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ABSTRAK 
 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan kelompok tani adalah untuk membantu kelompok 
tani menjadi mandiri dimana sebanyak 71,98% kelompok tani di Kabupaten Mamuju masih tergolong 
kelompok tani pemula. Tujan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemberdayaan kelompok 
tani kakao sehingga mampu bertahan menuju lembaga tani yang mandiri. Penelitian ini dilaksanakan pada 
kelompok tani Samusenga’na di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis dengan 
pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan teori AGIL akronim dari 
Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi) dan Latency 
(pemeliharaan pola). Dari hasil penelitian, Strategi yang dilakukan kelompok tani Samusenga’na hingga 
mampu bertahan adalah adaptasi yaitu dengan pola dukungan pemerintah., Pencapaian tujuan, lebih 
menekankan pada tujuan peningkatan sumber daya manusia., Integrasi terjalin dalam aktivitas 
rapat/pertemuan, aktivitas pelaksanaan kegiatan usahatani dan aktivitas kegiatan pelatihan., Pemeliharaan 
pola yang dilakukan oleh pengurus meliputi : berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang dilaksanakan 
di saung tani atau lahan percontohan/praktek, pendistribusian bantuan berdasarkan keaktifan anggota, 
mengayomi anggota, dan memberi nasihat; pemeliharaan pola yang dilakukan oleh anggota yaitu dengan 
memberikan saran dan kritikan, pemeliharaan pola yang dilakukan antar anggota dengan cara 
melaksanakan kegiatan kelompok berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Adapun analisis strategi 
pemberdayaan kelompok tani Samusenga’na sebagai berikut membentuk koperasi yang menyediakan 
sarana produksi berbahan organic.  
 

Kata Kunci : Pemberdayaan, Kelompok Tani, Mandiri 

 

ABSTRACT 
 

One of the purposes to be achieved from farmer group empowerment was to help farmer group  to be 
independent where 71,98% of farmer group in Mamuju Regency still categorized as beginner farmer 
group. The purpose of this study was to know strategy of cocoa farmer group so that they could survive 
toward independent farmer group. This study was conducted at Samusenga’na farmer group in Kalukku 
District, Mamuju Regency, West Sulawesi Province. Data collection was performed through observation, 
interview and library research. Data were analyzed through qualitative approach which were explained 
descriptively using AGIL analysis, acronym from Adaptation, Goal Attainment, Integration  and Latency. 
From this study, strategies implemented by Samusenga’na farmer group to be survived was adaptation, 
namely through government support pattern. Goal achievement, more emphasized on the goal of 
improving human resource. Integration was weaved with meeting activity, farming implementation 
activity and training activity. Maintaining pattern conducted by committee include: participating in group 
activity conducted in farming cave or example/practice land, assistance distribution according to member 
activation, member protection, and advice giving; maintaining pattern was performed inter member by 
performing group activity according to schedule stated. Strategy analyses that could be implemented by 
Samusenga’na farmer group as follows: Forming cooperative supplying organic-material production 
tools.  
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PENDAHULUAN 

Dalam mencapai peningkatan pembangunan pertanian, peranan kelembagaan 

kelompok tani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai 

program yang sedang dan akan dilaksanakan karena kelompok tani inilah pada dasarnya 

pelaku utama pembangunan pertanian. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang 

terikat secara non formal dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan 

kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), keakraban dan keserasian, serta 

mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama, Anonim (2009). Dalam 

perikehidupan petani, kelompok tani mempunyai fungsi. Fungsi kelompok tani antara 

lain Kelas Belajar, Wahana Kerjasama dan Unit Produksi (Anonim, 2012). Selain 

fungsi, menurut Hermanto (2006) ada tiga peranan penting dalam kelompok tani yaitu, 

sebagai media sosial atau media penyuluh, alat untuk mencapai perubahan dan tempat 

atau wadah pernyataan aspirasi. Jika peranan ini terlaksana dengan baik maka kelompok 

tani dapat berfungsi sebagai motor penggerak kelompok dalam mengembangkan 

pengaruhnya. Dengan melihat fungsi, peranan dan potensi kelompok tani maka 

kelembagaan kelompok tani perlu dibenahi, dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar 

dapat berkembang secara optimal sehingga mempunyai keberdayaan dalam 

melaksanakan usahataninya. Sulistiyani (2004) menjelaskan pemberdayaan dimaknai 

sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses 

pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada 

pihak yang kurang atau belum berdaya. Pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu 

proses dan upaya untuk memperoleh dan memberikan daya, kekuatan atau kemampuan 

kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, 

menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih 

alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki 

secara mandiri, Anonim (2012). 

Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses (Kartasasmita, 1996) 

yaitu : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki oleh masyarakat (empowering), Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti 

melindungi. Adapun salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan kelompok 

tani adalah untuk membantu kelompok tani menjadi mandiri. Kemandirian berasal dari 



kata “independence” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak 

tergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya 

diri (Chaplin, 1996). Sementara Daradjat (2001) mengartikan bahwa mandiri adalah 

kecendrungan anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya tanpa minta tolong 

kepada orang lain. Menurut Sumardjo (1999), Kemandirian petani (farmer autonomy) 

adalah petani yang secara utuh mampu memilih dan mengarahkan kegiatan 

usahataninya sesuai dengan kehendaknya sendiri, yang diyakininya paling tinggi 

manfaatnya, tetapi bukan berarti sikap menutup diri melainkan dengan rendah hati 

menerima situasi masyarakat dan aturan-aturan yang ada didalamnya, dan motif-motif 

perilaku berasal dari seluruh kenyataan yang dihadapi dalam kehidupannya.  

Untuk menilai kemandirian kelompok tani, ada sembilan indikator penguatan 

kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara 

lain 1. adanya pertemuan/rapat anggota/pengurus yang diselenggarakan secara berkala 

dan berkesinambungan.2. Disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan 

dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan disetiap akhir 

pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi.3. Memiliki aturan/norma yang 

disepakati dan ditaati bersama. 4. Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi 

yang rapi. 5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama disