani merupakan suatu upaya kaum petani untuk dapat lebih 

memiliki kekuatan agar dapat mengontrol dunia pertanian yang mereka hadapi, 

dengan wujud suatu wadah pemberdayaan bagi kaum petani dengan segala proses 

pengembangan Sumberdaya manusia petani yang tertuang didalamnya, diharapkan 

dapat menjadi suatu wadah yang berguna bagi kaum petani guna untuk lebih 

mengoptimalkan potensi dasar dalam dunia pertanian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi 

kelompok tani Risma Asri dalam meningkatkan suatu Kapabilitas bagi kaum petani 

yang tergolong dalam kelompok tani Risma Asri, serta untuk menggali dampak dari 

proses pemberdayaan yang terjadi dalam lingkup kelompok tersebut terhadap 

kehidupan bertani setiap anggota yang tergolong dalam kelompok tani Risma Asri di 

Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode dokumntasi, interview bebas terpimpin, 

dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model 

analisys dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, 

dan kesimpulan/verifikasi data. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberdayaan yang terdapat pada 

diri kelompok tani Risma Asri termasuk kedalam pemberdayaan yang sifatnya 

berkesinambungan dimana proses pemberdayaan dapat berlangsung dengan atau 

tanpa adanya intervensi dari luar, indikasi dari hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan 

kegiatan yang bersifat pengembangan diri setiap anggota dalam kelompok tani Risma 

Asri.  

 Kemudian dengan adanya pola pemberdayaan yang terdapat pada kelompok 

tani Risma Asri sendiri memberikan dampak yang cukup baik, hal tersebut dapat 

dilihat dari mampunya setiap anggota kelompok untuk menerapkan hasil dari 

kompetensi yang mereka dapat dalam kelompok seperti penerapan teknologi bio-gas, 

teknik pakan ternak fermentasi, pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organi, 

pemanfaatan lingkungan sekitar untuk membuat pupuk serta obat-obatan herbal yang 

berguna bagi tanaman pertanian mereka. 

 

Kata Kunci : Kelompok Tani dan Pemberdayaan Komunitas. 
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MOTTO 

 

 

 

(QS. Al An’am : 141) 

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung,pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah,  

dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 

(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); 

dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

 orang yang berlebih-lebihan.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan  Judul  

Sebelum penulis menguraikan isi penelitian ini penulis terlebih dahulu akan 

menjelaskan arti dari pada judul skripsi ini adalah “Fungsi Kelompok Tani Risma 

Asri dalam Pemberdayaan Komunitas Petani Sayur Organik di Pekon Gisting Permai 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”. 

Fungsi Fungsi adalah kegunaan suatu hal, sedangkan secara istilah adalah 

konsep fungsional yang menjelaskan (fungsi) tugas seseorang dan dibuat sebagai 

dasar tugas yang nyata yang dilakukan seseorang.
1
 Fungsi merupakan  sesuatu 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan maupun kedudukan dalam suatu 

organisasi atau lembaga. Dalam sosiologi sendiri dipahami bahwa fungsi 

menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas 

dan fungsinya.
2
  

Dalam penelitian ini fungsi yang dimaksud adalah kedudukan suatu organisasi 

yaitu kelompok tani Risma Asri dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan 

skill bagi setiap anggotanya melalui proses pemberdayaan yang berlangsung dalam 

kelompok tani Risma Asri. 

                                                           
1
Amrullah Ahmad, Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa, (Yogyakarta: Gema Insani 

Press, 1986), h.69 
2
Suwarno, Teori Sosiologi,  (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung,2012), h. 141 



2 
 

Kelompok Tani adalah kumpulan sejumlah petani yang terikat secara informal 

dan mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Kumpulan petani disebut dengan 

kelompok tani, apabila mereka telah sepakat untuk berhimpun dan bersama-sama 

melakukan pekerjaan demi kepentingan dan tujuan bersama.
3
 

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan kelompok tani 

pada penelitian ini adalah sekumpulan petani sayur di Pekon Gisting permai yang 

mengelompokkan diri mereka dengan berlandaskan komitment bersama untuk dapat 

memecahkan masalah pertanian, serta bekerjasama guna mencapai tujuan yang 

disepakati secara bersama dan menamakan diri mereka dengan nama kelompok tani 

Risma Asri yang berada di Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus.  

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment artinya adalah suatu 

peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada.
4
  Dalam pengertian lain 

pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi 

masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu 

yang bermanfaat bagi dirinya.
5
 

Pengertian pemberdayaan mempunyai arti yang cukup kompleks dalam 

berbagai bidang. Berikut beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli, 

                                                           
3
L. Suhardiyono, Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 8. 

4
Sukino, Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani (Yogyakarta: ,  

Pustaka Baru Press, 2013), h.61 
5
Nanih Machendrawati, Pengembangan Masyarakat Islam (Bandung: Rosda, 2001), h.42.  



3 
 

menurut Rewlands dikutip Bambang Budiwiranto
6
 pemberdayaan terdiri dari tiga 

dimensi power yaitu „power to‟, sebuah kapasitas untuk mengambil tindakan tanpa 

dominasi. Power from within adalah sebuah kekuatan spiritual yang berada pada 

masing-masing individu, seperti harga diri dan kemampuan diri dan kepemimpinan 

untuk menghormati dan menerima yang lain sebagai persamaan/equal. Power with, 

kaitannya dengan agen kolektif yang melibatkan satu rasa sekelompok dari individu-

individu yang lebih baik dalam mengerjakan masalah secara bersama-sama. 

Menurut Oakley dan marsden permberdayaan mengandung dua kecendrungan. 

Pertama¸ kecendrungan primer merupakan proses pemberdayaan yang menekankan 

pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih 

berdaya (survival of the fittes). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun 

asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui 

organisasi. Kedua ¸ kecendrungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, 

mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan 

untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.
7
   

Berdasarkan definisi dan pendapat diatas yang dimaksud dengan pemberdayaan 

dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan peningkatan skill dan pengetahuan  yang 

didapat para petani sayur organik yang mengelompokkan diri mereka dalam 

                                                           
6
Bambang Budiwiranto, ICTs and Participation for Empowerment in Indonesia: An Actor-

Network Theory Perspetive (A thesis for the Doctor of Philosophy at the University of Queensland 

Australia, 2001) hal.47 
7
Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora, 2006), h. 43-44 
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kelompok tani Risma Asri. Pemberdayaan yang dimaksud penulis adalah suatu sikap 

yang terdapat pada diri anggotaa kelompok tersebut dalam  melihat dan memilih 

sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka melalui proses dialog atau musyawarah 

bersama untuk memilih menekuni pertanian organik sebagai pilihan yang terbaik 

terhadap dunia pertanian mereka (kecendrungan sekunder). Kegiatan tersebut 

mencangkup kegiatan peningkatan skill, pengetahuan sampai relasi yang dibangun 

bagi setiap anggota kelompok (power from with), serta bagaimana kelompok tani 

Risma Asri dalam memanfaatkan lingkungan, sosial, teknologi dan sumberdaya 

manusia dalam suatu pemberdayaan. 

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam 

komunitas manusia, individu-individu didalamnya dapat memiliki maksud, 

kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah 

kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas yang 

berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, 

publik, dibagi oleh semua atau banyak.
8
 

Istilah komunitas dapat pula mengacu pada komunitas fungsional, yaitu 

komunitas yang disatukan dengan bidang pekerjaan mereka dan bukan sekedar pada 

lokalitanya.
9
 Seperti pemaparan pengertian diatas komunitas adalah komunitas petani 

                                                           
8
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas , 22 februari 2016, 19:30 wib 

9
Isbandi Rukminto Adi,  Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat  Sebagai Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.118. 
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sayur yang tergolong dalam kelompok tani Risma Asri dan mendapatkan suatu 

kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam kelompok tani tersebut.   

Petani adalah penduduk atau masyarakat eksistensial terlibat dalam cocok 

tanan, kategori itu mencangkup petani penggarap maupun bagi hasil, atau penggarap 

selama mereka itu berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang 

bagaimana pertumbuhan tanaman mereka.
10

 Yang dituju pada penelitian ini adalah 

para petani sayur organik yang mengelompokan diri mereka ke dalam wadah yang 

disebut kelompok tani Risma Asri di Pekon Gisting Permai Kec. Gisting, Kab. 

Tanggamus. 

Jadi yang dimaksud dengan fungsi kelompok tani Risma Asri dalam 

pemberdayaan komunitas petani di Pekon Gisting Permai Kec. Gisting Kab. 

Tanggamus adalah kedudukan sebuah organisasi kelompok tani Risma Asri untuk 

memberikan optimasi daya atau penguatan daya bagi setiap anggotanya melalui 

program-program pemberdayaan yang dilakukan pada tubuh organisasi tersebut 

terkhusus pada bidang pertanian organik, sehingga setiap anggota yang tergolong ke 

dalam kelompok tani tersebut akan merasakan dampak yang positip baik itu dari segi 

pengetahuan bertani, kemampuan bertani organik sampai akses teknologi pertanian 

akan didapat melalui kelompok tani. 

 

                                                           
10

Harry A Laundberger Dan YU.G Alexandrov, Pergolakan Petani Dan Perubahan Sosia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1981), h.10. 
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B.   Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi  alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Pertama, pemberdayaan level komunitas sendiri dinilai penting bagi setiap 

individu untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dikatakan penting karna 

dengan dengan adanya power yang dimiliki sekelompok orang pastilah akan lebih 

mendayagunakan potensi yang mereka miliki. 

Kedua, kelompok tani merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007. Pada halaman 6 dijelaskan tentang penumbuhan 

dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk 

merubah pola pikir petani agar dapat meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan 

kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya. 

Ketiga. Adanya ketertarikan penulis untuk meneliti kelompok tani Risma Asri 

karna pada kelompok tani ini didapati suatu pola pemberdayaan yang aktif dilakukan 

serta kelompok tani Risma Asri dapat menerapkan pola pertanian organik sehingga 

kelompok tani ini terkesan berbeda dengan kelompok tani lainnya. 

Keempat, judul yang dipilih sesuai dengan konsentrasi jurusan yang penulis 

ambil yaitu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yaitu salah satu jurusan yang ada 
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di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung dan juga 

sebagai tindak nyata Dakwah bil hal. 

Kelima , adanya sarana dan prasarana serta literature yang memadai guna untuk 

melengkapi dan mendukung penelitian ini  serta transportasi yang mudah di jangkau 

ke tempat penelitian 

 

C. Latar Belakang  Masalah 

Indonesia dijuluki sebagai untaian zambrud khatulistiwa, karena merupakan 

negara tropis yang terletak disepanjang sekitar 5.000 Km dari 95° BT sampai 141°BT 

di ekuador, dan lebar sekitar 2.000 Km dari 6°LU sampai 11°LS. Sehingga Indonesia 

hanya ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dengan adanya 

dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan ini merupakan keunggulan 

komperatif untuk pengembangan pertanian, karena sepanjang tahun tanaman dapat 

diusahakan di Indonesia. Musim penghujan oleh petani di gunakan untuk menanam 

tanaman padi sedangkan untuk musim kemarau di gunakan untuk tanaman polowija 

dan sayuran.
11

 

Dengan keadaan  tersebut jelas bahwa aspek sumberdaya alam adalah modal 

utama negeri ini untuk menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera, 

tidak heran jika sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian disektor 

pertanian. Pertanian sendiri merupakan jati diri dari bangsa Indonesia ini dari dahulu 

                                                           
11

Sukino Op.Cit. h.3. 
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hingga sekarang pertanian adalah sebagai sektor utama guna untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia, teknik pertanian tradisional lah 

sejatinya ada dalam sistem pertanian Indonesia tetapi sistem tersebut berubah ketika 

terjadi krisis pangan di dunia dan Indonesia pun merasakan dampak tersebut. 

Tahun 1972 (era orde baru) ini pertama kalinya kebijakan bagi bangsa 

Indonesia meletakkan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan bangsa. Ini 

merupakan penjabaran dari program rencanaan pembangunan jangka panjang 25 

tahun ke dalam repelita I. Pada Repelita 1  penekanan pembangunan diutamakan pada 

sektor pertanian dan industri-industri yang terkait seperti Agroindustri. Strategi 

pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita 1 terpusatkan pada 

pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan 

substitusi impor, industri-industri yang padat karya, industri-industri yang 

mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar, seperti pupuk, 

semen, bahan kimia, bubuk kertas dan kertas, dan tekstil.
12

 

Dengan keadaan tersebut sistem pertanian di Indonesia yang semulanya 

menggunakan sistem pertanian tradisional kemudian diubah dengan sistem pertanian 

modern atau yang lebih dikenal dengan sebutan revolusi hijau guna untuk 

mengentaskan krisis pangan pada waktu itu, hal tersebut jelas mulai diberlakukannya 

penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisidan dll sebagai inovasi terbaru guna 

untuk meningkatkan laju produksi pertanian. 

                                                           
   

12
Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009), h.15. 
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Revolusi hijau menjadi trend populer pada masa itu, disinilah era orde baru 

meraih prestasi yang sangat membanggakan yaitu ditahun 1984 Indonesia mampu 

berswasembada beras dengan adanya revolusi hijau dan hal ini menjadi suatu prestasi 

dimata dunia. Tetapi prestasi tersebut hanya dinikmat sebentar untuk Indonesia pada 

tahun 1987 pembangunan pertanian sudah digeser, pemerintah tidak lagi berpikir 

tenang pembangunan semata-mata pada sektor pertanian. Dan pada tahun 1993 

Indonesia mengalami kekurangan bahan pokok.
13

  

Revolusi hijau menghasilkan dampak bagi sistem pertanian di Indonesia dengan 

kurang diberlakukan lagi sistem pertanian modern (revolusi hijau) bukan berarti para 

petani kembali menggunakan cara tradisional ke dalam sistem pertaniannya, sistem 

pertanian modern hingga saat ini masih menjadi trend pada dunia pertanian Indonesia 

hal ini ditunjukan dengan adanya ketergantungan para petani terhadap obat obatan 

kimia, pestisida serta bibit unggul dalam pengolahan lahan pertanian mereka. 

Dampak tersebut tidak terlepas dari perbandingan para petani antara 

menggunakan sistem pertanian organik dengan sistem pertanian anorganik 

(menggunakan bahan kimia) selain dengan cara yang relatif lebih mudah 

dibandingkan dengan cara pertanian organik, teknologi pertanian menggunakan unsur 

kimia akan  menghasilkan produksi pertanian yang relatif lebih banyak dan terkesan 

cepat. 

                                                           
   

13
 Sukino Op.Cit. h.10 
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Akan tetapi dengan keadaan tersebut secara tidak langsung sistem pertanian 

menggunakan bahan kimia pastilah akan menimbulkan banyak dampak negatif 

seperti terjadinya degradasi sumberdaya lahan yang dihadapi terutama adalah 

menurunnya kesuburan fisik, kimia dan biologi pada tanah akibat dari menggunakan 

bahan bahan kimia untuk kegiatan bertani, hal ini berkaitan dengan terkurasnya 

unsur-unsur hara dan menurunnya kesuburan pada tanah. 

Selain pencemaran pada tanah, penggunaan pestisida juga mengakibatkan hasil 

panen yang kurang sehat dan pastinya tanaman mereka akan terkontaminasi dengan 

bahan-bahan kimia yang petani gunakan dalam sistem perawatan tanaman tersebut, 

sehingga jika hasil tanaman tersebut bila dikonsumsi secara terus menerus akan 

berdampak buruk terhadap kesehatan. 

Penggunaan bahan kimia terhadap pengolahan lahan yang dilakukan oleh petani 

di Indonesia memang sudah menjadi suatu ketergantungan bagi para petani, tetapi 

seharusnya terdapat suatu bentuk upaya bagi para petani untuk dapat terentas dari 

jerat pertanian menggunakan bahan kimia menuju ke pertanian yang lebih sehat.   

Filosofi pertanian adalah mendorong kesehatan tanah dan tanaman, melalui 

pengolahan lahan yang tepat, kombinasi dan rotasi tanaman yang tepat, pemeliharaan 

tanaman dengan tanpa menggunakan pupuk dan pestisida kimia akan menghasilkan 

tanah yang sehat serta tanaman yang sehat dan dapat mendukung kesehatan manusia. 

Pada pertanian ekologis, pupuk yang digunakan adalah pupuk alami (organik) dengan 



11 
 

penggunaan pupuk ini lebih ramah lingkungan dan selaras dengan dengan alam serta 

hasil tanaman tidak mengandung zat kimia yang membahayakan bagi tubuh. 

Pertanian sistem ini lebih memberi pupuk pada tanah bukan kepada tanamannya. Jadi 

jika tanahnya subur maka persediaan unsur hara pada tanah akan cukup untuk 

pertumbuhan tanaman dengan baik.
14

 

Dengan pemeliharaan tanaman dengan tanpa menggunakan bahan atau obat-

obatan kimia pastinya akan selalu menjaga unsur hara pada tanah yang menjadi 

kebutuhan pokok bagi setiap tanaman, dan secara tidak langsung petani juga dapat 

terentas dari salah satu permasalahan bagi para petani yaitu ketergantungan mereka 

terhadap pupuk serta obat-obatan kimia yang selama ini menjadi kendala dalam usaha 

tani mereka. Melihat keadaan tersebut, petani harus lebih cerdas dalam memilih hal 

yang paling baik terhadap diri mereka, ini berkaitan dengan perkembangan 

Sumberdaya Manusia (SDM) bagi setiap petani jika SDM mereka berkembang 

pastilah mereka dapat mengontrol serta memanfaatkan potensi utama yang mereka 

miliki yaitu Sumberdaya Alam (SDA) guna untuk menciptakan tatanan masyarakat 

petani yang sejahtera.  

Upaya peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) bagi para petani tersebut 

sudah terlihat dengan adanya suatu wadah pemberdayaan bagi kaum petani yang 

biasa disebut dengan Kelompok Tani, dengan adanya kelompok tani diharapkan para 

                                                           
14

Nano Sudarno, Bertani dan Berternak (Bandung: Yayasan Pendidikan Konservasi Alam 

(YAPEKA),2009), h.4-6. 
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petani dapat mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang mereka miliki serta 

dapat lebih mengontrol serta memanfaatkan potensi utama mereka yaitu Sumberdaya 

Alam (SDA) serta sebagai upaya untuk setiap petani dapat terentas dari belenggu 

permasalahan terkait dunia pertanian yang mereka hadapi.   

Sesuai dengan Peraturan Mentri Pertanian Nomor  273/Kpts/Ot.160/4/2007.
15

 

tentang pembinaan kelompok tani yang diarahkan kepada sistem agribisni, 

peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat lainnya, dengan 

menumbuh kembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk 

mengembangkan usaha taninya. Pembinaan kelompok tani diharapkan dapat 

membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani setiap anggotanya 

secara lebih efektif, dan memudahkan dalam akses informasi, pasar, teknologi, 

permodalan dan sumber daya lainnya. 

Kelompok tani sendiri berfungsi sebagai,  pertama  wadah atau tempat belajar 

bagi setiap anggotannya guna untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap serta tumbuh kembanganya kemandirian dalam usaha tani sehingga 

produktivitasnya meningkat. Kedua kelompok tani berfungsi memperkuat kerjasama 

diantara sesama kelompok tani serta dengan pihak lain. Ketiga sebagai satu kesatuan 

usaha yang dapat di kembangkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.
16

 

                                                           
15

Peraturan mentri pertanian Nomor  273/Kpts/Ot.160/4/2007 
16
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Kelompok tani sebagai suatu wadah pemberdayaan bagi petani pada level 

komunitas tergambar jelas pada diri kelompok tani Risma Asri, yang mana dalam 

prakteknya kelompok tani ini dapat menunjukan hasil yang optimal dari segi 

pemberdayaan terkhusus dengan terlepasnya setiap anggota kelompok tani Risma 

Asri  dari segi penggunaan obat-obatan kimia dalam sistem pertanian sayur yang 

mereka lakukan. 

 Kelompok tani Risma Asri sendiri adalah salah satu kelompok pertanian yang 

ada di Kecamatan Gisting atau lebih tepatnya di Pekon Gisting Permai Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus, selain terkenal dalam keberhasilan anggota kelompok 

tani ini untuk terentas dari ketergantungan bahan kimia dalam sistem pertanian 

mereka, kelompok tani Risma Asri juga terkenal dengan keberhasilannya dalam segi 

pemberdayaan sumberdaya manusia bagi setiap anggotanya yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya kompetensi dari setiap anggota kelompok sehingga mereka lebih dapat 

mengoptimalkan potensi yang mereka miliki.  

Fungsi kelompok tani sebagai wadah bagi para petani guna untuk 

memecahkan masalah pertanian serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

SDM bagi setiap petani juga telah dibahas oleh Jajang Abdul Ghofar dalam 

penelitiannya terhadap Kelompok tani Bina Karya di Desa  Mekar Sari Kec. Way 

Sulan Kab. Lampung Selatan. Dengan aspek utama dalam penelitiannya adalah 

terkait kegiatan penanda padi yang  terdapat pada diri Kelompok tani Bina Karya. 



14 
 

Dengan hasil penelitian sebagai berikut:
17

 Kelompok tani Bina Karya lebih 

memfokuskan pada strategi pemberdayaan dengan sistim Penanda Padi dengan 

asumsi bahwa kegiatan penanda padi dapat menjadi suatu kegiatan yang dapat 

menunjang kebutuhan mereka dalam berusaha tani. Kegiatan penanda padi adalah 

pembelajaran melalui pengamatan dan berbagi pengetahuan untuk budidaya pertanian 

terbaik dengan harapan hasil panen petani dapat melimpah sehingga dapat 

meningkatkan taraf kehidupan, dalam kegiatan ini petani diberikan kegiatan sekolah 

lapangan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dengan pokok kegiatan pemilihan 

bibit unggul, pengelolaan dan monitoring tanaman, kemudian petani diajari cara 

melihat, memahami dan mengamati perbedaan cara tanam, pemberian penanda dan 

diskusi kelompok yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Dari kegiatan tersebut 

tergambar jelas upaya kelompok tani Bina Karya untuk mendongkrak perekonomian 

serta mengembangkan SDM setiap anggotanya melalui kegiatan “Penanda padi” 

dengan stakeholder utama yaitu pemerintah pertanian setempat. 

Pemberdayaan lingkup komunitas petani juga dijelaskan oleh Sumargo 

dengan penelitiannya terhadap Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber 

Karya di Desa Gunung Sari Kabupaten Pesawaran. Adapun focus penelitian tersebut 

adalah terkait fungsi GAPOKTAN dalam memberdayakan warga komunitas petani, 

                                                           
17

Jajang Abdul Ghofar, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Tani Bina Karya Desa 

Mekar Sari Kecamatan Waysulan , Lampung Selatan”, (Skripsi Sarjana IAIN Raden  Intan Lampung, 

2014). 
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dengan hasil penelitian bahwa:
18

 kegiatan didalam GAPOKTAN Sumber karya 

bersifat memberdayakan komunitas petani dengan rincian kegiatan sebagai berikut 

Pertama adanya kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian 

lapangan (PPL) dengan materi utama dalam penyuluhan tersebut terkait teknik-teknik 

pertanian dan kebutuhan kelompok tani seperti Pupuk, Obat-obatan. Adapun dampak 

dari kegiatan penyuluhan tersebut akan memberikan wawasan dan pengetahuan para 

petani dalam kegiatan pertanian mereka. Kedua pengadaan sarana dan prasarana 

pertanian, GAPOKTAN Sumber karya juga memberikan sarana dan prasarana yang 

meliputi kebutuhan produksi dan peralatan pertanian, kebutuhan produksi terdiri dari 

pupuk, obat-obatan untuk hama dan penyakit, dan benih padi siap tanam. Sedangkan 

peralatan pertanian seperti bajak, alat semprot, dan alat giling gabah. Yang mana 

dengan adanya sarana serta prasarana tersebut setiap petani dapat terbantu dalam 

pengelolaan usaha pertanian milik mereka. Ketiga Pengembangan Agribisnis 

Pedesaan yang dalam hal ini Fungsi GAPOKTAN Sumber karya memberikan 

bantuan modal kepada petani anggota gapoktan melalui dana PUAP (pengembangan 

agribisnis pedesaan) guna untuk membantu akses modal terhadap para petani anggota 

gapoktan. Keempat Ketahanan pangan melalui Program Lumbung Padi, pelaksanaan 

kegiatan lumbung padi pada GAPOKTAN Sumber karya melibatkan seluruh anggota 

dan yang mengelola adalah pengurus GAPOKTAN Sumber karya, dengan tujuan 

                                                           
18

Sumarno, “Fungsi Gabungan Kelompok Tani Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Muslim 

Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran”, (Skripsi Sarjana IAIN Raden  

Intan Lampung, 2014). 



16 
 

dibangunnya lumbung padi tersebut adalah sebagai cadangan pangan guna untuk 

mengantisipasi kekurangan pangan yang bersifat sementara apabila para petani 

mengalami musibah gagal panen. 

Kedua Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan terhadap kelompok tani Risma Asri, penelitian yang dilakukan oleh Jajang 

pada kelompok tani Bina Karya yaitu terkait strategi yang dilakukan lebih terarah 

kepada program Pemerintah (Program Penanda Padi) sebagai upaya untuk 

pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) yang dalam hal ini masih memerlukan 

andil dari pemerintah guna untuk menjalankan program tersebut. Kemudian 

penelitian yang dilaukan oleh Sumargo dalam penelitiannya terhadap GAPOKTAN 

Sumber Karya yang lebih terfokus kepada fungsi GAPOKTAN sebagai organisasi 

yang menyalurkan program pemerintah seperti sekolah tani yang dilakukan PPL, 

adanya bantuan sarana dan prasarana pertanian, akses modal berupa dana PUAP. Dari 

kedua skripsi tersebut dapat ditarik persamaannya yaitu terkait pola pemberdayaan 

yang terdapat dalam kedua penelitian tersebut lebih berorientasi pada program yang 

dilakukan pemerintah dan pemberdayaan tersebut masih ketergantungan terhadap 

intervensi pemerintah sehingga kegiatan dapat terhenti jika program sudah 

dihentikan. 

Berbeda dengan pola pemberdayaan yang dilakukan kelompok tani Risma 

Asri yang lebih memiliki prinsip mandiri dalam pola pemberdayaan manusia setiap 

anggotanya, dengan konsep pertanian organik yang menjadi pola pertanian yang 



17 
 

diutamakan dalam diri kelompok tani tersebut, pemberdayaan yang berlangsung pada 

kelompok tani Risma Asri memiliki sifat yang mandiri dimana pola pemberdayaan 

berlangsung lebih mementingkan prakarsa lokal suatu komunitas dan pemberdayaan 

tersebut dapat berlangsung dengan atau tanpa intervensi dari luar komunitas. Dengan 

orientasi utama yaitu untuk meningkatkan mutu pertanian organik sebagai landasan 

utama kelompok dalam menciptakan tatanan petani yang sejahtera. 

Penelitian terkait pemberdayaan level komunitas juga telah di jelaskan oleh 

Ibrohim yang melakukan penelitian pada GAPOKTAN Jaya Abadi di Desa Gunung 

Sugih Kecamatan Kedondong. Dalam penelitiannya, Ibrohim lebih mengkritisi terkait 

fungsi GAPOKTAN Jaya Abadi dengan membandingkan teori fungsi gapoktan 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan hasil temuan bahwa kurang 

baiknya Gapoktan Jaya Abadi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat petani 

dengan sub pokok pemikiran sebagai berikut : Pertama Belum adanya unit produksi 

untuk memenuhi kebutuhan pasar (Kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga), Kedua 

Proses pengolahan produksi yang belum memiliki penggilingan sendiri dan masih 

menyewa dengan perusahaan luar gapoktan. Dalam penelitiannya, Ibrohim juga 

menyimpulkan factor penghambat dalam kemajuan Gapoktan Jaya Abadi dengan 

hasil simpulan sebagai berikut: 1. Tidak memiliki kantor khusus kegiatan gapoktan, 

2. Para anggota Gapoktan Tidak terlalu memperhatikan pokok materi yang telah 

disampaikan oleh UPT pertanian, 3. Jarangnya melakukan pelatihan-pelatihan,    

4.kuota pupuk yang terbatas sehingga kurang memenuhi kebutuhan para petani. 
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Dalam pokok pembahasan yang terdapat pada sekripsi Ibrohim jelas berbeda 

dengan pokok Pembahasan yang penulis lakukan terhadap Kelompok Tani Risma 

Asri  letak perbedaan tersebut terkait sudut pandang peneliti. Ibrohim lebih menekan 

kan untuk mengkritisi terkait Fungsi suatu gapoktan dengan memegang beberapa 

teori fungsi dengan hasil akhir kurang berfungsinya suatu gapoktan Jaya Abadi. 

Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana pada penelitian yang 

dilakukan pada diri Kelompok Tani Risma Asri lebih mengarah kepada fungsi suatu 

kelompok tani sebagai wadah pemberdayaan bagi kaum petani dan juga penelitian ini 

lebih mencari tahu tentang bagaimana kelompok tani Risma Asri dapat menjalankan 

pola pemberdayaan didalamnya.  

Penjelasan terkait kelompok tani juga dijelaskan oleh Devi Yulianti Puspita 

Rini yang melakukan penelitian terhadap kelompok tani Budi Lestari di Desa Negri 

Sakti Kecamatan Gedong Tataan. Penelitiann tersebut lebih mengarah pada pokok 

bahasan terkait upaya peningkatan ekonomi para anggota kelompok tani Budi Lestari 

melalui program Bantuan kambing yang digulirkan dari pemerintah kepada kelompok 

tani Budi Lestari pada tahun 2008, dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang andil 

pemerintah yang selaku stakeholder utama kelompok dalam program bantuan 

kambing tersebut, dimana kelompok dibina dan diberi ilmu terkait pemeliharaan 

kambing dari mulai teknik pemberian pakan pada ternak, pengenalan penyakit dan 

penangananya, sampai dengan terjalinnya mitra dengan agen penjual kambing di 

Sumatra. Selain bertambahnya ekonomi bagi setiap anggota dengan berternak 
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kambing tersebut, kelompok tani Budi Lestari mencapai keberhasilan utamanya yaitu 

kelompok dapat menghasilkan ternak unggul yaitu ternak kambing Boer yang bentuk 

kambing tersebut sangat sesuai dan sama persis dengan kambing Boer dari Australia 

yang mana dengan pencapaian tersebut kambing boer milik kelompok tani Budi 

Lestari dapat bermanfaat bagi peternak kambing lainnya untuk digunakan sebagai 

pejantan yang unggul.
19

 

Penelitian yang dilakukan oleh devi terhadap kelompok tani Budi Lestari jelas 

berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penelitian tersebut lebih 

mengarah kepada program pemerintah yang sifatnya sebagai aspek penunjang guna 

untuk menambah penghasilan kaum petani dengan bentuk program bantuan 

Kambing. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap Kelompok Tani 

Risma Asri yang lebih memfokuskan terhadap pola pemberdayaan serta dampak dari 

pemberdayaan yang terjadi didalam kelompok tani Risma Asri. 

Penjelasan kelompok tani sebagai wadah pemberdayaan para petani juga 

diteliti oleh Heri Susanto yang melakukan penelitian pada kelompok tani Temor 

Moleran di Desa Pandeman Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang melakukan study 

deskriptif pada pola pemberdayaan didalam kelompok tani Temor Moleran, dengan 

hasil penelitian secara garis besar peran dari pengurus kelompok tani tersebut adalah 
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sebagai fasilitator, dimana pengurus dalam kelompok tani tersebut adalah orang yang 

memiliki kompetensi dalam bidang pemberdayaan kaum petani sedangkan untuk 

anggotanya sendiri terdiri dari kaum buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian. 

dalam penelitian tersebut difokuskan pada pemecahan masalah kaum buruh tani yang 

selalu menjerit karna tidak memiliki kerjasama dengan pemilik tanah, alhasil buruh 

tani tidak mendapatkan lahan garapan dan kehilangan mata pencaharian, dari 

permasalahan tersebut didapati suatu andil kelompok pertanian yang berfungsi 

sebagai fasilitator bagi kaum buruh tani. Dimana dalam kelompok tani tersebut, 

buruh tani diberikan suatu pola pemberdayaan berupa peningkatan skill, pengetahuan 

sampai dengan akses kepada lahan garapan agar mereka dapat memperoleh lahan 

untuk digarap. Dengan pola pemberdayaan tersebut para petani buruh yang 

teranggotakan dalam kelompok tani temor moleran  lebih dipercaya oleh petani yang 

memiliki lahan garapan untuk dapat memberikan lahan mereka kepada kaum buruh 

tani temor moleran karna buruh tani yang teranggotakan dalam kelompok tersebut 

memiliki sumberdaya manusia yang baik kemudian  jika buruh tani sudah dianggap 

mandiri serta mampu kemudian mereka akan dilepas dari kelompok tani temor 

moleran.
20
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Dari penelitian yang dilakukan Heri terdapat kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, persamaan tersebut terkait pada fungsi suatu 

kelompok pertanian lebih berorientasi sebagai wadah pemberdayaan kaum petani 

guna untuk memecahkan permasalahan pertanian serta untuk meningkatkan SDM 

(Sumber Daya Manusia) petani. 

. Sedangkan perbedaannya terdapat pada segi tujuan dalam proses 

pemberdayaannya, pada Skripsi Heri Susanto strategi yang dilakukan dalam 

pemberdayaan Sumberdaya Manusia dari setiap buruh tani yang tergolong didalam 

kelompok tani tersebut lebih berorientasi kepada pemecahan permasalahan terkait 

mencari lahan garapan kepada kaum buruh tani yang notabenenya buruh tani tersebut 

tidak mempunyai lahan pribadi untuk digarap dan mereka terkesan sulit mendapatkan 

lahan garapan. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait pola pemberdayaan 

yang lebih berorientasi terhadap peningkatan kemampuan, pengetahuan sampai relasi 

terkait pola pertanian organik dengan tujuan pokok guna untuk memecahkan 

permasalahan pertanian seperti ketergantungan petani terhadap pupuk, obat-obatan 

kimia, pelestarian lahan sampai dengan pemecahan permasalahan terkait nilai jual 

suatu produk pertanian. serta dengan hal tersebut diyakini dapat menciptakan suatu 

petani yang mandiri dan berkembang. Perbedaan juga terdapat dari segi terbentuknya 

kelompok tani, dimana pada kelompok tani yang di teliti oleh heri susanto terbentuk 

atas kesadaran orang-orang tertentu (pengurus kelompok tani) yang melihat 
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penderitaan kaum buruh karna tidak memiliki lahan garapan. Lain halnya dengan 

kelompok tani Risma Asri yang terbentuk atas dasar kesamaan rasa, profesi serta 

kebutuhan untuk menjadikan pertanian mereka menjadi lebih baik. Hal lah tersebut 

yang menjadikan dasar penulis tertarik dan memandang perlu melakukan penelitian 

apa dan bagaimana sebenarnya pemberdayaan dalam lingkup kelompok tani Risma 

Asri. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat mengangkat suatu 

rumusan masalah, yaitu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana fungsi kelompok tani Risma Asri dalam pemberdayaan 

komunitas petani di Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus? 

2. Bagaimana dampak dari proses pemberdayaan pada kelompok tani Risma 

Asri dalam pemberdayaan komunitas petani di Pekon Gisting Permai 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.? 
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E. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah tersebut dapat di tarik sebuah tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui fungsi kelompok tani Risma Asri dalam pemberdayaan 

komunitas petani di pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari proses pemberdayaan pada  

kelompok tani Risma Asri dalam pemberdayaan komunitas petani di 

pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

 

F. Kegunaa Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis. Adapun secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumbangan pemikiran terhadap aspek pemberdayaan di tingkat komunitas 

seperti untuk kelompok tani Risma Asri di Pekon Gisting Permai. Disamping itu, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan data terhadap 

penguatan teori  pemberdayaan dilevel komunitas baik pemberdayaan dari sisi 

ekonomi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). 

Adapun kegunaan secara praktis, penelitian ini sebagai masukan untuk tubuh 

kelompok tani baik pengurus kelompok maupun penyuluh lapangan (PPL) untuk 

dapat memaksimalkan program-program pemberdayaan pertanian kepada setiap 
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anggota kelompok supaya mereka dapat lebih berpartisipasi dalam setiap kegiatan, 

karena setiap anggota memerlukan dorongan dan bantuan berupa moril dan materil. 

Dan juga sebagai masukan terhadap setiap kelompok akan pentingnya peran 

kelompok tani sebagai wadah pemberdayaan sehingga akan menumbuhkan ghiroh 

terhadap kelompok tani. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Sedangkan penelitian adalah 

“pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya 

memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.
21

 Untuk mendapatkan data 

yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Menurut Jonh W. Creswell ada tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Methods (mengasosiasikan bentuk kualitatif dan 

kuantitatif). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian  

Kualitatif. Peneltian kualitatif adalah merupakan metode-metode untuk 

mengekplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok 

orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian 
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kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para 

partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema–tema yang khusus ke 

tema- tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian 

ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam 

bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya 

induktif, berfokus terhadap makna  individual dan menerjemahkan kompleksitas 

suatu persoalan.
22

 

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah sebuah alat untuk 

memaparkan dan memahami makna yang berasal dari kelompok mengenai fungsi   

dari sebuah kelompok tani dalam segi pemberdayaan. Proses penelitian melibatkan 

pertanyaan yang luas. Mengumpulkan data menurut partisipan, partisipan dalam 

penelitian ini adalah penyuluh pertanian, para pengurus  kelompok tani dan anggota 

kelompok tani. Mengelola data dari spesifik menjadi tema umum dan 

menginterprestasikan makna dibalik data, Peneliti memfokuskan pada pemahaman 

pengalaman partisipan. 

Dimana penulis dalam mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian 

yaitu pada Kelompok tani Risma Asri di Pekon Gisting Permai. Penulis  berinteraksi 

face to face dengan pengurus kelompok tani Risma Asri dan penyuluh lapangan 
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Pekon Gisting Permai Kec. Gisting Kab. Tanggamus, Lampung yang menangani 

program pemberdayaan di tubuh kelompok tani Risma Asri, dan juga interaksi 

dengan para anggota kelompok tani Risma Asri. Penulis mengumpulkan data sendiri, 

data didapatkan dari berbagai sumber, penulis mengolah tema-tema menjadi 

serangkaian tema yang utuh, penulis focus mempelajari makna yang disampaikan 

partisipan, penulis menggunakan perspektif teoritis terutama perspektif 

pemberdayaan masyarakat, penulis menafsirkan dari penemuan di lapangan, dan 

memberikan gambaran secara kompleks dari penelitianya. 

 

2. Desain Peneltian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi penelitian studi kasus 

(case study), Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti 

menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau 

sekelompok individu. Kasus- kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti 

mengunpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
23

 

Dalam metode studi kasus ini akan melibatkan kita dalam penyelidikan yang 

lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap prilaku seorang 

individu. Sebuah definisi yang lebih tegas dan bersifat teknis  tentang studi kasus 

diberikan oleh Robet Yin, yang menyebutkan bahwa studi kasus adalah suatu inkuiri 
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empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-

batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi 

sumber bukti di manfaatkan.
24

  Kasus yang akan diangkat dalam peneltian ini adalah 

tentang efektifitas akan  Fungsi  kelompok tani terhadap aspek pemberdayaan 

anggota dan bagaimana pola pemberdayaan yang terdapat pada kelompok tani Risma 

Asri Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang berarti dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara 

sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memotret fenomena atau 

karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain 

tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau 

kondisi populasi saat ini.
25

 

Menurut Jalaludin Rahmat penelitian deskriptif bertujuan untuk :
26

 

a. Mengumpulkan informasi secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; 

b. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek 

yang berlaku; 

c. Membuat perbandingan dan evaluasi; 
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d. Menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menentukan 

rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. 

Dalam penlitian ini penulis menggunakan strategi studi kasus yang mana akan 

di deskripsikan hasil dari gambaran data-data dan informasi yang sesuai dengan 

kenyataan yang ada di lapangan baik berupa kata-kata, gambar/foto, catatan lapangan 

atau dokumen lainnya. 

 

a. Subyek Penelitian dan Sampel 

1) Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun 

pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu 

mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.
27

 Subyek Penelitian dalam 

penelitian adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, 

hewan, tumbuhan, gejala, nilai-nilai karakteristik tertentu dalam penelitian.
28

 Adapun 

yang menjadi Subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Risma 

Asri yang berjumlah 22 orang.  
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2) Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat 

mewakili populasinya.
29

 Sampel adalah wakil yang dipilih untuk mewakili populasi 

yang dapat memberikan gambaran keadaan populasinya dan memberikan sumber 

informasi data- data dari penelitian. Dimana penulis menggunakan metode non-

random sampling, yaitu “tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama 

untuk ditugaskan menjadi anggota sampel”
30

 penulis hanya mengambil beberapa 

orang petani saja yang berada di Pekon Gisting Permai yang menjadi anggota 

kelompok tani Risma Asri. 

Penulis menggunakan metode non-random sampling dalam penelitian ini 

dengan Jenis sample penulis menggunakan purposive sampling yaitu, dalam 

purposive sampling memilih sekelompok subyek yang didasari atas ciri- ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat hubunganya 

dengan cirri –ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
31
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Sampel penelitian ini ditetapkan dengan cara purposive sampling,yaitu segenap 

anggota sampel yang akan di interview terlebih dahulu dengan keriteria yaitu: 

a. Penyuluh dan Pengurus Kelompok Tani Risma Asri 

(1) Penyuluh pertanian yang bertugas membina kelompok tani Risma Asri 

di Pekon Gisting Permai. 

(2) Para pengurus Kelompok Tani Risma Asri. 

Berdasarkan krieria tersebut penulis menentukan 2 orang yang juga sebagai 

informan kunci yaitu: Bapak Sudardi Penyuluh Pertanian dan Bapak 

M.Hafidurrohman ketua kelompok tani Risma Asri Pekon Gisting Permai. 

Berdasarkan informasi dari informan kunci, kemudian sampel bertambah 2 (dua) 

orang yaitu Bapak Ranianto selaku sekertaris kelompok tani Risma Asri dan Bapak 

Jianto selaku bendahara kelompok tani Risma Asri.  

b. Anggota Kelompok Tani  

(1) Petani yang tergabung dalam kelompok Tani Risma Asri 

(2) Anggota Kelompok Tani Risma Asri yang aktif dalam setiap kegiatan 

yang ada dalam tubuh Kelompok  

(3) Anggota yang memiliki pengetahuan baik, memiliki pemahaman 

tentang kelompok Tani. 
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Berdasarkan keriteria tersebut penulis menentukan sempel untuk mewakili 

anggota kelompok, sebagai mana kriteria di atas yang pertama petani yang  tergolong 

dalam anggota kelompok tani dari subyek penelitian sebanyak 22 orang penulis 

menentukan 2 (dua) orang yang dijadikan sampel penelitian yaitu Bapak Agus Jalil 

dan Bapak Prayitno. Berdasarkan kriteri yang kedua  yaitu anggota yang tergolong 

aktiv dalam setiap kegiatan yang ada pada Kelompok Tani Risma Asri penulis 

menetapkan 3 (tiga) orang sampel dari populasi sebanyak 22 orang, berdasarkan 

informasi dari informan kunci terpilih yaitu Bapak Nurhasan, Bapak M.Hamzah dan 

Bapak Sutarno untuk menjadi sampel penelitian berdasarkan kriteria kedua. 

Berdasarkan kriteria yang ketiga yaitu anggota yang memiliki pengetahuan baik 

tentang kelompok tani penulis menetapkan 2 (dua) orang yang akan penulis jadikan 

sampel penelitian yaitu Bapak Muto‟I dan Bapak Supriyanto. 

Dengan demikian, jumlah keseluruhan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 11 (sebelas) orang, yaitu 1 (sau) orang penyuluh pertanian yang 

membina kelompok tani Risma Asri, 3 (tiga) orang pengurus kelompok tani Risma 

Asri dan 7 (tujuh) orang anggota kelompok tani Risma Asri. 
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H. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi bisa di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

atas fenomena-fenomena yang diselidiki.
32

 Observasi ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya sebatas pada 

pengamatan saja melainkan juga pencatatan yang dilakukan guna memperoleh data-

data yang lebih kongkrit dan jelas. 

Observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang kongkrit guna 

untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait dengan pola 

pemberdayaan dalam Kelompok Tani Risma Asri, penulis mengamati bagaimana 

pola setiap inividu dalam diri kelompok dalam menanggapi program pemberdayaan 

dan juga upaya yang dilakukan oleh penyuluh dan pengurus agar program 

pemberdayaan dalam kelompok dapat terlaksana dan sesuai harapan. 

 

 

2. Interview 

Interview atau wawancara adalah merupakan percakapan antara dua orang atau 

lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok 

subjek penelitian untuk dijawab. Metode interview atau wawancara adalah usaha 

                                                           
32

Sutrisno Hadi, Op,Cit . h. 151. 



33 
 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, untuk dijawab 

secara lisan.
33

 

Interview atau wawancara mencangkup bagaimana cara yang digunakan oleh 

seseorang untuk tujuan tertentu, mencob mendapatkan keterangan atau pendirian 

secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka 

dengan orang yang akan diintai keterangan.
34

 

Wawancara ini akan sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data-data 

yang di perlukan dalam penelitian ini, dimana penulis memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden yang sudah di tentukan penulis dengan maksud 

menggali data dari dalam diri setiap individu yang bersangkutan. 

Dalam proses penggalian data dengan menggunakan metode interview penulis 

menspesifikasikan interview yang dilakukan penulis adalah interview bebas 

terpimpin  yang mana  interview bebas terpimpin adalah  wawancara dilakukan 

dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas menayakan 

apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang 

diberikan responden.
35

 

Dalam proses wawancara terhadap penyuluh penulis memberikan pertanyaan 

terkait pola pemberdayaan seperti apa yang di lakukan di dalam Kelompok Tani 

Risma Asri, bagaimana upaya penyuluh serta pihak terkait guna untuk mensukseskan 
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program, seberapa besar tingkat keaktivan anggota pada setiap kegiatan di dalam 

Kelompok Tani Risma Asri. 

Selanjutnya, penulis melakukan interview kepada pengurus Kelompok Tani 

Risma Asri terkait seberapa besar respon anggota terhadap program pemberdayaan 

yang ada pada Kelompok Tani Risma Asri, bagaimana keterlibatan dari setiap 

anggota terkait program, apa saja yang ingin dicapai dalam diri organisasi Kelompok 

Tani Risma Asri. 

Interview yang dilakukan penulis juga dilakukan dengan para anggota 

kelompok dengan kriteria yang telah penulis pilih dengan topik bahasan mengenai 

sudut pandang anggota tentang kelompok tani Risma Asri, apa yang di harapkan 

dalam bergabung dengan kelompok tani Risma Asri, dan manfaat apa saja yang di 

dapat dengan mereka bergabung dengan kelompok tani Risma Asri. 

 

3. Dokmentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan ke objek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan, buku harian, notulen 

rapat, majalah, buletin dan sebagainya.
36

 Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti 

surat, memorandum, pengumuman resmi, penelitian yang sama, kliping-kliping yang 

baru dan artikel yang muncul di media masa, maupun laporan peristiwa lainya.
37
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Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 
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Dokumentasi ini di gunakan penulis untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan penulis untuk melengkapi hasil penelitian ini dengan data yang berupa 

profil kelompok tani Risma Asri, data program Pemerintah yang telah Berjalan, data 

Program dari instansi lain yang telah berjalan. 

 

I. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat 

dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.
38

Bogdan 

menyatakan bahwa “data analysis is the process of systematically searching and 

arranging the interview transcript, fieldnotes, and other materials that you 

accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present 

what you have discovered to others”.
39

 

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif yaitu 

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu “apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
40

 

Interpretasi dalam penelitian kualitatif berarti bahwa penulis dapat menarik 

makna dari hasil analisis data. Makna ini bisa berupa pelajaran atau informasi untuk 
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melakukan perbandingan dengan penelitian lain dan pengalaman pribadi.
41

 

Interpretasi Data: penulis menemukan makna tentang fenomena yang terjadi 

berdasarkan refkleksi pribadi, membandingkan dengan studi terdahulu dan literatur 

yang ada (teori yang digunakan). Setelah analisa selesai maka hasilnya akan di 

sajiakn secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta penelitian di lapangan. 

Dan memberikan penafsiran terhadap data dan menarik kesimpulan secara sistematis  

yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan 

menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu “berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus dari peristiwa-peristiwa kongrit, kemudian dari fakta-fakta 

atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum”.
42

  

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga data nya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data di tunjuk 

pada gambar :
43

  

Gambar 1 : Analisa data model interaktif 
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a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Tahap mereduksi data yang penulis lakukan bermaksud untuk 

merangkum sekumpulan data yang penulis dapati di lapangan mengenai fungsi 

Kelompok Risma Asri yang sifat nya masih mentah kemudian di reduksi atau di 

rangkum oleh penulis guna untuk memilih hal-hal yang penting guna untuk 

kebutuhan data untuk penulisan penelitian ini. 

b.  Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnyan adalah mendisplaykan 

atau menyajikan  data. Melalui penyajian data tersebut, Maka data akan 

Data 

collection Data display 

Data 

Reduction 

Conclusions:drawing/ 

verifying 
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terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah di 

pahami.  

 

c. Conclusion and verifying (Kesimpulan dan verifikasi) 

Setelah data-data di peroleh kemudian penulis melakukan penarikan 

kesimpulan serta evaluasi terhadap data-data lapangan yang di dapatkan kemudian 

data-data kembali di sajikan dengan tema sentral mengenai fungsi kelompok tani 

Risma Asri dalam pemberdayaan komunitas petani sayur organik di Pekon Gisting 

Permai serta bagaimana tingkat keberhasilan kelompok terhadap program 

pemberdayaan yang di lakukan. 

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif 

yaitu dengan menulis serta menggambarkan data-data yang di peroleh sesuai dengan 

kenyataan terhadap permasalahan yang penulis teliti dengan memakai metode berfikir 

induktif yaitu cara berfikir yang berpijak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa 

konkrit, kemudian dari dari padanya disusun generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
44

  Metode ini di gunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu berkaitan dengan fungsi 

kelompok tani Risma Asri dalam pemberdayaan komunitas petani di Pekon Gisting 

Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 
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BAB II 

KELOMPOK TANI DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS 

 

A. KELOMPOK TANI  

1. Pengertian Kelompok Tani 

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

dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial,ekonomi,sumberdaya) dan keakraban 

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
1
 Jadi kelompok tani dapat 

diartikan dengan kumpulan sejumlah petani yang memiliki kepentingan dan tujuan 

yang sama dan terikat secara informal.
2
 

Terbentuknya suatu organisasi sosial, pada mulanya karena adanya desakan 

minat dan kepentingan individu-individu dalam masyarakat. Kepentingan-

kepentingan itu tidak disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial, melainkan 

disalurkan melalui bentuk persekutuan manusia yang relatif lebih teratur dan formal. 

Dalam organisasi sosial mencerminkan suatu pola tingkah laku yang terstruktur 

dalam setiap proses perubahannya, bentuk dan struktur organisasi merupakan tempat 

yang memungkinkan bagi pengembangan aktivitas manusia dengan berbagai aturan 

yang diakui bersama. Dikatakan demikian, oleh karena waktu, tempat dan keadaan 

tertentu dalam rangka memprediksi tujuannya, sudah ditetapkan secara jelas dan 

diupayakan; setidaknya setiap anggota memahami tujuan organisasinya itu. Dalam 
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organisasi sosial, anggota-anggotanya tersusun (terstruktur) secara sistematis, 

masing-masing mempunyai status dan peranan-peranan yang bersifat formal; masing-

masing bertugas memelihara dan berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama 

(umum).
3
 

2. Karakteristik Kelompok Tani 

Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal 

dipedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut.
4
 

a. Ciri Kelompok Tani  

1) Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota. 

2) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam 

berusaha tani. 

3) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan 

usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat 

istiadat, bahasa serta ekologi. 

b. Unsur Pengikat Kelompok Tani  

1) Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama 

diantara anggotanya. 
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2) Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para 

petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani 

lainnya 

3) Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar 

anggotanya 

4) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk 

menunjang program yang telah ditetapkan 

5) Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

Kelompok tani biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang dipilih 

atas dasar musyawarah dan mufakat diantara anggota kelompok tani. Pada waktu 

pemilihan ketua kelompok tani, sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi 

kelompok tani yaitu sekertaris kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang 

akan mendukung kegiatan kelompok nya.
5
 

Conyers (1994:190) mengemukakan adanya tiga kriteria dalam pengertian 

komunitas. Pertama, konsep komunitas memiliki komponen-komponen fisik, yang 

menggambarkan adanya kelompok manusia yang  hidup di daerah tertentu dan saling 

mengadakan interaksi. Kedua, anggota-anggota komunitas pada umumnya memiliki 

beberapa ciri khas yang sama yang menyebabkan timbulnya identifikasi mereka 
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sebagai sebuah kelompok. Ketiga, suatu komunitas pada umumnya memiliki 

keserasian dasar  dalam hal perhatian dan aspirasi.
6
 

3.  Fungsi Kelompok Tani 

Adapun fungsi dari kelompok tani adalah :
7
 

1) Kelas belajar : kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi 

anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar 

tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas pendapatan serta kehidupan yang 

lebih baik.  

2) Wahana kerja sama: kelompok tani merupakan tempat untuk 

memperkuat kerjasama baik diantara sesama petani dalam kelompok 

tani dan antar kelompok tani maupun dengan pihak lain. Melalui 

kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu 

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih 

menguntungkan. 

3) Unit produksi: usaha tani yang dilaksanakan oleh masing masing 

anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai 

satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala 

                                                           
6
Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet 

2 h.82 
7
L.Suhardiyono., op.,cit.hal.7 



43 
 

ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas , kualitas maupun 

kontinuitas. 

 

B. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS 

1. Pengertian Pemberdayaan  

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari  istilah asing empowerment.
8
 

Empowerment artinya adalah suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya 

potensinya ada. Dimulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga 

lebih bertanggung jawab. Karena kata empowerment asalnya dari kata “power” yang 

artinya “control, authority,dominion”. Awalan “emp” artinya “on put to” atau “to 

cover with” jelasnya “more power” jadi empowering artinya “is passing on authority 

and responsibulity” yaitu attention: lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti 

wewenang dan tanggung jawab nya termasuk kemampuan individu yang dimiliki 

nya.
9
 

Dalam pengertian lain pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya 

memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan 

untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.
10

 Istilah 

pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang 

diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki 
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kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat 

memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya 

yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.
11

 

2. Konsep  Pemberdayaan Komunitas 

Konsep pemberdayaan masyarakat mencangkup pengertian pembangunan 

masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada 

masyarakat (community based development ). Keberdayaan dalam konteks 

masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan 

membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
12

 

 Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan 

bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki 

dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian 

“kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti kekuasaan.
13

 

Kemudian dalam lingkup komunitas sendiri  Dengan adanya power yang 

dimiliki sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang mereka 
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miliki untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembangkan keterampilan 

dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan. Dengan demikian, pemberdayaan 

berkaitan dengan upaya perubahan struktur social masyarakat, karena ada proses 

sharing power , peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan.
14

 

Ukuran Komunitas sebagai suatu kehidupan bersama tidak terlalu besar 

mengakibatkan antar anggota saling mengenal secara pribadi sehingga mudah 

menumbuhkan rasa saling percaya, tetapi juga tidak terlalu kecil sehingga dapat 

dilakukan usaha dan aktivitas bersama secara efisien. Selanjutnya, agar tindakan 

bersama tersebut lebih bersandar pada prakarsa dan partisipasi masyarakat sendiri 

dibutuhkan adanya kompetisi masyarakat terhadap proses pembangunan di 

lingkungan kehidupannya. Pada tingkat komunitas, kompetisi tersebut diwujudkan 

dengan adanya komunitas yang kompeten. Komunitas yang kompeten merupakan 

kehidupan bersama yang memiliki empat komponen berikut : (1) mampu 

mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas, (2) mampu mencapai 

kesepakatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritasnya (3) mampu 

menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah di sepakati 

bersama, (4) mampu bekejasama secara rasional dalam bertindak mencapai sasaran 

(Ndraha,1989:58).
15
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Menurut Montagu dan Matson dalam Suprijatna dalam The Dehumanization of 

Man, yang mengusulkan konsep The Good Community and Competency yang 

meliputi sembilan konsep komunitas yang baik dan empat kompetensi masyarakat. 

The Good Community and Competency  adalah :
16

 

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan 

hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer 

2. Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk 

mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab 

3. Memiliki viabilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri 

4. Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan rill, 

bebas memiliki dan menyatakan kehendak 

5. Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk 

kepentingan bersama  

6. Komunitas memberi makna kepada anggota 

7. Adanya heterogensi dan beda pendapat 

8. Pelayanan masyarakat di tempatkan sedekat dan secepat kepada yang 

berkepentingan  

9. Adanya konflik dan managing konflik. 
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Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu di tambahkan 

kompetensi sebagai berikut :
17

 

1. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas 

2. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak di capai dan 

skala prioritas 

3. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang 

telah disetujui 

4. Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan. 

 Makna pemberdayaan sendiri bukan hanya terdiri dari satu interpretasi, tetapi 

bisa lebih dari satu interpretasi (multiple interpretation), dimana interpretasi yang 

satu dengan yang lain belum tentu sama. Pemberdayaan ini bisa bervariasi 

berdasarkan tujuan pembangunan tersebut sehingga bentuk pemberdayaan bidang 

ekonomi belum tentu sama dengan pemberdayaan di bidang budaya.
18
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Gambar 2 : Relasi Antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema diatas, berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan 

dan saling melengkapi guna menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera. 

3. Kerangka Pemberdayaan (Framework Empowerment) 

Kabeer, Narayan, Rowlands, Schwerin, dan Oakley menawarkan kegunaan 

unsur-unsur pemberdayaan, yang dapat dikonsepkan ke dalam satu framework 

(kerangka kerja). Framework ini menekankan pada proses dinamis dan memuat enam 

unsur : agensi individu, agensi kolektif, sumberdaya, kapabilitas, struktur 

kelembagaan, dan prestasi. Oleh karena itu, kombinasi dari semua elemen ini penting 

sebagai proses pemberdayaan. 
19
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Gambar 3 : Framework Pemberdayaan 
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Kerangka Pemberdayaan  

Agensi adalah kemampuan untuk mendefinisikan suatu tujuan  dan tindakan 

mereka, atau sebuah proses oleh yang membuat pilihan dan menaruh efek ke dalam. 

Agensi juga meliputi arti, motivasi dan maksud, yang individu-individu bawa untuk 

aktivitas mereka. Dalam hubungan dengan pemberdayaan, agensi artinya 

mengadakan pilihan aktif dan melakukan cara ini yang menantang  hubungan 
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adalah penting, proses pemberdayaan memulai dari dalam  (power-within)  dan 

berakar pada bagaimana individu melihat perasaan mereka sendiri dari hargaa diri.   

 Sumber daya ekonomi, manusia, dan sosial berarti melaluinya orang 

menggunakan agensi (kemampuan diri). Masyarakat mendistribusikan sumber daya 

melalui berbagai institusi dan hubungannya dalam masyarakat. Bagaimanapun, 

mereka dapat, mendistribusikan sumber daya dengan bervariasi. Itu pada satu posisi 

istimewa dalam satu komunitas yang berada dalam posisi yang menentukan distribusi 

sumber daya. Mengadakan tuntutan dan mendefinisikan prioritas atas distribusi 

sumber daya, terutama pada kondisi serba kekurangan marupakan aksi penting pada 

proses pemberdayaan. Sumber daya dan agensi (kemampuan diri) merupakan bentuk 

kapabilitas yang potensial untuk menjalani kehidupan yang diinginkan orang miskin.   

 Sebagai tambahan untuk level individu adalah agensi kolektif. Tidak seperti 

agensi personal, yang mana individu menjadi subjek dari kehidupan mereka sendiri 

dan memerlukan kesadaran kritis melalui proses penyadaran (conscientisation), agen 

kolektif terjadi ketika kelompok dari individu bekerja bersama-sama untuk mencapai 

dampak lebih luas dibandingkan masing-masing mengerjakannya seorang diri. Aksi 

kolektif, sebagaimana catatan Uphoff, diperlukan untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan orang-orang miskin dan keinginannya, seperti akses pasar yang lebih baik, 

pencegahan dari korban lintah darat, dan kemampuannya untuk melawan ketidak 

adilan sosial. Aksi kolektif adalah perwujudan dari power with merupakan 
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ketegangan agen kolektif  yang menghasilkan suatu rasa sekelompok dengan individu 

akan menjadi lebih baik dalam pemecahan masalah secara bersama-sama.  

Kebutuhan atas organisasi lokal yang berada dalam kelompok orang-orang 

miskin, lokalitas, dan komunitas untuk meningkatkan kebutuhan dan minat mereka. 

Karakteristik umum dan daya tarik telah mempersatukan organisasi kelompok, seperti 

itu para  petani, nelayan, kaum muda, dan kelompok agama. Meskipun organisasi 

kelompk biasanya kecil dan homogen, anggota mereka dapat berbagi keprihatinan 

mereka dan meningkatkan pemberdayaan. Organisasi taraf komunitas yang lebih 

heterogen, terdiri dari orang-orang yang tinggal di area tertutup, yang bergabung serta 

mereka saling berbagi saran dan minat mereka. Organisasi taraf lokal berdasarkan 

atas kedekatan kediaman, pertukaran tenaga kerja, sumber daya yang menyatukan, 

atau agama. Ini terdiri dari “sekumpulan komunitas yang mempunyai pola 

berkelanjutan  interaksi dan kerjasama”. Bagaimanapun, untuk mendukung eksistensi 

mereka, kekuatan solidaritas sosial antar anggota harus mendukung mereka.   

 Seperti gambarkan tabel diatas, agensi kolektif berhubungan dengan agensi 

individu dan kapabilitas. Individu yang menguasai suatu taraf tinggi dari harga diri 

dan suatu taraf tinggi dari kapabilitas yang lebih baik seperti keterbelitan dalam 

aktivitas sosial dan politik, dibandingkan orang-orang yang mempunyai harga diri 

yang rendah. Partisipasi individu dalam kegiatan kelompok sosial akan menawarkan 

kesempatan mereka untuk berbagi kepentingan umum mereka, pandangan, 

pemenerimaan dukungan dari yang lain, dan menggunakan hak suara individu 
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mereka. Keterlibatan dalam aktivitas group juga menyediakan individu dengan satu 

ruang sosial dimana mereka dapat mengembangkan kapabilitas dan meningkatkan 

akses sumber daya baru, seperti jasa keuangan dan bisnis. Ketika organisasi 

memperluas jaringannya dengan organisasi lainnya pada taraf nasional atau regional, 

ini dapat berguna untuk memperkuat bargaining masyarakat yang berhadapan dengan 

institusi formal pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil. Contoh dari organisasi ini 

adalah Bolivia dan Negara Peru yang anggota mereka mentransformasikan ke dalam 

sebuah kekuatan politik (satu partai politik) untuk mengubah struktur politis dari 

masyarakat mereka.   

 Institusi formal dan informal yang dijalankan dalam konteks sosial dan politis 

juga menentukan kapasitas yang lemah serta organisasi mereka harus mampu 

bernegosiasi, berpengaruh, dan mengambil tindakan. Institusi merupakan “rules of 

the game” untuk interaksi sosial. Peraturan formal adalah “dengan tegas terdefinisi 

dan tertulis dan diselenggarakan oleh satu aktor atau sekumpulan aktor formal yang 

diakui sebagai yang  memiliki kekuasaan. Ini meliputi hukum dan proses penegakan 

(hukum) yang diimplementasikan negara, pasar, dan masyarakat sipil. Institusi 

informal meliputi norma, adat kebiasaan, dan kegiatan rutin. Bentuk-bentuk 

organisasi memasukan beberapa lembaga, sementara lainnya “lebih mengusahakan 

pola penyebaran dari norma dan perilaku tentang yang mana di situ terdapat 

konsensus. Konsensus sosial ini meliputi harapan dari kepercayaan atau ketidak 

jujuran khususnya interaksi sosial. Ketentuan ini menentukan apakah individu 
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tertentu dan group yang mempunyai akses sumber daya dan apakah mereka dapat 

mempergunakan sumber daya demikian untuk mencapai tujuan mereka.   

 Untuk menghapuskan ketidaksamaan negara yang harus membantu 

perkembangan kesempatan dan menyediakan bantuan untuk ketidakberdayaan dan 

kemarginalan. Bagaimanapun, upaya pengurangan kemiskinan mungkin gagal ketika 

kekuatan kelompok dilibatkan pada suatu budaya korupsi, nepotisme, eksklusi sosial, 

dan dominasi terhadap diskriminasi. Memahami hubungan diantara lembaga dan 

jalan penting dalam pengurangan kemiskinan atau proyek pemberdayaan. Memahami 

kemauan akan mengungkapkan bagaimana perbedaan dalam kelompok sosial dan 

aktor–aktor terjamin dan memelihara akses sosial, material, dan sumber daya alam 

mereka. Mempertimbangkan sifat dasar dari institusi, pemberdayaan juga diarahkan 

untuk mengubah hubungan ketidaksamaan power diantara semua lembaga dan kaum 

lemah. 

4. Urgensi Partisipasi dalam Pemberdayaan  

Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan 

dari dalam (interinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses 

kegiatan yang bersangkutan, yang mencangkup pengambilan keputusan dalam 
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perencanaan, pelaksanaan pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta 

pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang di capai.
20

 

Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen (2005:54) berasal dari 

masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu 

proses demokrasi (genuine participation, initiated and managed by people, 

themselves, is a goal in the democratic process). Mikkelsen mengutip dari Chambers 

(2002) melihat istilah partisipasi sering kali digunakan dalam tiga bentuk berikut, 

yaitu :
21

 

a. Partisipasi digunakan sebagai lebel kosmetik. Sebagai lebel kosmetik kata 

partisipasi sering digunakan agar proyek yang diuluskan terlihat lebih 

cantik sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau 

membiayai proyek tersebut. 

b. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan praktik mengooptasi. Dalam 

hal ini, partisipasi antara lain digunakan untuk memibilisasi tenaga-tenaga 

di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek. 

c. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan. 

Dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang 

memampukan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah 

mereka, mimikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa 

percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri 
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tentang alternative pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih. 

Disini Chambers menggambarkan bahwa “kita” (pelaku perubahan) 

berpartisipasi dalam proyek “mereka” (masyarakat lokal) sehingga terjadi 

apa yang disebut dengan proses pemberdayaan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah adanya keikutsertaan ataupun 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian 

potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternative 

solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat 

masyarakat lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi 

perubahan. 

Dalam aspek pemberdayaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk 

memberdayakan masyarakat tani, hal tersebut adalah :
22

 

1) Pemberdayaan yang demokrasi 

Pembangunan akan berjalan baik apabila ditumbuhkan adanya demokrasi 

yang subur. Demokrasi dalam masyarakat lebih banyak dikenal dengan 

istilah musyawarah, artinya bahwa pembangunan tersebut dapat diputuskan 

oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan dibutuhkan dan keinginanya. Perlu 

disadari bersama sering terjadi alergi ketakutan akan kekuasaan, sehingga 
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otoriter kepemimpinan menyebabkan keputusan pembangunan berada 

ditangannya. Sehingga banyak terjadi kegagalan pembangunan disebabkan 

aspirasi mereka tidak digunakan. 

2) Pemberdayaan partisipatif 

Partisipasi dalam konteks penyuluhan pertanian menurut van den Ban dan 

Hawkins lebih menekankan pada keterlibatan aktif dalam pengambilan 

keputusan dalam organisasi jasa penyuluhan, mengenai tujuan, substansi 

dan metode, serta dalam evaluasi kegiatan. Alasan perlunya petani 

berpartisipasi pengambilan keputusan dalam program penyuluhan. Menurut 

Van den Ban dan Hawkins adalah : 

a. Petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan 

program  

b. Petani akan termotivasi untuk bekejasama dalam program penyuluhan jika 

dilibatkan 

c. Rakyat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai tujuan 

d. Banyak masalah- masalh pembangunan yang bersifat kompleks dan perlu 

dipecahkan bersama. 

e. Memberikan otonomi yang seluas-luasnya. 

Pemberian otonomi sangat penting untuk memberdayakan masyarakat tani. 

Campur tangan pemerintah dalam hal ini tidak boleh mencampuri urusan yang lebih 

dalam, apalagi masuk didalamnya. Namun juga tidak boleh terlalu jauh terhadap 

masyarakat. Sehingga kemandirian masyarakat dapat diperkokoh. 
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5. Intervensi dalam pemberdayaan komunitas 

A. Intervensi Komunitas 

Terkait dengan upaya pemberdayaan pada level komunitas ,proses 

pemberdayaan masyarakat melalui intervensi komunitas ini dapat dilakukan melalui 

beberapa model (pendekatan) intervensi, seperti pengembangan masyarakat lokal, 

perencanaan dan kebijakan sosial dan aksi sosial.
23

  Pengembangan masyarakat lokal 

adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi 

masyarakat melalui perspektif aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri, 

pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada “tujuan proses” (process 

goal) dari pada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or product goal). Setiap anggota 

masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang 

tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sosial disini menunjukkan proses 

pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam 

memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan 

dll. Perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas” (task goal). Aksi sosial 

berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui 

proses penyadaran dan tindakan-tindakan actual untuk mengubah struktur kekuasaan 

agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan dan keadilan.
24
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Sumber perubahan dan pembaruan dalam komunitas dapat berasal baik dari 

dalam maupun dari luar komunitas yang bersangkutan. Sumber perubahan yang 

berasal dari luar dapat berupa kontak baik langsung maupun tidak langsung yang 

terjadi secara alamiah antara komunitas dengan lingkungan diluar komunitas, tetapi 

dapat pula berupa berbagai bentuk pemberi motivasi, penyuluhan, dan pengenalan ide 

ide baru yang secara sengaja diprogramkan dari luar. Sesuai dengan prinsip 

community development, intervensi yang diberikan perlu diusahakan untuk tidak 

menimbulkan ketergantungan, tetapi justru mendorong terjadinya kesinambungan. 

Intervensi dikatakan menimbulkan ketergantungan apabila masyarakat yang tadi nya 

statis menjadi tergerak untuk melakukan perubahan dan pembaruan setelah 

memperoleh intervensi dari luar, tetapi kemudian menjadi statis setelah intervensi 

dihentikan dan baru terjadi aktivitas pembaruan lagi apabila memperoleh intervensi 

yang baru. Sebaliknya, intervensi dikatakan dapat menumbuhkan kesinambungan 

apabila masyarakat yang tadinya statis menjadi tergerak untuk melakukan perubahan 

dan pembaruan berkat adanya intervensi, dan aktivitas perubahan serta pembaruan 

tetap berlangsung walaupun intervensi dihentikan.
25

 

Menurut Biddel, salah seorang penulis terkemuka tentang community 

development, berpendapat bahwa prasyarat adanya kesinambungan proses 

pembangunan pada tingkat komunitas tersebut adalah berkembangnya prakarsa lokal. 

Sementara itu, prasyarat bagi tumbuh kembangnya prakarsa lokal adalah tumbuhnya 
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kompetensi masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Biddel selanjutnya, community 

development adalah suatu proses yang bergerak dari event yang satu ke event 

berikutnya untuk mendorong agar masyarakat lebih kompeten dalam menanggapi 

masalah-masalah kehidupannya serta dalam menanggapi berbagai aspek lokal dan 

perubahan yang terjadi di sekitarnya. Pernyataan tersebut mengandung makna, bahwa 

muara dari proses community development adalah tumbuhnya kompetensi dan 

tanggung jawab sosial yang teraktualisasi dalam bentuk prakarsa lokal dalam 

melakukan perubahan dan pembaharuan, walaupun pada awalnya mungkin masih 

harus didorong oleh intervensi dari luar.
26

 

Menurut Christenson dan Robinson. Mereka mendefinisikan community 

development sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi 

tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan 

atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau 

lingkungan mereka. Dari rumusan tersebut terlihat kesan bahwa definisi Christenson 

dan Robinson hendak menyatakan bahwa community development intervensi 

bukanlah hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi 

masyarakat dalam proses yang berlangsung.
27

 

Pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup 

seseorang (on going process). Untuk melihat apa yang dimaksud dengan 
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pemberdayaan sebagai on going process, mungkin dapat dilihat apa yang 

dikemukakan Hogan yang mengutip dari pandangan Rotter, Selignan, Hopson dan 

Scally yang melihaat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang 

relative terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman 

individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. Hal 

ini juga berlaku pada suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses 

pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program 

yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Proses 

pemberdayaan akan tetap berlangsung selama komunitas itu ada dan berusaha 

memberdayakan diri mereka sendiri.
28

 

Bila sasaran perubahan (target of change) itu adalah suatu komunitas, dalam 

kondisi komunitas proses pemberdayaan sudah berlangsung secara 

berkesinambungan, permasalahan bukan berarti sudah tidak ada lagi. Akan tetapi 

komunitas tersebut sudah dapat menjalin hubungan dengan sumber-sumber daya 

eksternal yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada dan juga 

komunitas tersebut sudah dapat menggali potensi yang ada dalam komunitas itu 

sendiri. Dari hal ini, tergambar nahwa proses pemberdayaan yang merupakan on 

going process bukan berarti meniadakan masalah, tetapi pemberdayaan tersebut 

mempersiapkan struktur dan sistem dalam komunitas agar dapat bersikap proaktif dan 
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responsive terhadap kebutuhan komunitas dan permasalahan yang ada dan dapat 

muncul dalam komunitas tersebut.
29

 

Shardlow melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai 

pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun 

komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk 

membentuk masa depan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dalam 

kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu 

gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan biestek (1961) yang dikenal di bidang 

ilmu kesejahteraan sosial dengan nama „self-determination‟. Prinsip ini pada intinya 

mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam 

kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien 

mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.
30

 

B. Model Pemberdayaan Komunitas 

a) Pendekatan Self Help Approach dalam Pemberdayaan 

Pendekatan pembangunan masyarakat yang mengutamakan sumber, potensi 

dan kekuatan dari dalam biasa disebut dengan selfhelp approach. Pendekatan ini 

didasarkan pada prinsip demokrasi dan prinsip menentukan nasib sendiri. Prinsip 

yang digunakan adalah pembangunan yang bersifat humanis yang mengakui 

keberadaan manusia sebagai mahluk yang aktif dan kreatif. Asumsi yang 
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mendasarinya adalah bahwa masyarakat sendiri dapat menjadi pelaku yang sangat 

berarti sekaligus menjadi pengendali proses pembangunan. Hal ini disebabkan karena 

pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai kemampuan dan potensi untuk 

berkembang atas kekuatan sendiri. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat 

sendiri yang : 

1) Menentukan apa yang menjadi kebutuhanya 

2) Menentukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya 

3) Melaksanakan sendiri langkah yang sudah diputuskan.  

Walaupun demikian pendekatan ini tetap mengakui pentingnya teknologi dan 

ide baru dari luar. Oleh sebab itu, dengan pendekatan self-help tidak harus diartikan 

sebagai menutup pintu terhadap intervensi dari luar. Intervensi dari luar tetap 

diperlukan sepanjang dilakukan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan dan hasrat 

yang dinyatakan oleh masyarakat serta didudukan sebagai bagian dari suatu proses 

membina kemampuan atau enabling process . Dengan dimungkinkannya intervensi 

dari luar dalam pendekatan ini.
31

  

Secara garis besar pendekatan dalam intervensi pembangunan dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu pendekatan direktif dan pendekatan nondirektif. 

Pendekatan direktif dilakukan berdasarkan asumsi bahwa petugas lapangan 

mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan untuk masyarakat. 

Dalam pendekatan ini peran petugas lapangan lebih dominan dibandingkan 
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masyarakat, karena prakarsa, sumber daya dan keputusan tindakan lebih banyak 

berasal dari petugas lapangan. Pendekatan  direktif ini biasanya dapat dilihat hasilnya 

terutama apabila dikaitkan dengan tujuan jangka pendek, tetapi kurang efektif dilihat 

dari tujuan jangka panjang. Hal tersebut disebabkan karena melalui pendekatan 

tersebut tidak dapat diharapkan adanya perubahan-perubahan mendasar dalam 

masyarakat yang dapat menjamin keberlanjutan, sebagai akibat sifat pendekatan ini 

yang tidak mendorong terjadinya proses belajar sosial. Pendekatan nondirektif 

didasarkan pada asumsi yang sebaliknya, yaitu bahwa masyarakat sendiri mengetahui 

apa yang menjadi kebutuhannya dan apa yang sebaiknya dilakukan. Dengan 

demikian, dalam pendekatan ini yang lebih dominan justru peran masyarakat. 

Berbeda dengan pendekatan direktif, pendekatan ini lebih memberikan jaminan 

adanya kesinambungan proses, karena masyarakat telah melalui proses belajar untuk 

mengelola berbagai tindakan bersama secara mandiri. Memperhatikan perbedaan 

karakteristik kedua pendekatan dalam intervensi pembangunan tersebut, pada 

umumnya dapat dikatakan bahwa pendekatan direktif lebih banyak digunakan dalam 

tema technical aassistance, sedangkan pendekatan nondirektif lebih banyak 

digunakan dalam tema self-help.
32

    

Pendekatan nondirektif dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat tahu 

apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pemeran 

utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, community worker 

hanya bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat 
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diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang 

berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan 

cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dengan menggunakan 

pendekatan ini community worker berusaha untuk merangsang tumbuhnya 

kemampuan masyarakat untuk menentukan arah langkahnya sendiri (self-

determination) dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (self-help).
33

 

Pada pelaksanaan kegiatan lapangan yang terkait dengan pengembangan 

masyarakat, ada kelompok masyarakat yang memang berhasil berkembang dengan 

pendekatan nondirektif, tetapi ada pula yang mengalami kegagalan. Karena untuk 

mengembangkan pendekatan nondirektif, juga dibutuhkan kondisi tertentu, antara 

lain adalah keinginan warga untuk bertindak (self-directed action). Untuk 

menumbuhkan self-directed action sebagai kondisi untuk mengoptimalkan 

pendekatan nondirektif, dibutuhkan beberapa prasyarat (Batten, 1967:12-13), yaitu :
34

 

1. Adanya sejumlah orang yang tidak puas terhadap keadaan mereka dan 

sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan khusus mereka. 

2. Orang-orang ini menyadari bahwa kebutuhan tersebut hanya akan 

terpenuhi bila mereka mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri 

mereka sendiri. 

3. Mereka memiliki, atau dapat dihubungkan dengan sumber daya yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

                                                           
33

 Batten  dikutip dari Isbandi Rukminto, Op.Cit., h. 229. 
34

 Ibid.,h.234  
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Hal ini termasuk: 

a. Mempunyai cakupan pengetahuan yang dapat membantu mereka 

mengambil keputusan yang bijaksana mengenai apa yang harus 

mereka lakukan dan bagaimana cara yang terbaik untuk mencapainya. 

b. Mempunyai sumber daya yang terkait dengan pengetahuan, 

keterampilan, dan peralatan untuk melakukan tindakan 

c. Mempunyai insentif (baik interinsik maupun eksterinsik) yang 

memadai guna menyatukan mereka dalam melaksanakan keputusan 

yang telah ditetapkan bersama.  

C. Metode Pemberdayaan Masyarakat. 

Pada perkembangan terakhir banyak diterapkan beragam metode 

pemberdayaan masyarakat “partisipatif” berupa : 

1) FGD (Focus group discussion) atau diskusi kelompok yang terarah. 

Pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang 

melinatkan semua pemangku kepentingan suatu program, melalui diskusi 

yang partisipatif dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu 

dan seringkali juga mengundang nara sumber. 

2) SL atau Sekolah Lapang (Farmers Field School/FFC). 

SL atau FFS diterapkan pada perlindungan hama terpadu, karena itu 

kemudian dikenal dengan istilah Sekolah Lapangan Perlindungan Hama 

Terpadu (SLPHT). Sebagi metode pemberdayaan masyarakat, SL/FFS 

merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok 
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masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas 

masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, 

berbagi pengalaman (sharing) , tentang alternative dan pemilihan cara-cara 

pemecahan masalah yang paling efektif dan efesien sesuai dengan 

sumberdaya yang dimiliki. Sebagai suatu kegiatan belajar bersama, SL/FFS 

biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang berkompeten.
35

  

6. Fungsi Kemitraan Dalam Pemberdayaan 

Kemitraan dilihat dari perspektif epistimologi diadaptasi dari kata partnership, 

dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, 

sekutu atau kompanyon”. Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan 

atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu 

bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan 

kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka 

meningkatkan kapasitaas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan 

tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
36

 

Dalam rangka menciptakan good govermance disuatu negara hendaknya 

mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun 

masyarakat.menciptakan keberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui mekanisme 

                                                           
35

Ibid,. h. 201-204. 
36

Ambar Teguh Sulistiyani, Op.Cit, h.129. 
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kemitraan yang serasi selaras dan seimbang. Apa yang direkomendasikan oleh pola 

baru didalam pembangunan bangsa dan negara adalah dengan model kemitraan, 

dengan cara memberikan peran yang setara kepada tiga actor pembangunan yaitu 

pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sudah lebih transparant 

mengembangkan kepemimpinan yang pastisipatif, swasta hendaknya mampu 

memberikan kontribusi dalam memberikan energy untuk melaksanakan 

pemberdayaan bersama pemerintah dan masyarakat. Dan hendaknya masyarakat 

mampu memanfaatkan peluang untuk memberikan peran aktif melalui partisipasi. 

Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya 

proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Fasilitasi tersebut dapat berupa 

kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, maupun 

batasan-batasan normative lainnya.  Disamping itu fasilitasi dapat berupa tenaga ahli, 

pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil, dll. Disamping peran 

pemerintah, hendaknya swasta juga dilibatkan dalam kemitraan ini, peran swasta 

biasanya pada segi oprasionalisasi atau implementasi kebijakan, kontribusi tenaga 

ahli, tenaga terampil maupun sumbangan dana, alat atau teknologi. Sedangkan peran 

masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk pasrtisipasi.
37

  

 

                                                           
37

Ibid, h. 94-95 



 BAB III  

FUNGSI KELOMPOK TANI RISMA ASRI DALAM PEMBERDAYAAN 

KOMUNITAS PETANI  

A. GAMBARAN UMUM KELOMPOK TANI RISMA ASRI  

1. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Risma Asri 

Kelompok tani Risma Asri merupakan salah salah satu kelompok tani yang 

berada di Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, 

berdasarkan cerita dari salah satu narasumber yaitu ketua kelompok tani Risma Asri 

bpk M. Hafidhurrohman yang juga selaku tokoh utama pendiri kelompok tani Risma 

Asri.  

Adalah remaja islam masjid (RISMA) AL-BAROKAH merupakan sebuah 

wadah bersejarah bagi kelompok tani ini dimana dalam RISMA tersebut anggota 

kelompok tani Risma Asri dipertemukan, yang notabenenya mereka berbasis pemuda 

tani. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan dalam agenda RISMA AL-BAROKAH 

adalah kegiatan reboan dimana dalam prakteknya kegiatan reboan ini dapat pula 

dikatakan dengan kegiatan gotong royong antar sesama anggota RISMA AL-

BAROKAH, dari agenda tersebut anggota mendapatkan rasa solidaritas serta 

menumbuhkan jiwa sosial.
1
 

Sadar akan potensi dan semangat gotong royong  yang mereka miliki serta 

kesempatan untuk mengembangkan usaha pertanian, kemudian mereka sepakat untuk 

                                                           
1
M.Hafidurrohman, Ketua kelompok tani risma asri, wawancara, 1 November 2016 
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mendirikan sebuah wadah kelompok pertanian yang diberi nama kelompok tani 

Risma Asri, pada tahun 2012 tepatnya pada  tanggal 16 april 2012 kelompok tani 

Risma Asri melakukan pertemuan dengan maksud pembentukan kelompok tani, 

dalam agenda ini kelompok tani Risma Asri melibatkan pihak terkait guna untuk 

mengukuhkan diri supaya kelompok tani Risma Asri dapat memiliki legalitas dan 

dapat diakui oleh pemerintah setempat dan dalam pembentukannya diketahuin serta 

dihadiri oleh pihak pihak yang terkait seperti BP3K, Aparatur Pekon Gisting Permai, 

PPL Pekon Gisting Permai dan anggota kelompok tani Risma Asri.
2
 Dengan 

dibentuknya kelompok tani Risma Asri ini diharapkan mampu untuk memecahkan 

masalah usaha tani bagi setiap anggotanya dan mendapatkan stakeholder baik dari 

pemerintah maupun instansi lain yang terkait. 

Awalnya kelompok tani Risma Asri merupakan kelompok tani sayur biasa 

atau dalam artian sistem pertanian mereka belum mengenal sistem organik melainkan 

masih menggunakan sistem pertanian yang menggunakan bahan kimia dalam 

pengolahan serta perawatan pertaniannya, kemudian pada bulan  februari 2013 

terdapat sebuah kegiatan pengabdian dosen kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

instansi pendidikan perguruan tinggi universitas lampung (UNILA) Fakultas Teknik,  

kegiatan tersebut adalah sebuah kegiatan pengabdian terhadap kelompok tani Risma 

Asri yang dilakukan oleh dosen Fakultas Teknik UNILA yang dilaksanakan selama 3 

hari, dengan kegiatan tersebut kelompok dikenalkan dengan seluk beluk serta 

                                                           
2
Sumber :berita acara pembentukan Kelompok Tani Risma Asri 
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keunggulan pertanian organik. Selain itu, salah satu yang menjadi rangsangan bagi 

kelompok tani Risma Asri memantapkan diri untuk beralih ke sistem pertnian organik 

yaitu dengan adanya permintaan pasar yang cukup besar terhadap hasil pertanian 

organik dimana mereka melihat masih terbuka peluang yang cukup besar dan sangat 

menguntungkan terhadap pasar untuk hasil pertanian organik.
3
  

2. Letak Geografis Kelompok Tani Risma Asri  

Kelompok tani Risma Asri berada di Pekon Gisting Permai blok 23, 

Kecamatan Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.  Terletak 3 km 

ke arah barat dari kota kecamatan dan 10 km ke arah timur dari kota Kabupaten. 

Adapun letak lokasi kelompok tani Risma Asri yang berada di pekon Gisting Permai 

Blok 23 :
4
 

1) Utara  : Desa Batu Kramat 

2) Selatan  : Blok 21 Gisting Permai 

3) Timur : Blok 30 Gisting Permai 

4) Barat : Kaki Gunung Tanggamus 

 

 

 

                                                           
3
M.Hafidurrohman, Ketua kelompok tani Risma Asri, wawancara, 1 November 2016. 

4
Sumber: Dokumen Kelompok Tani Risma Asri, di catat tgl 11 november 2016. 
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3. Potensi Kelompok Tani Risma Asri 

a) Jumlah Anggota Kelompok 

Kelompok tani Risma Asri memiliki anggota sebanyak 25 orang anggota yang 

mana setiap anggotanya jika dilihat berdasarkan data yang diperoleh di lapangan usia 

mereka masih terbilang muda. Berikut daftar nama-nama beserta umur setiap 

anggota:  

Tabel 1 : Daftar nama anggota kelompok tani Risma Asri  

No. Nama Umur 

1. M. Hafidurrohman  30 thn 

2. Sumawanto  28 thn 

3. Ranianto  30 thn 

4. Jianto  29 thn 

5. Sutarno  30 thn 

6. Sujarwo  34 thn  

7. M.  Hamzah  28 thn 

8. Nurhasan  30 thn 

9. Andi Jatmiko   31 thn 

10. Prayitno  30 thn 

11. Purwanto  29 thn 

12. Agung Triono  30 thn 

13. Adi Susanto  28 thn 

14. Suprianto  28 thn 

15. Wayudi  28 thn 

16. Ratmono  30 thn 

17. Agus Jalil  30 thn 

18. Eko Prasetyo  31 thn 

19. Muto’i  30 thn 

20. Andi Juanda  28 thn 

21. Susilo   28 thn 

22. Suarno  29 thn 
 

Sumber : Dokumen Kelompok Tani Risma Asri 
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b) Luas Lahan Garapan Kelompok  

Berdasarkan data yang diperoleh, kelompok tani Risma Asri memiliki 10,5 Ha 

luas lahan garapan secara keseluruhan, lahan tersebut terbagi dalam kategori sebagai 

lahan tegalan dengan luas 6,5 ha serta lahan kawasan dengan luas 4 ha.
5
 Dimana 

sayuran menjadi varietes tanaman yang dipilih untuk usaha pertanian mereka. 

Pola sistem pertanian organik sendiri diterapkan pada lahan garapan yang 

bersifat tegalan saja yaitu sekitar 80% dari total luas lahan yang dimiliki setiap 

anggota kelompok, dengan alasan lahannya berada di sekitar rumah dan aksesnya pun 

mudah untuk dijangkau dan dapat setiap saat untuk pergi ke ladang. Sedangkan lahan 

yang berada diarea kawasan sepenuhnya menggunakan sistem konvensional atau 

masih memakai obat kimia dalam perawatannya karna lahan relatif jauh dan tidak 

setiap saat petani dapat pergi ke lahan kawasan tersebut dan juga lahan yang terdapat 

diarea kawasan lebih banyak ditanami tanaman kopi dan lada.
6
 

 

 

                                                           
5
Sumber: Profile Kelompok Tani Risma Asri Tahun 2015 

Lahan tegalan: merupakan lahan pertanian yang berada pada daerah marga atau sudah 

memiliki hak milik sejenis sporadik atau sertifikat paten 

Lahan kawasan : merupakan lahan pertanian yang berada pada kawasan hutan lindung dan 

lahan tersebut tidak memiliki legalitas dari segi kepemilikan dan sifatnya hanya hutan kelola 

masyarakat. 
6
Observasi penulis terhadap lahan garapan milik anggota kelompok tani risma asri , 11 

november 2016.  Didukung dengan data wawancara Bpk Ranianto, Sekertaris kelompok tani Risma 

Asri. Tgl 2 november 2016 
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Tabel 2 : Luas lahan garapan kelompok tani Risma Asri  

 

Jenis lahan garapan Luas dalam 

hektar  (ha) 

Pola Sistem 

organik dalam 

(%) 

Pola Sistem 

anorganik dalam (%) 

Lahan dagelan 6,5 ha 80% 20% 

Lahan kawasan 4 ha 0% 100% 

 
     Sumber: profil kelompok tani risma asri dan observasi pada tanggal 11 november 2016  

c) Peternakan Sapi 

Selain memiliki lahan garapan yang cukup luas, kelompok tani Risma Asri 

sendiri juga memiliki asset berupa peternakan sapi dengan jumlah mencapai 40 ekor 

sapi, yang awalnya hanya 20 ekor sapi betina (dara) dimana sapi tersebut didapat dari 

bantuan hibah dinas peternakan dan kesehatan hewan (DISNAKKESWAN) 

Kabupaten Tanggamus dan kemudian dikembangkan oleh kelompok tani Risma Asri 

dengan sistem pinjaman bantuan sapi kepada setiap anggota dengan sistem peraturan 

dalam kelompok tani Risma Asri sebagai berikut:
7
 

1. Sapi yang akan diberikan sebanyak 1 ekor 

2. Bagi yang akan memelihara akan diundi. 

3. Sapi  induk akan dipelihara dengan baik dan tidak akan dijual. 

                                                           
7
Sumber: surat perjanjian pemeliharan sapi bantuan, Dokumen Kelompok Tani Risma Asri 

tahun 2012. 
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4. Sapi boleh dipelihara secara indifidu dengan syarat mempunyai kandang 

yang baik. 

5. Anak pertama dari kelahiran sapi bantuan adalah milik asset kelompok 

6. Sapi yang dipelihara hanya berhak mendapatkan hasil dan harus 

mewujudkan sapi kembali. 

7. Hasil dari pemeliharaan harus disetorkan kepada kelompok sebesar 5 % 

dari hasil yang diperoleh sebagai kas kelompok. 

8. Jika ada pemeriksaan dari dinas maka pemelihara siap membawa sapinya 

kekandang kelompok. 

9. Apabila sapi akan dijual harus sepengetahuan pengurus. 

10. Untuk sapi betina harus dilakukan inseminator buatan (IB) dari kelompok 

dengan membayar adiministrasi sendiri. 

11. Jika ada permasalahan dengan pemeliharaan dan harus ditukarkan dengan 

sepengetahuan pengurus kelompok. 

12. Setiap pemelihara harus menandatangani berita acara dengan perjanjian 

hitam diatas putih dengan bermaterai Rp.6000. 
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13. Jika sapi sakit segera melaporkan kepada kelompok JIka tidak dilaporkan 

dan mengakibatkan sapi mati maka pemelihara harus bertanggung jawab 

mengganti. 

14. Jika pemelihara melanggar peraturan tersebut maka dikenakan sangsi 

sebagai berikut. 

1. Sapi akan ditarik kelompok tanpa ada ganti rugi pemeliharaan. 

2. Pemelihara akan dikenakan denda sebesar harga sapi saat datang. 

3. Akan dikeluarkan dari anggota kelompok. 

Dengan sistem pemeliharan tersebut sampai saat ini tercatat asset berupa sapi 

yang dimiliki kelompok tani Risma Asri sudah mencapai 40 ekor sapi yang terdiri 

dari 20 ekor sapi betina produksi, 8 ekor sapi betina umur 1-2 tahun, 12 ekor sapi 

jantan umur 1-2 tahun.  

Tabel 3: Jumlah asset ternak sapi kelompok tani Risma Asri 

Jenis Umur Jumlah 

Betina 

6 tahun 20 ekor 

1-2 tahun 8 ekor 

Jantan 1-2 tahun 12 ekor 

Sumber: dokumen kelompok tani Risma Asri di catat pada tanggal 14 november 2016 
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Bantuan sapi tersebut merupakan wujud bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah melalui dinas peternakan dan kesehatan hewan (DISNAKKESWAN) 

kabupeten Tanggamus pada tahun 2012 dengan tujuan program untuk mencapai 

upaya peningkatan hasil peternakan sapi, tercapainya swasembada daging serta untuk 

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat petani.
8
 

Dengan adanya bantuan sapi tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi setiap 

anggota kelompok. Bantuan sapi sebanyak 20 ekor dari Disnakkeswan Kabupaten 

Tanggamus pada tahun 2012 terbukti hingga sampai saat ini telah berkembang 

dengan total keseluruhan mencapai 40 ekor sapi dengan rincian 20 ekor sapi betina 

indukan bantuan milik kelompok, 13 ekor sapi anak pertama yang dihasilkan dari 

indukan dan menjadi asset tetap milik kelompok dan 7 ekor sapi peranakan ke dua 

yang menjadi milik anggota. Peternakan sapi ini merupakan asset milik kelompok 

yang sifatnya memiliki nilai finansial baik itu untuk setiap anggota maupun bagi 

kelompok, dengan asumsi bahwa sapi tersebut akan membantu perekonomian setiap 

anggota kelompok dengan mengurus dan membesarkan sapi tersebut yang nantinya 

bisa mereka jual dan menjadi suatu nilai ekonomi, tidak hanya untuk anggota, untuk 

diri kelompok tani Risma Asri juga akan berguna dimana sapi-sapi yang tergolong 

dalam asset kelompok jika sudah tidak mampu ber reproduksi lagi bisa dijual untuk 

                                                           
8
Sudardi, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Tanggamus, wawancaara. 4 

november 2016 
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dilakukan peremajaan dan sisa dari hasil penjualan tersebut akan menjadi kas 

kelompok tani Risma Asri.
9
 

d) Kandang Koloni 

Selanjutnya yang menjadi potensi dari kelompok tani Risma Asri adalah adanya 

kandang koloni yang merupakan aspek penunjang terhadap program bantuan sapi 

potong yang diberikan oleh dinas peternakan Kabupaten Tanggamus ditahun 2012, 

dengan adanya kandang koloni ini diharapkan dapat mengoptimalkan tumbuh 

kembang serta produksi sapi dari bantuan (DISNAKKESWAN) tahun 2012, kandang 

koloni tersebut dibangun guna untuk mempermudah petugas untuk memonitoring 

serta pemeriksaan tumbuh kembang sapi tersebut dan untuk keperluan tempat tinggal 

(kandang) sapi untuk kelompok tani Risma Asri, tetapi mayoritas anggota sudah 

mempunyai kandang sendiri di rumah mereka dan memilih untuk memelihara sapi 

tersebut di kandang milik mereka, dengan alasan untuk mempermudah pemberian 

makan serta pengawasan terhadap sapi-sapi tersebut. Kandang koloni sendiri dinilai 

akan sangat membantu bagi setiap anggota untuk mengurus ternak, karna dengan 

adanya kandang koloni ini ternak sapi mereka lebih diperhatikan selain dari segi 

kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya monitoring ternak sapi mereka setiap satu 

bulan sekali yang dilakukan oleh petugas dari DINAKKESWAN, pemerintah juga 

kerap memberikan pelatihan terkait peternakan seperti pemberian makanan ternak 

dengan cara fermentasi, pembuatan bio gas dan pemahaman terkait peternakan sapi 

                                                           
9
Jianto, Bendahara kelompok tani Risma Asri,  wawancara,. 12 november 2016. 
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yang semua itu dilakukan dan dipraktekkan didalam area kandang koloni tersebut, 

selain itu kandang koloni juga menjadi contoh  untuk para anggota membuat dan 

mendesain kandang seperti pada kandang koloni karna dalam pembuatan kandang 

koloni itu diawasi oleh dinas peternakan supaya dapat berdiri sesuai standar kandang 

yg baik.
10

 

e) Asset finansial 

Asset finansial adalah asset berupa keuangan yang dimiliki kelompok tani 

Risma Asri, keuangan tersebut diperoleh dari dalam kelompok tani dan juga didapat 

dari luar kelompok tani. Dari dalam kelompok asset finansial didapat dari usaha milik 

kelompok yaitu berupa hasil penjualan dari tanaman organic milik kelompok yang 

dalam hal ini dijual kepada mitra kelompok tani Risma Asri yaitu pihak dosen 

Fakultas Teknik unila, dengan penjualan tersebut sebesar 5% dari hasil penjualan 

akan menjadi asset milik kelompok. Kemudian adapun bantuan dana yang didapat 

dari pihak luar adalah berupa bantuan dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan) yang diberikan dari BP3K (Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan) Kabupaten Tanggamus dengan total dana bantuan kepada Kelompok 

Tani Risma Asri sebesar sepuluh juta rupiah dan digunakan untuk membantu anggota 

dalam pengembangan usaha tani milik mereka.
11

 

                                                           
10

Sudardi, Petugas Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanggamus, tangga l 4 November 2016 , 

wawancaara. Didukung dengan data dokumentasi kelompok tani Risma Asri, dan didukung dengan 

Observasi Penulis  14 November 2016. 
11

Jianto, Bendahara kelompok tani Risma Asri,  wawancara,. 12 november 2016. 



79 
 

Dana PUAP merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap para 

petani, bantuan tersebut berupa pendanaan bagi setiap anggota kelompok tani yang  

teranggotakan dalam gabungan kelompok tani GAPOKTAN setempat, setiap 

GAPOKTAN terdiri atas sepuluh kelompok tani kemudian akan diberi bantuan 

sejumlah 100 juta per GAPOKTAN dan kemudian akan dibagi kepada kelompok tani 

sejumlah sepuluh juta rupiah per kelompok tani. Kelompok tani Risma Asri sendiri 

tergabung dalam GAPOKTAN Berkah Makmur di pekon Gisting Permai.
12

 

4. Visi dan Misi Kelompok Tani Risma Asri 

Seperti halnya suatu lembaga formal lainnya yang memiliki arah dan tujuan 

guna untuk mencapai keinginan dan cita-citanya, kelompok tani Risma Asri pun 

mempunya visi dan misi yang diusung pada diri mereka guna untuk merai cita-cita 

yang diimpikan serta tercapainya pencapaian yang selalu diinginkan. Berikut adalah 

Visi dan Misi kelompok tani Risma Asri :
13

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

Sudardi, Petgas Penyuluh Lapangan Kabupaten Tanggamus, wawancaara. 4 november 2016 
13

Sumber: Profile Kelompok Tani Risma Asri Tahun 2012 direvisi tahun 2013 
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VISI dan MISI  Kelompok  

VISI : “Mewujudkan Kesejahteraan Petani Melalui Peningkatan 

Produksi  Dengan  Pola Usaha Tani  Berbasis Agribisnis”. 

MISI : 

1. Membina kelompok untuk menjadi petani yang berwawasan   luas 

dan mandiri 

2. Membina kelompok untuk selalu aktif dalam kegiatan 

pengembangan pertanian. 

3. Ikut dalam pelatihan pelatihan dibidang pertanian yang diadakan 

oleh pemerintah setempat atau intansi lain yang mengundang. 

4. Membina angota kelompok untuk mengembangkan lahan yang 

kurang potensi menjadi potensial untuk tanaman pakan ternak. 

5. Mengharapkan setiap anggota memelihara ternak untuk 

mendapatkan pupuk kandang yang nantinya di gunakan sebagai 

pupuk organic. 
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5. Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Risma Asri 

Kelompok tani Risma Asri yang diketua oleh bapak M. Hafidurrohman sejak 

tahun 2012, dalam kepemimpinannya beliau dibantu oleh presidium kelompok tani 

Risma Asri lainnya. Bapak Ranianto sebagai sekertaris yang bertugas menertibkan 

administrasi kelompok. Selanjutnya, Bapak Jianto sebagai bendahara yang bertugas 

untuk mengatur keuangan pada kelompok. 

Dan dalam menjalankan roda organisasi kelompok, ketua kelompok dibantu 

oleh ketua seksi seksi dengan rincian Bapak M. Hamzah selaku seksi Horikultura, 

Bapak Nurhasan selaku seksi Kehutanan, Bapak Purwanto selaku seksi Peternakan, 

Bapak Andi Jatmiko selaku seksi Saprodi, Bapak Sujarwo selaku seksi Perikanan, 

Bapak Diantoro Selaku Humas, Bapak Wahyudi selaku seksi Perkebunan, Bapak Edi 

Juanda seksi Pembibitan, Bapak Agung Trono selaku seksi budaya, Bapak Suarno 

selaku seksi Pemasaran, Bapak Suprianto selaku seksi Kelembagaan, dan Bapak 

Muto’i selaku seksi pertanian. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
14

 

 

 

 

 

                                                           
14

Sumber: Profil Kelompok Tani Risma Asri, tahun 2012 
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Tabel 4 : Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Risma Asri 

 

 

\  

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

KETUA 

M. HAFIDURROHMAN 

SEKERTARIS 

RANIANTO 

BENDAHARA 

JIANTO 

S. Holikurtura 

M. Hamzah 

S. Kehutanan 

Nurhasan 

S. Peternakan  

Purwanto 

S. Saprodi 

Andi Jatmiko 

S. Perikanan 

Sujarwo 

Humas 

Diantoro 

S. Perkebunan 

Wahyudi 

S.  Pembibitan  

Andi Juanda 

S. Budaya 

Agung tryono 

S. Pemasaran 

Suarno 

S. Kelembagaan 

Suprianto 

S. Pertanian 

Muto’i 

ANGGOTA 
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B. FUNGSI KELOMPOK TANI RISMA ASRI 

1. Fungsi Kelompok Tani Risma Asri 

a) Kelompok Tani Risma Asri Sebagai Kelas Belajar anggota 

Kelompok tani Risma Asri merupakan kelompok petani sayur dengan 

konsentrasi utamanya yaitu untuk merubah sistem pertanian konvensional atau 

menggunakan pupuk kimia menjadi sistem pertanian organik atau tanpa bahan kimia 

dalam perawatan dan pengelolaan lahan pertanian sayurnya kemudian dalam hal ini, 

fungsi kelompok tani Risma Asri sebagai kelas belajar adalah sebagai wadah bagi 

para petani yang teranggotakan kedalam kelompok guna untuk meningkatkan taraf 

pengetahuan serta skill dalam bertani terkhusus dibidang pertanian organik dan 

sebagai upaya untuk memecahkan masalah pertanian guna untuk meningkatkan 

kesejahteraan bagi kaum petani. 

Gagasan mengenai penerapan sistem pertanian organik dalam kelompok tani 

Risma Asri tidak serta merta datang begitu saja melainkan ada rangsangan dari pihak 

luar, seperti pemaparan sebelumnya kelompok tani Risma Asri mulai mencoba 

beralih dari sistem pertanian konvensional menuju pertanian organik dimulai dengan 

pertemuan mereka dengan dosen fakultas teknik unila. 

Dosen fakultas teknik tersebut tergabung dalam sebuah program yang diadakan 

oleh UNILA yaitu program pengabdian dosen fakultas teknik untuk masyarakat pada 

bulan februari 2013, inilah kali pertama kelompok tani Risma Asri mengenal pola 
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pertanian organik dengan segala keunggulan dan keuntungannya, dalam pertemuan 

tersebut pembahasan utama adalah pola penerapan pertanian organik serta apa dan 

bagaimana pertanian organik tersebut. Meskipun pertemuan tersebut berlangsung 

singkat yaitu selama 3 hari tetapi kegiatan tersebut dapat memotivasi kelompok, 

terlebih lagi pihak dari UNILA mau menjadi mitra dengan kelompok tani Risma Asri 

dalam hal pemasaran prodak organik serta dalam hal pendampingan untuk kelompok 

tani Risma Asri.
15

 

Dengan rasa yakin dan semangat ingin maju dalam penerapan sistem organik, 

kelompok tani Risma Asri dengan motor penggerak utama yaitu ketua kelompok 

mulai menekuni bidang organik, tidak hanya sebatas melakukan kerja sama dengan 

pihak dosen UNILA, melainkan mereka juga mulai mencari stakeholder yang mereka 

butuhkan untuk mengembangkan sistim pertanian organik mereka. Dalam hal ini 

dapat dikatakan ketua kelompok lah yang mulai berjuang dan menyelam lebih dalam 

untuk pengetahuan lebih terhadap sistem pertanian organik.
16

 

Bapak M.Hafudurrohman merupakan ketua dari kelompok tani Risma Asri, 

dengan semangat mudanya beliau terus berjuang dalam memimpin kelompok tani 

Risma Asri untuk meningkaatkan sumberdaya manusia dan dan berupaya 

memecahkan permasalahan didunia pertanian setiap anggota, beliau ingin menjadikan 

kelompok tani Risma Asri ini lain dari kelompok tani lainnya terkhusus di daerah 

                                                           
15

Nurhasan , Anggota Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 18 November 2016 
16

Ranianto, Sekertaris Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 2 November 2016 
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gisting tersendiri dengan pemikiran dia tentang pertanian organik, beliau akan terus 

berjuang untuk dapat menerapkan pola pertanian organik kepada seluruh anggota 

kelompok dan sebagai upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia bagi setiap 

anggotanya. 

Dengan melihat banyaknya peluang terhadap hasil dari pertanian organik, 

pastinya akan berdampak baik terhadap sektor  agribisni sayur organik, menyadari 

indonesia akan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudah dekat 

dan dalam prakteknya masyarakat akan dihadapi dengan pasar bebas (free trade) 

beliau yakin dengan hasil pertanian organik dan sumberdaya yang baik ini menjadi 

senjata utama dalam bersaing dipasar bebas tersebut.
17

 

Pada saat itu juga ketua kelompok mulai giat mencari kerjasama guna untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai sistem pertanian organik, sasaran utama untuk 

menggali pengetahuan tersebut adalah instansi pemerintah, teknik yang dilakukan 

tidaklah formal melainkan dengan cara bergaul terhadap pemangku instansi yang 

berkaitan, awalnya hanya sebatas dengan penyuluh saja dan kemudian menjalur ke 

ranah yang dituju, dan kemudian pada tahun 2014 tepatnya pada bulan mei, angin 

segar mulai dirasa oleh kelompok tani Risma Asri yaitu dengan adanya program 

pelatihan atau diklat setifikasi fasilitator bidang pertanian organik yang diadakan oleh 

BPP (Badan Pusat Pelatihan) provinsi Lampung. Dalam pelatihan tersebut kelompok 

tani Risma Asri memperoleh kesempatan untuk mendelegasikan anggotanya agar 

                                                           
17

M.Hafidurrohman, Ketua Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 1 November 2016 
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dapat ikut program tersebut dan dalam hal ini ketua lah yang menjadi utusan dari 

kelompok tani Risma Asri untuk mengikuti diklat tersebut. kegiatan tersebut 

sangatlah berguna khususnya pada diri kelompok tani Risma Asri, karna ilmu yang 

diperoleh sangat membantu untuk menerapkan sistem pertanian organik yang 

berstandart dan lebih diakui, adapun hasil dari pembelajaran dalam diklat yang 

dilakukan BPP provinsi lampung adalah sebagai berikut diantaranya:
18

 pembuatan 

Pestisida Nabati, Pupuk Cair Organik, Pupuk Bokasi, Mikro Ogranisme Lokal 

(MOL), Jamur Trichoderma. Yang semua itu merupakan ilmu terkait dunia pertanian 

organik serta sebagai ilmu untuk menerapkan pola pertanian organik.
19

 

Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang didapatkan memalui pelatihan 

fasilitator bidang organik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Pelatihan (BPP) 

provinsi lampung tersebut, ketua mulai tekun untuk membagi ilmu serta menerapkan 

pola pertanian organic dan memberi motivasi  pada diri setiap anggota Kelompok 

Tani Risma Asri. 

Menurut Bpk M.Hafidurrohman menyatakan bahwa : 

“Dengan berbekal ilmu tersebut saya merasa yakin untuk menerapkan pola 

pertanian organik ke seluruh lahan garapan pribadi dan hal tersebut juga 

sebagai upaya untuk lebih memotivasi setiap anggota untuk ikut menerapkan 

pola pertanian organik ke seluruh lahan garapan pribadi milik mereka. Guna 

untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat kepada kelompok, 

pembelajaran terkait pola pertanian organik sendiri dilakukan pada kegiatan 

reboan sebagaimana telah menjadi kegiatan rutin kelompok dan disertai 

motivasi motivasi untuk membuka pemikiran setiap anggota tentang pertanian 

                                                           
18

 M.Hafidurrohman, Ketua Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 1 November 2016. 
19

  M.Hafidurrohman, Laporan Praktikum, Diklat Instruktur dan Fasilitator Tanaman Organik 

Tahun 2014. 
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organik selanjutnya untuk lebih menekankan serta memberikan pemahaman 

yang lebih terkait pola pertanian organik, kelompok sepakat untuk 

menerapkan sistem jatah atau dalam artian setiap anggota kelompok diberi 

bagian untuk menerapkan pola pertanian organik pada salah satu lahan 

garapan pribadi milik mereka dan hal tersebut harus dilakukan”.
20

  

Penerapan pola pertanian organik dalam diri kelompok tani Risma Asri 

tidaklah terlepas dari upaya ketua kelompok untuk terus bekerja serta memotivasi 

bagi setiap anggota untuk dapat beralih kedalam pola pertanian organik dan untuk 

terus berusaha agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan kelompok. 

Semangat dan perjuangan ketua merupakan kekuatan tersendiri bagi setiap 

anggota untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kelompok, semangat tersebut 

terlihat dengan tindak nyata serta usahanya dalam memajukan kelompok hal ini 

terlihat dengan kinerja dan semangat memotivasi setiap anggota untuk terus maju. 

Terlebih lagi dengan dilakukannya sebuah inovasi yang terbilang baru yaitu dengan 

sedikit demi sedikit menerapkan pola petanian organik terhadap kelompok tentunya 

hal ini akan menjadikan tantangan tersendiri bagi ketua untuk terus memotivasi 

kepada setiap anggota.
21

 

Keaktifan setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam 

kelompok tani Risma Asri sendiri tidak terlepas dari sosok ketua yang selalu 

mengayomi setiap anggotanya, dia selalu mendorong serta memotivasi anggota 

kelompok untuk terus maju terlebih dengan aspek pertanian organic, hal ini terlihat 

dari peraturan yang terdapat dalam kelompok tani Risma Asri dimana dalam 

                                                           
20

M.Hafidurrohman, Ketua Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 1 November 2016 
21

Muto’i, Anggota Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 8 November 2016 
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peraturan tersebut sangat tegas seperti halnya kedisiplinan untuk selalu ikut kegiatan 

yang jika ada anggota yang tidak hadir tanpa keterangan akan dikenakan denda 

berupa uang, tetapi hal yang sangat dirasa dengan kehadiran seorang ketua adalah dia 

dapat mempersatukan antara anggota satu dengan yang lain sehingga setiap anggota 

memiliki rasa persaudaraan yang sangat erat.
22

 

Dengan semangat mudanya ketua kelompok tani Risma Asri mulai 

mengoptimasi daya yang dimilikinya kepada setiap anggota, pembelajaran terkait 

pertanian organik yang dilakukan dalam tubuh kelompok tani Risma Asri dilakukan 

melalui kegiatan reboan yang rutin dilakukan kelompok. Kegiatan reboan sendiri 

adalah kegiatan rutin kelompok tani Risma Asri yang dilakukan satu minggu sekali 

pada hari rabu, yang awal mulanya diadopsi dari kegiatan Risma Al-barokah yang 

mereka ikuti dan sekarang dilakukan tetapi hanya lingkup antar anggota kelompok 

tani Risma Asri.  

Kegiatan reboan merupakan sebuah kegiatan gotong royong antar sesama 

anggota kelompok untuk membantu menggarap lahan milik anggota secara bergiliran 

setiap seminggu sekali atau tepatnya pada hari rabu, gotong royong yang dilakukan 

seperti kegiatan penggemburan tanah, pembedengan pada lahan, pemasangan mulsa 

plastik dan lain sebagainya, adapun substansi dari kegiatan reboan tersebut pada 

intinya adalah untuk membantu meringankan pekerjaan setiap angota dalam 

pengolahan lahan serta sekaligus menerapkan prinsip pertanian organik serta juga 
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M.Hamzah, Anggota Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 19 november 2016 
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menumbuhkan rasa solidaritas dan kekeluargaan terhadap setiap anggota.
23

 Hal 

tersebut pastilah akan mendapatkan banyak manfaat terkhusus untuk setiap anggota 

selain tidak memakan waktu, kegiatan ini pun tidak memerlukan tenaga ekstra karna 

dilakukan secara bersama-sama tetapi point utama dalam kegiatan ini adalah 

tumbuhnya rasa memiliki antar sesama anggota dan menumbuhkan rasa solidaritas 

terhadap anggota satu dengan anggota yang lain.
24

 

Dengan adanya kegiatan reboan tersebut setiap anggota merasa sangat 

terbantu dalam hal pengelolaan lahan mereka, seperti halnya pemasangan mulsa 

plastik jika mulsa dipasang secara individual pastilah akan memakan waktu sangat 

lama dan terkesan kurang rapi berbeda halnya jika kegiatan tersebut dilakukan secara 

gotong royong hasilnya pun akan jauh lebih baik dan efisien terhadap waktu. Disisi 

lain dengan adanya kegiatan gotong royong seperti reboan ini, para anggota dapat 

menerima langsung pengetahuan terkait pola pertanian organic yang selama ini 

memang sedang diterapkan pada setiap anggota kelompok tani Risma Asri, dengan 

adanya hal tersebut rasa ragu untuk beralih ke pertanian organic akan hilang dan 

berganti rasa yakin untuk beralih ke pola pertanian organik karna mendapatkan 

pendampingan langsung dari ketua kelompok yang mana sebelumnya telah mendapat 

pelatihan dari dinas pertanian terkait tanaman organic dan dia telah mempunyai 

                                                           
23

Observasi penulis pada pelaksanaan kegiatan reboan kelompok tani Risma Asri, Rabu 8 

November 2016. Didukung dengan data Wawancara kepada Bapak Ranianto, Sekertaris Kelompok 

Tani Risma Asri , 02 November 2016 
24

Muto’i, Anggota Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 8 November 2014. 
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sertifikat dalam hal pertanian organic dan kegiatan reboan ini menjadi momen untuk 

kepada setiap anggota kelompok untuk berbagi pengalaman dan berbagi pendapat.
25

 

Kesadaran akan kualitas dari konsep pertanian organik sebagai peningkatan 

mutu pertanian dan sebagai alternative guna memecahkan masalah pertanian kian 

dirasa oleh setiap kelompok, seperti yang dinyatakan oleh Bpk Nurhasan , ia mau 

untuk menerapkan pola pertanian organic karna ada beberapa aspek  diantaranya dia 

melihat sisi ekonomis dalam penerapan pola organik, hasil pertanian organik 

memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi, adanya segmen pasar yang jelas yang 

dalam hal ini hasil pertanian langsung di distribusikan ke mitra kelompok yaitu dosen 

Fakultas Teknik UNILA. Bpk Nurhasan juga mengaku telah menerapkan pola 

pertanian organik kurang lebih 70% pada lahan garapan milik mereka.
26

 

Kemudian Bpk Agus Jalil juga menyatakan bahwa dia tertarik untuk 

menerapkan pola pertanian organik serta telah menerapkan pola pertanian organik 

kelahan garapan miliknya kurang lebih 60% dari keseluruhan lahan pribadinya karna 

pertanian organik memang terkesan ekonomis serta ramah lingkungan, hasil pertanian 

organiknya pun memiliki nilai yang cukup tinggi. Terlebih dengan adanya 

pembelajaran terkait pertanian organik yang rutin dilakukan kelompok, ia mengaku 

tidak khawatir lagi untuk terus beralih ke pertanian organik karna mendapat 

bimbingan secara kontinuitas.
27
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Wahyudi, Anggota Kelompok Tani Risma Asri,  wawancara, 8 November 2014. 
26

Nurhasan , Anggota Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 18 November 2016 
27

Agus jalil, Anggota Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 19 November 2014 
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Selanjutnya Bpk Supriyanto mengungkapkan bahwa : 

“Pertanian organik diyakini dapat memecahkan masalah pertanian, hal ini 

dapat dilihat dengan tingginya harga hasil pertanian organik dari pada hasil 

pertanian konvensional terlebih juga dengan pola relasi antara kelompok 

dengan pihak unila sendiri petani secara tidak langsung terlepas dari jerat 

tengkulak atau pengepul dan dengan adanya pola relasi tersebut anggota tidak 

ada kekhawatiran lagi jika hasil panen mereka tidak dapat dipasarkan, selain 

dari pada itu pola pertanian organik juga terkesan ekonomis dan ramah 

lingkungan karna menggunakan bahan organik yang ada di sekitar jadi petani 

tidak harus bergantung pada pupuk kimia yang terkesan mahal dan 

membutuhkan biaya lebih. Pola pertanian organik sendiri telah diterapkan 

hampir keseluruh lahan pertanian yang ia miliki”.
28

 

Kelompok tani sebagai kelas belajar untuk para petani juga kerap didapat dari 

instansi pertanian milik pemerintah seperti BP3K dan adanya andil penyuluh untuk 

pendampingan para petani, adapun pelatihan skill lapangan yang pernah dipraktikkan 

untuk kelompok tani Risma Asri adalah adanya Sekolah Lapangan Perlindungan 

Hama Terpadu (SLPHT) yang dilakukan oleh BP3K dan Penyuluh lapangan pada 

Kelompok Tani Risma Asri. Kegiatan tersebut mencakup tentang pelatihan teknik 

budidaya tanaman cabe merah mulai dari proses pembuatan bibit, pengolahan lahan, 

penanganan hama, pemanenan sampai pasca panen dan itu dilakukan dengan cara 

praktek langsung ke ladang perkebunan sayur, tetapi dalam kegiatan tersebut para 

petani masih belum ditekan kan untuk 100% menggunakan teknik organic dikarnakan 

program dari pemerintah pusat terhadap sistem pertanian organic masih belum 

sepenuhnya diaplikasikan tetapi sedikit demi sedikit pemerintah mulai menanamkan 
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Suprianto, Anggota Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 21 November 2016. 
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nilai pertanian organic kepada masyarakat petani tetapi tidak ada paksaan mengenai 

hal tersebut.
29

 

Walaupun program SLPHT yang dilakukan BP3K kabupaten tanggamus 

masih terkesan menggunakan teknik konvensional atau menggunakan bahan kimia 

terhadap perawatan tanamannya, hal tersebut bukan berarti suatu yang sia-sia. Disisi 

lain dengan adanya program tersebut kelompok tani Risma Asri lebih mencontoh 

kepada kegiatan bertaninya saja yaitu seperti mencontoh bagaimana pembuatan suatu 

bibit, teknik pendegelan lahannya, sampai teknik pasca panen yang menurut 

kelompok dapat dipadukan dengan teknik pertanian organik yang menjadi prioritas 

utama mereka, kemudian adanya pelatihan yang bersifat peningkatan skill serta 

pengetahuan yang didapati dari institusi pemerintah adalah terkait penerapat bio-gas 

sebagai alternative pengganti gas LPG serta sebagai teknologi tepat guna yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian adanya pengetahuan yang didapat 

anggota terkait pemberian pakan ternak secara fermentasi dengan dampak yang dirasa 

yaitu adanya efisiensi waktu serta terhadap tumbuh kembang peternakan sapi milik 

anggota.
30

  

Dengan adanya pengetahuan yang didapat dala diri kelompok, para petani 

seyogyanya merasa diberdayakan. Dengan ilmu tersebut para petani merasakan 

dampak langsung terkait ilmu yang didapat dalam tubuh kelompok tani Risma Asri, 
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Sudardi, Petgas Penyuluh Lapangan Kabupaten Tanggamus, wawancaara. 3 november 2016 
30

Muto’i, Anggota Kelompok Tani Risma Asri, wawancara, 8 November 2014 
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dengan hasil nyata yaitu para petani mulai menggunakan teknologi tepat guna secara 

pribadi seperti halnya bio gas yang memanfaatkan kotoran ternak sapi mereka untuk 

memasak dan berfungsi sebagai filter atau penyaring kotoran sapi agar dapat 

digunakan sebagai pupuk organic untuk tanaman mereka, tidak hanya itu kelompok 

tani Risma Asri sebagai kelas belajar juga sangat dirasa manfaatnya untuk membuat 

bahan pengolahan serta perawatan pertanian dengan nilai yang sangat ekonomis dan 

ramah lingkungan ,dimana dalam perawatannya anggota kelompok membuat sendiri 

bahan-bahan yang diperlukan untuk pertanian mereka dengan bahan baku utama yaitu 

dari sumberdaya alam sekitar mereka. Kemudian dengan keunggulan hasil dari 

pertanian organic sendiri terbilang masih sangat luas didunia pasar, hal ini dapat 

dilihat dengan sering kurangnya pasokan suplay sayur organic untuk mitra kelompok 

tani Risma Asri yaitu dosen Fakultas Teknik dari UNILA, melihat hal tersebut, dalam 

lingkup kecil saja peminat akan sayur organic sangat lah banyak, hal ini dapat 

dibandingkan dengan pasar luas pastilah masih sangat lebar masa depan untuk hasil 

dari pertanian organic.
31

  

Menurut Bpk Muto’I mengungkap bahwa : 

Saya senang menjadi anggota kelompok tani Risma Asri ini, disini kita 

mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, misalnya kita dapat 

memanfaatkan kotoran ternak sapi untuk bio gas, pembuatan pupuk serta 

obat-obatan organik untuk tanaman kita, memberikan makanan kepada ternak 

dengan teknik fermentasi dan lain lain. Yang semua itu bermanfaat.” 
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Sutarno, Anggota Kelompok Tani Risma Asri,  wawancara, 20 November 2016. 
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Manfaat yang dirasa cukup memuaskan dengan penerapan sistem organic ini 

selain apa yang kita makan cukup sehat untuk tubuh, terlebih juga dapat 

meningkatkan  perekonomian terkhusus untuk setiap anggota kelompok, hal ini 

ditunjukkan dari hasil panen yang kurang lebih sama dengan sistem pertanian 

konvensional tetapi memang dengan sistem organic perawatan tanamannya cukup 

sulit karna kita harus membuat obat atau pupuk dari bahan organik akan tetapi hasil 

panen tanaman organic memiliki nilai jual yang sangat tinggi dibandingkan dengan 

hasil panen tanaman non organic, dimana selisih harga bisa mencapai dua kali lipat 

dibandingkan dengan harga tanaman non organic bahkan bisa lebih, lebih hebatnya 

lagi untuk tanaman organic tidak terikat dengan harga pasar yang berlaku jadi untuk 

harga jual tanaman organic sendiri bisa dari kita untuk memberikan harga tetapi 

masih dalam koridor standar harga atau dalam artian tidak melebihi batas wajar harga 

dipasaran untuk hasil tanaman organic.
32

 

Terlepas dari nilai jual ekonomi yang terbilang tinggi akan hasil pertanian 

organik, kelompok tani Risma Asri sebagai kelas belajar memberikan dampak yang 

sangat dirasa oleh setiap anggota kelompok, tidak hanya penggunaan bio gas sabagai 

teknologi pengganti gas LPG, tetapi juga  untuk sistem pencarian makan untuk ternak 

sapi mereka, yang biasanya mereka tidak menggunakan teknik fermentasi terhadap 

pakan ternak (rumput) mereka membutuhkan waktu setiap hari untuk mencari makan 

ternak mereka, dan setelah mereka menggunaka teknik fermentasi pakan ternak, 
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mereka dapat memangkas waktu dari yang awal mula setiap hari kini hanya 

membutuhkan waktu tiga kali dalam satu minggu untuk pencarian pakan ternak, dan 

juga pemberian pakan dengan teknik fermentasi juga berakibat baik terhadap tumbuh 

kembang sapi hal ini terlihat dengan lebih gemuknya sapi yang memakan pakan 

fermentasi dari pada sapi yang hanya di berikan rumput biasa. Dan hal yang sangat 

dirasakan manfaatnya adalah dari sistem perawatan yang terkesan ekonomis dan 

sangat ramah lingkungan.
33

 

b) Kelompok Tani Risma Asri Sebagai Wahana Kerja Sama 

Kelompok Tani sebagai wahana kerja sama adalah fungsi suatu kelompok tani 

sebagai wadah untuk bekerja sama baik itu antara sesama anggota kelompok, dengan 

anggota kelompok lain ataupun dengan instansi luar, dimana dengan adanya kerja 

sama tersebut dapat menimbulkan dampak yang baik terhadap setiap anggota 

kelompok dan untuk kelompok itu sendiri. 

Nilai kerjasama dalam kelompok tani Risma Asri dapat dilihat dari setiap 

kegiatan dalam diri kelompok tersebut salah satunya adalah adanya forum 

musyawarah yang dilakukan rutin dalam lingkup kelompok tani tersebut, hal ini 

menjadikan sebuah dasar bagi kelompok guna untuk menciptakan suatu rasa 

demokrasi dan memberikan tempat serta waktu untuk setiap anggota agar dapat 
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bekerjasama untuk berfikir dalam menentukan langkah yang tepat untuk 

keberlangsungan serta keberhasilan kelompok tani Risma Asri.  

Kegiatan musyawarah tersebut tertuang dalam suatu kegiatan pengajian yang 

rutin dilaksanakan kelompok setiap tanggal 16 dikarnakan pada tanggal tersebut tepat 

tanggal kelahiran kelompok tani Risma Asri, kegiatan tersebut dilakukan secara 

bergilir pada setiap rumah anggota. Kegiatan tersebut meliputi pembacaan sholwat 

nariyah, doa bersama dan musyawarah terkait hal-hal yang perlu dilakukan terhadap 

kelompok tani Risma Asri.
34

 

Dengan diadakannya forum musyawarah dalam kegiatan tersebut, setiap 

anggota merasa bahwa diri mereka sangat berperan dalam perkembangan kelompok 

tani Risma Asri serta dalam kegiatan tersebut setiap anggota merasakan suara mereka 

akan memberi dampak terhadap diri kelompok, dan terlebih  berdampak bagi setiap 

anggota untuk terus berpartisipasi aktif kedalam setiap kegiatan yang ada dalam 

kelompok tani Risma Asri.
35

 

Kerjasama antar sesama anggota Kelompok Tani Risma Asri juga dapat 

terlihat dengan sistem yang diterapkan dalam diri kelompok itu sendiri seperti adanya 

kegiatan reboan yang menjadi kegiatan rutin kelompok yang menerapkan pola gotong 

royong antar setiap anggota, adanya sistim bagi hasil untuk peternakan sapi yang 

diperoleh dari bantuan pemerintah (Lihat Bab III hal. 61-62) yang pastinya akan 
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meningkatkan taraf ekonomi setiap anggota, serta akan menambah asset kelompok 

tani. 

Nilai kerjasama yang tertanan dalam setiap anggota melalu kegiatan-kegiatan 

yang ada dalam kelompok tani Risma Asri dinilai sangat bermanfaat bagi setiap 

anggota, karna dengan bekerjasama tersebut hal yang tadinya sulit akan menjadi 

mudah dan dari aspek sosial pun berdampak baik dengan adanya kerjasama antar 

sesama anggota yang mau bahu membahu menolong terkhusus antar sesama anggota 

kelompok tani Risma Asri tersebut.
36

 

Kemudian adanya kerjasama dengan pihak lain seperti dengan penyuluh 

pertanian, penyuluh sebagai seorang pendamping terhadap kelompok tani memiliki 

andil untuk membina serta memfasilitasi apa yang di perlukan petani dalam 

kelompok, hal ini sangatlah penting karna dengan adanya penyuluh  pastinya para 

petani akan mendapatkan akses kepada instansi pemerintah seperti bagaimana untuk 

mendapatkan bantuan alat pertanian dari pemerintah, pengaplikasian program dari 

pemerintah, serta sebagai rekan para petani untuk dapat meningkatkan mutu 

pertanian. 

Peran penyuluh dalam pembinaan kelompok tani Risma Asri sendiri terkesan 

hanya untuk penyambung lidah kepada pemerintah seperti penyampaian kebutuhan 

petani seperti alat pertanian, modal usaha dan lain sebagainya atau dapat dikatakan 

lebih kepada sifat penyampai informasi daripada pendamping yang bersifat 
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memberdayakan seperti halnya memberikan pelatihan skill dan pemberian ilmu 

pertanian yang dirasa belum dilakukan terhadap petani yang teranggotakan dalam 

kelompok tani Risma Asri.
37

 

 Peran penyuluh sebagai mitra para petani selain sebagai pendamping para 

petani juga sebagai penyambung lidah antara petani dengan pemerintah, penyuluh 

berfungsi sebagai penyampaian informasi tentang apa saja yang dibutuhkan para 

petani serta apa saja yang diinginkan petani kepada pemerintah, pendampingan yang 

dilakukan penyuluh pertanian lapangan yang bertugas untuk pendampingan sebanyak 

20 kelompok tani yang berada di kecamatan gisting atas, hal tersebut yang 

menjadikan selama ini pendampingan hanya terfokus terhadap penyampaian program 

dari pemerintah saja (top down) seperti program temu lapangan, Sekolah lapangan 

pengendalian hama terpadu (SLPHT), bantuan dana PUAP dan bantuan berupa alat 

serta pupuk dari pada pendampingan pemberdayaan yang sifatnya berakar dari 

kelompok tersebut oleh karna banyaknya kelompok tani yang dipegang oleh satu 

orang penyuluh itu mengakibatkan kegiatan yang dilakukan hanya penyampaian 

program dari pemerintah terlebih lagi untuk program pola pertanian organik masih 

belum ada khususnya untuk wilayah Kabupaten Tanggamus.
38

 

Adanya kerjasama dengan pihak dosen unila sendiri memiliki dampak yang 

cukup besar terhadap perkembangan kelompok tani Risma Asri terlebih terhadap pola 
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pertanian organic yang mana kurang didapat dari program pertanian dari pemerintah, 

kerjasama dengan pihak dosen Fakultas Teknik UNILA ini mencangkup adanya 

pembinaan terhadap kelompok tani Risma Asri terhadap sistem pertanian organic, 

bahkan lebih dari itu kerjasama antara kelompok dan pihak dosen UNILA tidak 

hanya sebatas untuk pembinaan saja melainkan adanya kerjasama untuk pemasaran 

produk pertanian organic yang dihasilkan oleh kelompok tani guna untuk dipasarkan 

kepada dosen-dosen fakultas teknik UNILA, dan sampai saat ini kelompok tani 

Risma Asri masih dipercaya untuk terus mensuplai sayur organic untuk dijual kepada 

dosen-dosen tersebut.
39

 

Pembinaan tersebut bukan suatu hal yang rutin dilakukan dosen 

UNILA,melainkan pembinaan tersebut ada jika memang anggota kelompok tani 

Risma Asri memerlukan pembinaan tersebut dan kemudian kelompok meminta dosen 

UNILA tersebut untuk melakukan pertemuan dengan kelompok, pembinaan yang 

terkesan rutin sendiri didapat dari dalam kelompok yaitu melalui ketua kelompok 

yang mana telah mendapatkan pelatihan dari dinas pertanian provinsi terkait pola 

pertanian organik.
40

 

Kelompok tani Risma Asri juga bekerjasama dengan ibu ibu rumah tangga 

yang berada di sekitar kelompok tani Risma Asri, dimana ibu ibu tersebut 

diberdayakan untuk menanam tanaman sejenis sayuran dihalaman rumah mereka 
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dengan teknik pertanian organic, hal ini dilakukan bukan hanya dengan permintaan 

saja melainkan dengan pembinaan walaupun tidak secara formal tetapi para ibu ibu 

tetap dibina serta dibantu untuk menerapkan pola organic terhadap tanaman miliknya 

walaupun hanya sebatas di pekarangan rumah saja.
41

 

Hal tersebut dilakukan guna untuk mengimplementasikan pemikiran 

kelompok tani Risma Asri tentang pola pertanian organic kepada lingkungan sekitar 

yang dalam hal ini dilakukan untuk ibu rumah tangga sekitar, dan juga hal tersebut 

dilakukan guna untuk upaya mencukupi permintaan pasar terhadap pihak yang 

bekerjasama yang selalu meningkat. Sayuran yang dihasilkan oleh kegiatan ibu-ibu 

rumah tangga tersebut kemudian dibeli oleh kelompok tani Risma Asri dan kemudian 

dijual bersama dengan hasil panen dari anggota kelompok yang mana hasil dari 

pembelian sayuran dari ibu ibu tersebut di gunakan untuk oprasional dan kemudian 

jika terdapat profit sisa dimasukkan sebagai kas kelompok.
42

 

c) Kelompok Tani Risma Asri Sebagai Unit Produksi 

Kelompok tani sebagai unit produksi adalah fungsi kelompok tani sebagai 

suatu organisasi yang mempunyai suatu kegiatan usaha tani milik kelompok yang 

didalamnya memiliki kuantitas, kualitas serta kontinuitas serta dalam prakteknya 

dapat meningkatkan mutu ekonomi kelompok tani itu sendiri. 
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 Adapun unit produksi yang ada dalam kelompok tani Risma Asri  adalah: 

i) Peternakan sapi kelompok  

Seperti pemaparan sebelumnya, kelompok tani Risma Asri memiliki beberapa 

unit produksi diantaranya adalah peternakan sapi yang dimiliki kelompok, dimana 

dalam sistem pengelolaan atau budidaya ternak sapi sangat diperhatikan oleh 

kelompok sendiri seperti dengan dibentuknya sebuah peraturan oleh kelompok (Lihat 

BAB III hal.61-62), dengan dibentuknya peraturan tersebut jelas bahwa kelompok 

tani Risma Asri sangat mementingkan kualitas proses serta hasil yang terbaik 

terhadap ternak sapi kelompok tersebut, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi 

baik itu untuk anggota atau kelompok tani itu sendiri. 

ii) Penjualan hasil pertanian organic 

Selain peternakan sapi sebagai unit produksi, kelompok tani Risma Asri juga 

memiliki suatu bentuk usaha kelompok yaitu dengan menjual hasil pertanian organic 

secara terorganisir, dimana hasil pertanian organic yang dihasilkan dari pertanian 

anggota kelompok akan dipasarkan secara bersama melalui kelompok tani Risma 

Asri dimana dalam hal ini kelompok tani akan mendistribusikan hasil pertanian 

organic kepada pihak yang bekerja sama yaitu pihak dosen Fakultas Teknik UNILA 

yang sudah ada kerja sama yang terjalin oleh kedua belah pihak dan kegiatan tersebut 

berlangsung continuitas serta pendistribusian tersebut dilakukan setiap 1-2 minggu 
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sekali, kemudian untuk hasil dari pendistribusian tersebut sebesar 5% akan 

dimasukkan kedalam asset kelompok berupa kas kelompok.
43

 

Menurut Bpk M.Hafidurrohman mengungkap bahwa : 

“Kelompok sendiri dapat memasarkan hasil pertanian organik milik anggota 

setiap dua minggu sekali dengan banyak pengiriman kurang lebih dua kwintal 

sekali pengiriman, nah untuk hasilnya pun dapat dikatakan memuaskan karna 

harga hasil pertanian organik lebih besar dari pada hasil pertanian biasa 

missalnya harga tomat di pasaran hanya berkisar Rp 5000,00, punya kita 

(organik) bisa sampai 10.000. Kemudian untungnya lagi dari pertanian 

organik ini adalah harganya yang tidak tergantung pada segment pasar 

melainkan bersifat tetap, sebagai contoh pernah dulu sekitar tahun 2015 harga 

tomat kecil turun harga hingga 500,00.- per kilo nya nah punya kita (organik) 

harga masih stabil yaitu pada kisaran harga 8000-10.000 per kilo nya.” 

Bahkan untuk memenuhi permintaan pasar dari pihak fakultas Teknik UNILA 

sendiri, kelompok tani Risma Asri masih sangat kualahan untuk memenuhi pesanan 

tersebut, hal ini menjadi aspek yang sangat positif untuk mengembangkan pola 

pertanian organic, karna untuk pasarnya pun masih terbilang sangat luas dan 

peminatnya sangat banyak untuk prodak organic.
44

 

iii) Produsen Obat dan Pupuk Organik  

Dalam kalitannya tentang sistem pertanian organic, obat dan pupuk organic 

pastilah erat kaitannya terhadap pola pertanian tersebut, dengan konsentrasinya 

terhadap pola pertanian organic, setiap anggota kelompok haruslah mampu 

memproduksi bahan-bahan organic seperti pupuk organic, obat-obatan organic dan 
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lain sebagainya secara pribadi. Selain sebagai upaya untuk menekan biaya perawatan, 

memproduksi pupuk serta obat-obatan dari bahan organik secara pribadi sendiri 

menunjukkan akan perkembangan sumberdaya manusia (SDM) bagi setiap anggota 

dalam kelompok tani Risma Asri 

Setiap anggota kelompok tani Risma Asri sendiri sudah mampu membuat atau 

mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dalam kelompok tani tersebut, dan dapat 

memproduksi pupuk organic atau pun obat-obatan organic akan tetapi hanya untuk 

digunakan sendiri. Untuk kedepannya  kelompok tani Risma Asri bercita-cita ingin 

menyediakan atau menjadi produsen bahan-bahan yang diperlukan untuk sistem 

pertanian organic untuk dipasarkan ke konsumen.
45
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BAB IV 

FUNGSI KELOMPOK TANI RISMA ASRI DALAM PERSPEKTIF 

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hasil-hasil yang didapat dari 

penelitian dan mendiskusikannya secara mendalam dengan membandingkan 

dengan kepustakaan yang dimuat dalam bagian-bagian sebelumnya. Pada bagian 

pertama penulis akan mendiskusikan bagaimana fungsi dari Kelompok Tani 

Risma Asri terhadap pemberdayaan setiap anggota yang tergolong dalam 

kelompok tani tersebut. Pada bagian selanjutnya, penulis akan mendiskusikan 

tentang dampak pemberdayaan pada Kelompok Tani Risma Asri terhadap setiap 

anggotanya. 

Terkait dengan fungsi dari Kelompok Tani Risma Asri terhadap 

pemberdayaan setiap anggotanya Bab ini berargumen Pertama, pola 

pemberdayaan pada kelompok tani Risma Asri berorientasi pada aspek demokrasi 

dan partisipasi setiap anggotanya. Kedua, proses pemberdayaan dimulai dari 

dalam (power-within), dimana ketua kelompok tani Risma Asri berperan sebagai 

agensi individu yang sadar dan termotivasi untuk menentukan suatu tujuan dan 

tindakan untuk diri kelompok. Ketiga, ketua kelompok tani Risma Asri sebagai 

(Agen Individu) kemudian mendistribusikan pemikirannya kepada kelompok 

(Agen Kolektif) yang kemudian menjadi suatu kinerja bersama (Aksi Kolektif) 

untuk mencapai dampak yang lebih luas. Keempat. Kelompok tani Risma Asri 
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berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Kelima, pola 

pemberdayaan kelompok tani Risma Asri berasal dari diri kelompok itu sendiri. 

Kemudian mengenai dampak pemberdayaan pada kelompok tani Risma 

Asri terhadap setiap anggotanya, Bab ini berargumen bahwa Pertama, kelompok 

tani Risma Asri sebagai wadah pemberdayaan komunitas petani mampu 

menyadarkan setiap anggota akan potensi yang ada. Kedua dengan meningkatnya 

pengetahuan dan kemampuan (Skill) bagi setiap anggota berdampak pada 

mempunya mereka untuk lebih dapat mengontrol serta memanfaatkan lingkungan. 

Ketiga, dengan pola pemberdayaan yang terdapat pada diri kelompok tani Risma 

Asri juga berdampak pada perekonomian anggota. Keempat, pola pemberdayaan 

dalam kelompok tani Risma Asri dapat memadukan pemberdayaan lingkungan, 

pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial-budaya, pemberdayaan kesehatan 

dan pemberdayaan spiritual. 

 

A. Fungsi Kelompok Tani Risma Asri Terhadap Pemberdayaan Setiap 

Anggota 

1. Pola Pemberdayaan dalam Kelompok Tani Risma Asri Berorientasi 

pada Aspek Demokrasi dan Partisipasi Setiap Anggota 

Salah satu factor penting dalam pemberdayaan adalah adanya aspek 

demokrasi dan partisipasi masyarakat itu sendiri, pemberdayaan tidak akan berarti 

jika tidak ada keterlbatan dari objek yang diberdayakan, hal ini sebagaimana teori 

di Bab II bahwa aspek penting dalam suatu pemberdayaan adalah bersifat 

demokratif dan partisipatif. Dalam pola pemberdayaan sendiri aspek partisipasi 
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dan demokrasi dari masyarakat dinilai perlu karna dengan adanya aspek tersebut 

suatu pemberdayaan dapat berarti dan berguna bagi maasyarakat itu sendiri guna 

untuk mencapai kemandirian masyarakat. 

Demokrasi atau yang lebih banyak dikenal dengan musyawarah sendiri 

dinilai penting karna dengan adanya musyawarah tersebut pemberdayaan akan 

lebih terarah pada kebutuhan pokok kelompok, membuat setiap anggota kelompok 

untuk menganalisis kebutuhan serta cara-cara yang akan dilakukan untuk 

mencapai kebutuhan, memberikan kesempatan setiap anggota untuk 

mengungkapkan aspirasi nya, serta untuk merangsang tumbuhnya kemampuan 

kelompok untuk menentukan arah langkahnya sendiri (self-determination). 

Dalam kelompok tani Asri sendiri menurut penulis terlihat telah 

menerapkan aspek demokrasi dalam pola pemberdayaan yang ada di dalam nya 

seperti halnya adanya musyawaran bulanan yang dilakukan selepas pengajian 

rutin yang dilakukan kelompok tani Risma Asri setiap bulan. Hal ini menerangkan 

adanya demokrasi yang benar-benar dilakukan dalam diri kelompok, dimana 

dalam forum musyawarah tersebut setiap anggota berhak untuk mengemukakan 

aspirasi mereka guna untuk menuju kesuksesan suatu kelompok tani, selain 

aspirasi dalam musyawarah tersebut, hal yang dapat diambil dalam musyawarah  

adalah untuk menyelaraskan pemikiran antar setiap anggota sehingga dapat 

diperoleh langkah yang baik dan terkesan tidak memaksa dalam diri kelompok 

seperti halnya kelompok tani Risma Asri yang selaras untuk beralih untuk 

menerapkan pola pertanian organic dalam kaitannya dengan hal tersebut sama 

seperti metode pemberdayaan dengan cara Focus Grup Discussion (FGD) dimana 
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diskusi atau musyawarah dilakukan secara terarah dan melibatkan semua 

pemangku kepentingan. Dalam musyawarah juga menciptakan kepercayaan setiap 

anggota dan akan meningkatkan partisipasi anggota untuk terus berproses didalam 

kelompok tersebut karna mereka merasa memiliki andil terhadap berkembangnya 

kelompok mereka. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bpk Agus Jalil (lihat 

Bab III hal.96). 

Selain musyawarah sebagai forum untuk mengunkapkan aspirasi serta 

penentu kesepahaman antar anggota guna untuk mengetahui langkah yang akan 

diambil guna untuk mencapai cita-cita kelompok yang selaras, aspek partisipasi 

menjadi penting dilakukan untuk mengimplementasikan keinginan kelompok 

tersebut, pasrtisipasi sebagaimana dikemukakan Mikkelsen yang mengutip dari 

Chamber (2002) yang melihat istilah partisipasi dalam tiga bentuk. Adapun 

bentuk yang ketiga yaitu, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang 

memampukan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, 

mimikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk 

mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternative pemecahan 

masalah apa yang ingin mereka pilih. 

Dalam kaitan nya tentang hal tersebut menurut penulis tingkat partisipasi 

anggota kelompok tani Risma Asri dalam proses pemberdayaan yang ada di 

dalamnya terkesan cukup baik, sebagaimana diketahui aspek partisipasi dalam 

kelompok tersebut terlihat dari adanya forum musyawarah sebagai forum yang 

bersifat partisipasi anggota untuk proses pengidentifikasian, kemudian 

sebagaimana diketahui aspek yang selaras dari setiap anggota kelompok tani 
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Risma Asri adalah kesepahaman dari setiap anggota untuk beralih dari sistem 

pertanian yang konvensional atau menggunakan bahan kimia ke sistem yang 

bersifat pertanian organic. 

Untuk mengimlementasikan kesepahaman tersebut, terlihat aspek 

partisipasi dalam upaya pencapaian kesepahaman tersebut seperti mencari 

informasi terkait pola pertanian organic dari pihak pemerintah melalui penyuluh 

kemudian bermuara di Badan Pusat Pelatihan (BPP) Provinsi Lampung, keaktifan 

anggota dalam kegiatan pendampingan dari pihak dosen Fakultas Teknik UNILA 

tentang pertanian organik, dan dengan adanya kegiatan reboan yang dilakukan 

kelompok  yang sekaligus menjadi sebuah kegiatan Sekolah Lapangan (SL) bagi 

anggota kelompok guna untuk menyerap ilmu terkait pertanian organic yang 

dalam hal ini difasilitasi oleh ketua kelompok tani Risma Asri itu sendiri, dengan 

adanya sekolah lapangan yang dibalut dengan kegiatan rutin kelompok, kegiatan 

tersebut menjadikan suatu kegiatan yang berkala atau rutin dilakukan oleh 

kelompok dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai waktu yang tepat untuk 

anggota kelompok berbagi pengalaman serta kendala-kendala dalam usaha 

pertanian organic mereka. Hal tersebut sebagaimana yang di ungkapkan olek Bpk 

Wahyudi (lihat Bab III hal.89). Dengan melihat pemaparan diatas dapat dilihat 

bahwa kelompok tani Risma Asri tergolong dalam kelompok yang baik dan 

berkompeten, hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Montagu dan 

Matson dalam Suprijatna dalam The Dehumanization of Man, yang mengusulkan 

konsep The Good Community and Competency : 
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1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan 

hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer 

2. Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk 

mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab 

3. Memiliki viabilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri 

4. Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan rill, 

bebas memiliki dan menyatakan kehendak 

5. Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk 

kepentingan bersama  

6. Komunitas memberi makna kepada anggota 

7. Adanya heterogensi dan beda pendapat 

8. Pelayanan masyarakat di tempatkan sedekat dan secepat kepada yang 

berkepentingan  

9. Adanya konflik dan managing konflik. 

 

2. Analisis Framework Pemberdayaan dalam Kelompok Tani Risma Asri 

Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta sebagai upaya untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Berbicara mengenai 

pemberdayaan sebagai mana telah di bahas pada bagian sebelumnya, 

pemberdayaan yang baik haruslah berasal dari kebutuhan komunitas atau 

masyarakat itu sendiri dan pemberdayaan yang baik haruslah bersifat 

berkesinambungan walau program pemberdayaan telah berhenti.  
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Kelompok tani Risma Asri sebagai wadah pemberdayaan bagi para petani 

guna untuk meningkatkan mutu pertanian serta pemecahan permasalahan 

pertanian bagi setiap anggotanya mampu menunjukkan keefektifan suatu wadah 

pemberdayaan yang baik dan fungsional, hal ini dapat diketahui dengan pola  

pemberdayaan pada kelompok tani Risma Asri terjadi atas dasar kebutuhan serta 

kesadaran kelompok untuk mau bersama-sama berupaya untuk meningkatkan 

mutu pertanian dengan cara beralih ke sistem pertanian organik sebagai sistem 

pertanian yang memiliki nilai lebih. Oleh karna itu pemberdayaan dalam diri 

kelompok tani tersebut karna berazas pada kesadaran kelompok serta motivasi 

kelompok menjadikan pemberdayaan memiliki sifat berkesinambungan, dimana 

kegiatan pemberdayaan yang ada dalam kelompok tani tersebut terus  berjalan 

walaupun program telah berhenti, disini penulis melihat awal mula adanya 

prakarsa pola pemberdayaan pertanian organik adalah pada saat kegiatan yang 

dilakukan  Dosen Unila melalui program pengabdian dosen terhadap masyarakat 

pada awal tahun 2013. 

Terkait proses pemberdayaan dalam kelompok tersebut, peran ketua 

kelompok tani Risma Asri memiliki andil terhadap segala proses pemberdayaan 

yang terdapat dalam kelompok tani tersebut, bedasarkan data dalam  Bab III dapat 

dimengerti bahwa memang ketua kelompok tani Risma Asri bertindak sebagai 

motor penggerak utama dalam aspek pemberdayaan pada kelompok tersebut, 

dimana ketua selaku pelopor pertanian organik sadar akan potensi yang harus 

digali guna untuk meningkatkan perekonomian serta mengoptimalkan dunia 

pertanian khususnya bagi setiap anggota kelompok, andil ketua sebagai penggerak 
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kelompok ini terlihat dengan semangat nya untuk terus memotivasi dan 

menyadarkan setiap anggota tentang segala keunggulan pertanian organik yang 

diyakini dapat memecahkan permasalahan pertanian. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa disini ketua 

kelompok tani Risma Asri berperan sebagai angen individu yang sadar terhadap 

keadaan dan termotivasi untuk melakukan perubahan terhadap sistem pertanian 

yang selama ini dia lakukan yaitu beralih ke pertanian organik, kesadaran serta 

motivasi tersebut datang dari adanya intervensi luar yang dalam hal ini di aktori 

oleh Dosen UNILA dalam program pengabdian dosen kepada masyarakat,  

kegiatan tersebut mampu menumbuhkan kesadaran kritis kepada ketua kelompok 

yang kemudian memberanikan diri untuk mempelopori sistem pertanian organik, 

dalam hal tersebut kemudian ketua sebagai agen individu yang sadar akan 

kebutuhan skill serta pengetahuan terkait pertanian organik guna untuk 

mengoptimalkan sumber daya manusianya dia mulai mencari kerjasama guna 

untuk mendapatkan suatu kapabilitaas.  

Dari hal tersebut agen individu mendapatkan kapabilitas berupa skill serta 

pengetahuan terkait sistem pertanian organik yang kemudian agen individu mulai 

memotivasi serta memberikan kesadaran kritis (conscientisation) terhadap 

kelompok sebagai perwujudan agen kolektif guna untuk menyelaraskan pemikiran 

dan kemudian menjadikannya aksi kolektif dimana dengan tujuan agar dapat 

memperoleh hasil yang lebih luas. Hal tersbut sebagai mana yang diungkapkan 

oleh Bpk M.hamzah yang menyatakan bahwa motivasi dari ketua menjadi 

kekuatan setiap anggota (lihat Bab III hal.87) kemudian dalam implementasi atau 
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tindak nyata yang dilakukan agen individu untuk meningkatkan pengetahuan serta 

kesadaran (kapabilitas) bagi setiap anggota kelompok agen kolektif dilakukan 

kegiatan berupa sekolah lapangan (SL) yang tertuang pada kegiatan rutinitas 

kelompok yaitu kegiatan reboan. 

Dengan adanya aksi kolektif dampak yang dirasakan sangat besar hal ini 

tidak dapat dipungkiri lagi andil dari aksi kolektif ini mendapatkan hasil yang 

cukup luas, berdasarkan data yang diperoleh pada Bab III aksi kolektif mampu 

menunjukkan pemberdayaan yang berkesinambungan, adanya agen kolektif 

mampu menjalin mitra dengan dosen Unila guna untuk mendistribusaikan hasil 

panen pertanian organik, kemudian dengan adanya aksi kolektif tersebut 

kelompok tani Risma Asri mampu mengatasi permasalahan di dunia pertanian 

seperti pupuk, obat-obatan pertanian, akses modal dan lain sebagainya, dan 

dengan aksi kolektif tersebut kelompok mendapatkan kapabilitas berupa 

kesadaran kritis, skill dan pengetahuan guna untuk mengelola sumberdaya milik 

mereka menjadi lebih baik lagi. Dengan kekuatan yang dimiliki sekelompok orang 

pastilah akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan dan dengan adanya 

kekuatan bersama tersebut dapat memecahkan permasalahan terkait dunia 

pertanian.  

Sebagai mana diungkap oleh Uphoff dalam catatannya, yang menyatakan 

aksi kolektif di butuhkan guna untuk memenuhi beberapa kebutuhan orang-orang 

miskin dan keinginan nya, seperti akses pasar yang lebih baik, pencegahan dari 

korban lintah darat dan kamampuan untuk melawan ketidak adilan sosial, terkait 

teori tersebut dapat dikaitkan dengan aksi kolektif yang dilakukan kelompok tani 
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Risma Asri dimana dengan aksi kolektif tersebut kelompok tani Risma Asri 

mendapatkan akses pasar yang lebih baik, berdasarkan data pada Bab III dengan 

penerapan pola pertanian organik ini petani yang teranggotakan dalam kelompok 

tani tersebut mendapatkan akses pasar yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai jual hasil pertanian organik yang cendrung lebih tinggi dibandingkan dengan 

hasil pertanian konvensional dan terkesan memiiliki hasil panen yang sama besar, 

hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bpk. Jianto (lihat Bab III hal.101), 

kemudian dengan adanya aksi kolektif tersebut secara tidak langsung kelompok 

dapat terentas dari belenggu tengkulak yang selama ini terkesan memainkan harga 

pasar, dan manfaat yang dirasakan juga pada segi pengolahan lahan dimana 

dengan sistem pertanian organik sendiri para petani tidak lagi ketergantungan 

terhadap pupuk kimia, obat-obatan kimia yang notabene nya memang menjadi 

kendala bagi setiap petani karna harus menambah biaya.  

 

3. Pola Pemberdayaaan Kelompok Tani Risma Asri Berasal dari Diri 

Kelompok  

Pemberdayaan yang baik hendaklah diikuti dengan kesadaran komunitas 

itu sendiri akan perubahan kepada hal yang lebih maju dalam melihat potensi 

yang mereka miliki, sehingga mereka akan mampu mewujudkan impian mereka 

berdasarkan potensi yang mereka miliki. Dengan kesadaran tersebut pastilah 

mereka akan tergerak untuk melakukan perubahan kearah yang lebih maju dan 

dengan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun serta pemberdayaan tersebut 

mutlak akan keinginan mereka akan perubahan yang lebih baik. 
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Berdasarkan teori yang dijelaskan dalam Bab II yang menjelaskan sumber 

perubahan dapat berasal dari luar komunitas maupun dari dalam komunitas itu 

sendiri, dari luar komunitas dapat berupa pemberian motivasi, penyuluhan dan 

pengenalan ide-ide baru kepada kelompok. Dimana intervensi yang dilakukan 

perlu diusahakan untuk tidak menimbulkan ketergantungan, tetapi justru 

mendorong terjadinya kesinambungan. Berdasarkan teori tersebut, penulis 

berargumen intervensi dari luar kelompok tani Risma Asri hanyalah bersifat 

rangsangan semata atau untuk memotivasi serta pengenalan ide ide baru yang 

kemudian menjadi kekuatan dari dalam kelompok untuk melakukan perubahan. 

Pola pemberdayaan yang ada dalam diri kelompok tani Risma Asri sendiri berakar 

dari diri kelompok itu sendiri yang di awali dengan rangsangan dari pihak dosen 

Fakultas Teknik UNILA melalui kegiatan pengabdian dosen kepada masyarakat. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III bahwa kelompok tani Risma Asri 

bukanlah kelompok pertanian yang sejak awal didirikan sudah menerapkan pola 

pertanian organic, melainkan pada proses jalannya organisasi kelompok tersebut, 

kelompok mendapatkan rangsangan dari pihak eksternal kelompok yang dalam 

hal ini di aktori oleh pihak dosen Fakultas Teknik UNILA pada suatu kegiatan 

pengabdian dosen kepada masyarakat pada bulan Februari 2013 yang 

dilaksanakan selama 3 hari, selama tiga hari tersebut kelompok tani Risma Asri 

dikenalkan dengan pola pertanian organic, dari aspek tersebut dapat dipahami 

bahwa intervensi dari luar kelompok tani Risma Asri hanya bersifat motivasi serta 

pengenalan ide-ide baru terhadap komunitas, yang kemudian menjadi kekuatan 
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dari dalam diri komunitas untuk melakukan suatu perubahan yang mereka yakini 

dapat meningkatkan taraf hidup mereka. 

Adapun  aspek yang mempengaruhi kelompok berani beralih untuk menerapkan 

pola pertanian organik yaitu:  

Pertama, sadar nya mereka akan peluang besar terhadap pertanian organik baik 

lokal maupun internasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bpk 

M.Hafidurrohman (lihat Bab III hal.85). 

Kedua, adanya dorongan dari anggota lain untuk memotivasi dan memberikan 

arahan terhadap  setiap anggota mengenai pola pertanian organik. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh Bpk Muto’I (lihat Bab III hal.87)  

Ketiga, adanya komitmen bersama untuk terus berproses dalam lingkup kelompok 

yang tertuang dalam peraturan kelompok dan disertai rasa solidaritas antara 

sesama anggota kelompok tani Risma Asri. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

oleh Bpk M.Hamzah (lihat Bab III hal.88). 

Keempat, pola pertanian organik dinilai minim biaya dalam perawatannya 

dibandingkan dengan pola konvensional atau menggunakan bahan kimia. Hal 

tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Bpk Agus Jalil dan Bpk Nurhasan (lihat 

Bab III hal.90) 

Kelima, pola pertanian organik dianggap dapat memecahkan masalah pertanian 

seperti ketersediaan pupuk, adanya nilai jual yang tinggi serta sebagai upaya 
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untuk terlepas dari jerat tengkulak atau pengepul sayur. Hal tersebut sebagaimana 

diungkap oleh Bpk Supriyanto (lihat Bab III hal.91). 

Berdasarkan argument diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 

dalam kelompok tani Risma Asri berasal motivasi dari dalam kelompok untuk 

memecahkan permasalahan pertanian serta dalam rangka untuk mewujudkan pola 

pertanian yang memiliki daya saing yang lebih besar dan kesadaran akan pola 

pemberdayaan tersebut diawali dengan dorongan dari pihak luar kelompok. Hal 

ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Biddel (1965: 78) bahwa muara dari 

proses community development adalah tumbuhnya kompetensi dan tanggung 

jawab sosial yang teraktualisasi dalam bentuk prakarsa lokal dalam melakukan 

perubahan dan pembaharuan, walaupun pada awalnya mungkin masih harus 

didorong oleh intervensi dari luar. 

 

4. Intervensi dari luar komunitas terhadap pola pemberdayaan 

kelompok tani Risma Asri 

Sebagaimana diketahui pemberdayaan dalam kelompok tani Risma Asri 

berasal dari kemauan setiap anggota untuk melakukan perubahan dalam rangka 

mengentaskan permasalahan serta mencapai cita-cita yang di inginkan kelompok, 

sebagaimana teori pada Bab II dimana dengan adanya power yang dimiliki 

sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang mereka 

miliki untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembangkan 

keterampilan dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan. Dengan 

demikian, pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan struktur social 
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masyarakat, karena ada proses sharing power , peningkatan kemampuan, dan 

penetapan kewenangan.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa dalam pola 

pemberdayaannya para petani yang teranggotakan dalam kelompok tani Risma 

Asri memiliki motivasi yang besar terhadap revolusi di bidang pertanian mereka, 

dengan pemikiran yang selaras tersebut anggota komunitas dapat bersatu dan 

memiliki kekuatan yang cukup besar untuk terus berdaya. Hal ini dapat dlihat dari 

usaha mereka untuk terus menggali pengetahuan tentang pertanian organik serta 

partisipasi mereka dalam setiap proses pemberdayaan yang ada dalam kelompok 

tani Risma Asri yang diwujudkan dalam pengaplikasian pola pertanian organik ke 

lahan pertanian milik mereka. Sebagaimana diketahui pola pertanian pertanian 

organik sudah diterapkan kurang lebih 80% dari luas lahan garapan yang bersifat 

tegalan milik kelompok tani Risma Asri secara keseluruhan, kemudian pengakuan 

dari setiap anggota yang telah menerapkan pola pertanian organik seperti 

pengakuan dari Bpk M.hafidurrohaman yang telah secara total menerapkan pola 

pertanian organik pada lahan garapan miliknya (lihat Bab III hal. 86).kemudian 

Bpk Nurhasan yang telah menerapkan pola pertanian organik ke 70% dari total 

lahan pertanian miliknya (lihat Bab III hal. 90). Selanjutnya Bpk Agus Jalil yang 

telah menerapkan pola pertanian organik kurang lebih 60% dari total lahan 

pertanian pribadi miliknya (lihat Bab III hal 90). Selanjutnya Bpk Supriyanto 

yang telah menerapkan pola pertanian organik ke seluruh lahan pertanian pribadi 

miliknya (lihat Bab III hal.91). 
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 Dalam hal tersebut dan data yang termuat pada Bab III, penulis 

berpendapat dengan adanya keselarasan antar anggota kelompok serta motivasi 

yang besar untuk mencapai hal yang diinginkan kelompok dan upaya yang 

dilakukan kelompok tani tersebut untuk mencapai cita-cita kelompok, 

pemberdayaan dalam kelompok tani Risma Asri memiliki sifat yang tidak 

ketergantungan terhadap intervensi dari luar dimana sebagaimana kita ketahui 

intervensi dari luar kelompok tani tersebut hanya berfungsi sebagai rangsangan 

atau motivasi kepada kelompok untuk dapat lebih berdaya. Hal ini sebagaimana 

teori yang dinyatakan oleh Christenson dan Robinson (1989:14). Mereka 

mendefinisikan community development sebagai suatu proses dimana masyarakat 

yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan 

suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi 

ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka. Dari rumusan tersebut 

terlihat kesan bahwa definisi Christenson dan Robinson hendak menyatakan 

bahwa community development intervensi bukanlah hal yang mutlak, justru yang 

lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang 

berlangsung.  

Pola pemberdayaan dalam diri kelompok tani Risma Asri tidak 

ketergantungan terhadap intervensi dari luar dan intervensi dari luar hanya bersifat  

aspek pendukung untuk kelompok tani Risma Asri ini dapat dilihat dari fakta 

lapangan yang tertulis di Bab III dimana pemerintah mengeleluarkan dalam dana 

PUAP untuk membantu para petani melalui GAPOKTAN kemudian 

didistribusikan untuk kelompok tani (lihat Bab III hal.98), adanya bantuan sapi 
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dari pemerintah (lihat Bab III hal.73), kemudian adanya pelatihan serta 

pendampingan dari pemerintah seperti halnya penyuluh pertanian sebagai 

pendamping kelompok tani serta pelatihan dari dinas pusat dalam hal penggunaan 

teknologi tepat guna (lihat Bab III hal.92). Selain dari pemerintah, kelompok tani 

Risma Asri juga mendapat intervensi dari pihak dosen Fakultas Teknik UNILA 

dimana sebagaimana di jelaskan dalam Bab III pihak tersebut berfungsi untuk 

merangsang kelompok tani Risma Asri beralih ke sistem pertanian organik, 

kemudian adanya rasa simpati dari dosen unila untuk selalu ada jika kelompok 

membutuhkan mereka hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bpk.Sutarno (lihat 

Bab III hal.96), terjalinnya kemitraan antara kelompok tani Risma Asri dengan 

pihak UNILA sendiri dengan adanya kerjasama untuk pendistribusian hasil 

pertanian organik (lihat Bab III hal.99). 

Dari data tersebut jelas bahwa intervensi dari luar hanya bersifat 

rangsangan dan aspek pendukung semata terhadap pemberdayaan kelompok tani 

Risma Asri yang notabene nya berfokus terhadap pemberdayaan di bidang 

pertanian organik, dimana seperti data diatas peran pemerintah hanya sebagai 

aspek pendukung komunitas dengan mengucurkan dana PUAP, bantuan berupa 

sapi potong, pelatihan SLPHT dan pendampingan dari penyuluh pertanian yang 

mana aspek tersebut belum dapat menyentuh kepada pola pertanian organik 

seperti halnya SLPHT yang merupakan program dari pemerintah berbentuk 

Sekolah Lapangan (SL) yang dalam kegiatan tersebut masih menerapkan pola 

pertanian konvensional dalam praktek kegiatannya, kemudian adanya peran 

penyuluh pertanian  sebagaimana dijelaskan pada Bab III yang menjelaskan 
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bahwa peran penyuluh terhadap pendampingan kelompok tani Risma Asri 

cendrung hanya untuk penyambung lidah antara petani dengan pemerintah terkait 

kebutuhan petani dan juga hanya untuk penyampai program-program pertanian 

dari pemerintah dan cendrung program tersebut belum ada yang bersifat 

pemberdayaan untuk pertanian organik hal tersebut sebagai mana dinyatakan oleh 

Bpk Supriyanto dan Bpk Sudardi (lihat Bab III hal.97-98).  

Selajutnya terdapat intervensi dari pihak dosen Unila, sebagaimana di 

jelaskan dalam Bab III disini intervensi yang dilakukan pihak dosen unila lebih 

cendrung kepada motivasi dan rangsangan kepada kelompok tani Risma Asri 

terhadap pemberdayaan terkait pola pertanian organik serta sebagai mitra bisnis 

bagi kelompok tani Risma Asri itu sendiri. 

Proses pemberdayaan dalam kelompok tani Risma Asri sendiri dapat 

dikategorikan sebagai pemberdayaan yang sifat nya berkesinambungan karna 

pemberdayaan tersebut terus berjalan dengan tanpa adanya intervensi dari luar, hal 

ini sebagaimana teori dalam Bab II intervensi dikatakan dapat menumbuhkan 

kesinambungan apabila masyarakat yang tadinya statis menjadi tergerak untuk 

melakukan perubahan dan pembaruan berkat adanya intervensi, dan aktivitas 

perubahan serta pembaruan tetap berlangsung walaupun intervensi dihentikan. 

Kesinambungan dalam pemberdayaan pada kelompok tani Risma Asri ini 

dapat dilihat dengan kemauan mereka untuk memperoleh pengetahuan mengenai 

pertanian organik dilakukan atas kesadaran kelompok untuk pengetahuan terkait 

pola pertanian organik melalui Badan Pusat Pelatihan (BPP) Provinsi Lampung, 
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kemudian dalam proses pemberdayaan dalam diri kelompok dilakukan sekolah 

lapangan (SL)  pada kegiatan reboan yang dalam hal kegiatan tersebut dilakukan 

kelompok tanpa intervensi dari luar, kemudian jika adanya upaya untuk 

memperluas pengetahuan, kelompok tani Risma Asri berupaya untuk 

menghadirkan nara sumber yaitu Dosen UNILA untuk memperluas pengetahuan 

mengenai pertanian organik, hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bpk.Sutarno  (lihat Bab III hal.99), serta diterapkan nya sistem jatah untuk setiap 

anggota kelompok menerapkan pola pertanian organik hal tersebut dilakukan 

sejak awal berkembangnya prakarsa untuk penerapan pola pertanian organik pada 

kelompok tani Risma Asri yang substansinya adalah untuk menumbuhkan rasa 

berani setiap anggota untuk beralih ke pola pertanian organik, hal tersebut 

sebagaimana dinyatakan oleh Bpk M.hafidurrohman (lihat Bab III hal.86). 

 

 

B. Dampak Pemberdayaan Kelompok Tani Risma Asri dalam 

Pemberdayaan Setiap Anggotanya 

Dalam teori pada Bab II dijelaskan bahwa makna pemberdayaan 

sesungguhnya adalah suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya 

potensinya ada, dimulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya atau 

juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh 

individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk 

melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi 

keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang 

terkait dengan pekerjaannya. 
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Kelompok tani merupakan kelompok sosial yang terbentuk atas dasar 

kesamaan profesi yaitu petani, dengan melihat hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa potensi dasar dari setiap individu yang tergolong didalam nya adalah  segi 

pertanian dengan potensi utamanya yaitu sumberdaya alam (SDA) dan 

sumberdaya manusia (SDM), jika kedua hal tersebut dapat diberdayakan secara 

optimal tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengentaskan permasalahan 

yang dihadapi masyarakat. Kelompok tani dapat diartikan pula sebagai suatu 

wadah pemberdayaan bagi para petani yang tergolong didalamnya guna untuk 

mengentaskan permasalahan terkait dunia pertanian serta sebagai sarana untuk 

mewujudkan keinginan para petani dalam dunia pertanian mereka hal ini terlihat 

dari fungsi dari kelompok tani tersebut yang mencangkut sebagai kelas belajar, 

wahana kerja sama dan sebagai unit produksi. 

Terkait hal tersebut penulis berpendapat kelompok tani Risma Asri sebagai 

wadah pemberdayaan para petani yang teranggotakan didalamnya dapat 

menunjukan dampaknya sebagai suatu wadah pemberdayaan, hal ini sebagai mana 

hasil penelitian pada Bab III dimana kelompok tani Risma Asri sebagai wadah 

pemberdayaan petani  mampu menyadarkan setiap anggotanya untuk lebih dapat 

mengontrol serta memaksimalkan potensi yang mereka miliki, dari hal tersebut 

terlihat akan adanya pola pemberdayaan yang berhasil dimana setiap anggota 

yang memiliki potensi dasar yaitu dalam dunia pertanian dapat tersadar akan 

perlunya perubahan terhadap budaya pertanian mereka yang dahulu mereka 

menerapkan pola pertanian konvensional atau menggunakan bahan kimia yang 

dalam pertawatannya masih banyak menuai permasalahan yaitu seperti 
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ketergantungannya petani terhadap pupuk kimia yang harus mereka beli, 

kesuburan tanah yang kian lama menurun karna terus dicampuri dengan bahan 

kimia sehingga unsur biologis tanah menurun kualitasnya, terjeratnya petani 

dengan sistem tengkulak yang cenderung mencari untung tanpa memikirkan nasib 

petani dan kandungan dalam hasil panen yang terkesan kurang sehat karna pasti 

terdapat unsur kimia di dalam nya.  

Hal tersebutlah yang menjadi dasar setiap anggota kelompok tani Risma 

Asri untuk tersadar serta termotivasi untuk melakukan evolusi pada sistim 

pertanian yang menjadi potensi dasar anggota kelompok, dengan penerapan pola 

pertanian organik anggota kelompok melihat adanya peluang untuk mengentaskan 

permasalahan mereka dan juga terdapat jalan untuk menuju cita-cita sebagai 

petani yang mandiri dan sukses, dengan kesadaran tersebut anggota kelompok tani 

Risma Asri mampu menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan, hal ini dapat 

dilihat dengan tidak ketergantungannya para anggota terhadap pupuk serta obat 

obatan kimia yang terkesan harus membutuhkan biaya tambahan hal ini sebagai 

mana diungkapkan oleh Bpk Supriyanto (lihat Bab III hal.91) dan Bpk Jianto 

(lihat Bab III hal.94). dari hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan penerapan 

pola pertanian organik, setiap anggota kelompok tidak ketergantungan lagi 

terhadap pupuk kimia dan hal tersebut akan menekan biaya produksi hasil 

pertanian dan dengan hasil pertanian organik tersebut  kelompok tani Risma Asri 

mendapatka segmen pasar yang jelas dimana kelompok bermitra dengan Dosen 

Fakultas Teknik Unila guna untuk menjadi segmen pasar tetap untuk kelompok 

tani tersebut.  
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Dengan adanya segmen pasar yang terkesan langsung ke konsumen (pihak 

dosen Unila) tersebut, anggota kelompok dapat terlepas dari budaya untuk 

menjual hasil pertanian kepada tengkulak yang selama ini cendrung mengambil 

untung dari petani dan dilihat dari harga hasil pertanian organik tersebut cendrung 

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pertanian konvensional dan harga hasil 

pertanian organik tidak terikat harga pasar jadi petani dapat menentukan harga 

jual hasil pertanian mereka hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bpk Supriyanto 

(lihat Bab III hal.91) dan Bpk. Jianto (lihat Bab III hal.94). Hasil pertanian 

organik pada prinsipnya memiliki kandungan yang lebih sehat karna pada 

perawatan nya tidak terkontaminasi terhadap bahan bahan kimia jadi kandungan 

dalam hasil pertanian organik akan lebih sehat dan minim akan zat kimia. 

Dengan pola pemberdayaan yang berjalan pada kelompok tani Risma Asri, 

penulis berpendapat bahwa setiap petani yang teranggotakan dalam kelompok tani 

Risma Asri memiliki motivasi dan kesadaran terhadap keadaan, dalam hal tersebut 

anggota tersadar untuk meningkatkan kapabilitas terhadap sumberdaya yang 

mereka miliki sehingga akan lebih maksimal dalam hal memanfaatkan potensi 

serta sumberdaya yang mereka miliki sehingga mereka akan mendapatkan hasil 

yang optimal, kemudian dengan adanya kapabilitas kelompok yang didapati setiap 

anggota kelompok dalam pola pemberdayaan yang terdapat dalam kelompok tani 

Risma Asri seyogyanya setiap anggota mendapatkan optimasi daya terkait 

pertanian organik dengan hasil suatu kapabilitas diantaranya: untuk pemanfaatan 

lingkungan sekitar yang dijadikan bahan pokok dalam kegiatan bertani organik 

mereka (pupuk, obat-obatan dan nutrisi tanaman), kemudian memanfaatkan 
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kotoran ternak sapi mereka yang digunakan menjadi bio-gas yang berguna untuk 

keperluan memasak serta hal tersebut sebagai meningkatnya kompetensi mereka 

dalam hal penerapan teknologi tepat guna, pemberian pakan ternak (sapi) dengan 

cara fermentasi terhadap pakan ternak (sapi) tersebut sehingga akan lebih 

memberikan efisiensi waktu dalam hal pemberian pakan dan dengan cara tersebut 

juga berdampak baik terhadap tumbuh kembang ternak (sapi). Hal tersebut 

menunjukkan adanya keberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang dapat 

mengontrol Sumberdaya Alam (SDA) secara maksimal sehingga akan 

mendapatkan hasil serta dampak yang lebih baik terhadap setiap anggota.   

 Dengan melihat pemaparan tersebut jelas bahwa para petani yang 

teranggotakan dalam kelompok tani Risma Asri lebih dapat mengontrol dan 

memanfaatkan lingkungan mereka, hal tersebut juga berdampak terhadap 

perekonomian, hal tersebut dapat dilihat dengan berkurangnya biaya perawatan 

bagi lahan pertanian mereka, adanya segment pasar yang jelas serta lebih bersifat 

penjualannya langsung kepada konsumen.  Dengan hasil pertanian organik, juga 

berdampak terhadap perekonomian petani yang tegolong didalamnya dengan 

melihat hasil pendistribusian pertanian organik yang dapat kelompok kirim 

kepada mitra sebesar dua kwintal  setiap dua minggu sekali dengan harga produk 

organik bisa lebih dari dua kali lipat produk pertanian biasa dan harganya pun 

terkesan tetap hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bpk M. Hafidurrohman  

(Lihat Bab III hal. 102) Dengan asumsi bahwa jika mereka menerapkan pola 

pertanian konvensional semisal tomat yang harga pasarannya 5000,00 perkilo  

dibandingkan dengan harga tomat organik yang bisa mencapai 10.000-15.000 
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perkilo, hal tersebut akan berdampak pada nilai income yang mereka dapat yaitu 

lebih besar dua sampai tiga kali lipat dibandingkan dengan hasil pertanian 

konvensional dan ini juga berarti masa sekali panen pertanian organik tersebut 

sama dengan tiga kali masa panen pertanian konvensional. 

Dengan pola pemberdayaan yang terdapat pada diri kelompok tani Risma 

Asri penulis juga berasumsi bahwa kelompok tani dapat memadukan 

pemberdayaan lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan spiritual hal 

tersebut dapat diterangkan sebagai berikut : segi sosial yang tertuang dalam 

kegiatan reboan kelompok tani Risma Asri dimana seperti pemaparan sebelumnya 

kegiatan tersebut bernilai solidaritas dan gotong royong terhadap setiap anggota. 

Segi ekonomi, dengan melihat perbandingan harga serta biaya perawatan terhadap 

pola pertanian organik seperti di bahas pada bagian sebelumnya anggota 

kelompok tani Risma Asri diuntungkan dengan harga jual hasil pertanian organik 

yang cendrung mempunya nilai jual yang tinggi dan merek terlepas dari jerat 

tengkulak serta dilihat dari sistem perawatan terhadap pertanian organik pun 

dinilai lebih ekonomis serta dapat menekan biaya perawatan karna menggunakan 

obat-obatan serta pupuk organik. Kemudian dari segi Spiritual dapat dilihat dari 

kegiatan pengajian rutin kelompok yang dilakukan sebulan sekali dengan 

substansi kegiatan tersebut adalah musyawarah dan pengajian. Selanjutnya dari 

segi kesehatan dapat dilihat dengan hasil pertanian organik yang anggota 

konsumsi paasti akan berdampak baik terhadap kesehatan tubuh. Selanjutnya dai 

Segi Lingkungan dapat dilihat dengan pola pertanian tanpa menggunakan bahan 

kimia, secara tidak langsung petani yang teranggotakan dalam kelompok tani 
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Risma Asri menjaga unsur hara serta kesuburan tanah karna tanah tidak 

terkontaminasi dengan bahan kimia. 

Dilihat dari aspek tersebut di atas, menurut penulis kelompok tani Risma 

Asri dapat memadukan dapat memadukan pemberdayaan lingkungan, ekonomi, 

sosial-budaya, kesehatan dan spiritual. Sebagai mana teori pada Bab III dimana 

menggambarkan relasi antara pemberdayaan dan kesejahteraan (lihat Bab II 

hal.36) dimana pemberdayaan bukan terdiri dari satu interpretasi tetapi bisa lebih 

dari satu interpretasi (multiple interpretation) diantara nya pemberdayaan politik, 

sosial budaya, lingkungan, ekonomi, kesehatan, hukum dan spiritual guna untuk 

mencapai tatanan masyarakat yang sejahtera. 

Dengan memadukan teori tersebu dengan analisa terhadap pemberdayaan 

yang terdapat pada kelompok tani Risma Asri, dapat disimpulkan bahwa 

kelompok tani Risma Asri dapat memadukan lima (5) interpretasi pemberdayaan 

dari tujuh (7) interpretasi pemberdayaan seperti teori di atas guna untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera. 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukannya penelitian ini penulis dapat menyimpulkan pokok 

bahasan terkait fungsi dari suatu kelompok tani Risma Asri yaitu: Pertama, mampu 

menunjukkan keefektifan suatu wadah pemberdayaan yang baik dan fungsional, hal 

ini dapat diketahui dengan pola  pemberdayaan pada kelompok tani Risma Asri 

terjadi atas dasar kebutuhan serta kesadaran kelompok untuk mau bersama-sama 

berupaya untuk meningkatkan mutu pertanian dengan cara beralih ke sistem pertanian 

organik yang diyakini dapat memecahkan permasalahan dunia pertanian mereka. 

Kedua, adanya motivasi dalam diri kelompok tani Risma Asri dimana pola 

pemberdayaan dalam diri kelompok tani Risma Asri berjalan karna ada dasar 

motivasi dalam diri setiap anggota kelompok. Ketiga, pemberdayaan yang berjalan 

pada diri kelompok tani Risma Asri memiliki sifat yang berkesinambungan dimana 

kegiatan pemberdayaan yang ada dalam kelompok tani tersebut terus  berjalan 

walaupun program telah berhenti, dimana adanya suatu prakarsa bagi kelompok 

untuk dapat termotivasi dan tergerak untuk melakukan suatu perubahan itu diawali 

dengan suatu kegiatan pengabdian dosen kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

institusi pendidikan UNILA. 

Kemudian, terkait dampak dari pola pemberdayaan yang terdapat pada 

kelompok tani Risma Asri sendiri penulis berasumsi bahwa dengan adanya pola 
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pemberdayaan yang berjalan dalam diri kelompok tani tersebut berdampak baik 

terhadap peningkatan kapabilitas petani yang teranggotakan dengan asumsi bahwa:  

Pertama, dengan adanya pola pemberdayaan yang terjadi pada didalam kelompok 

tani Risma Asri, petani lebih berdaya. Hal tersebut dapat dimengerti dengan melihat 

lebih mampunya mereka (anggota kelompok) dalam mengontrol potensi yang mereka 

miliki, seperti memanfaatkan lingkungan sekitar dengan cara membuat pupuk organik 

yang minim biaya, penerapan teknologi tepat guna seperti bio-gas dan teknik pakan 

ternak fermentasi. Kedua, dengan pola pemberdayaan yang terdapat pada tubuh 

kelompok tani Risma Asri sendiri juga berdampak terhadap segi sosial, spiritual, 

ekonomi, lingkungan dan teknologi. 

B. Saran 

Sehubung dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba 

memberikan sumbangsih pemikiran sebagai masukan terhadap kelompok tani Risma 

Asri agar tetap dalam koridor pemberdayaan yang mereka upayakan terhadap setiap 

petani yang tergolong didalamnya, agar dapat terciptanya petani yang mandiri dan 

dapat terentas dari belenggu permasalahan dunia pertanian. Adapun saran-sarannya 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kelompok tani Risma Asri dapat menjadi contoh bagi 

kelompok tani lainnya supaya kelompok tani lainnya dapat menadiri 

dalam hal memberdayakan para petani juga dapat berfungsi sebagai wadah 
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pemberdayaan bagi para petani sebagaimana yang dilakukan oleh 

kelompok tani Risma Asri. 

2. Kelompok tani Risma Asri harus bisa mempertahankan apa yang sudah 

dikerjakan dan diusahakan selama ini. Agar tetap mejadi suatu kelompok 

tani yang tetap eksis dalam mempelopori pertanian yang lebih sehat dan 

memiliki peluang yang besar (pola pertanian organik) dalam dunia pasar. 

3. Bagi para petani yang teranggotakan dalam kelompok tani Risma Asri, 

tetap belajar dan terus berusaha dalam memenuhi kebutuhan. Selama 

berada dalam kelompok tani Risma Asri jangan lelah untuk berproses 

didalam nya dan harus senantiasa menginterpretasikan diri dalam 

pengembangan diri supaya menjadi seorang petani yang mandiri dalam 

mencapai kesejahteraan hidup. 

4. Untuk pemerintah agar dapat lebih memperhatikan kaum petani minoritas 

ini (petani organik), jangan hanya sekedar suatu kebijakan yang tertulis 

melainkan harus ada tindakan kongkret berupa implementasi di lapangan 

khususnya terhadap dunia pertanian organik  
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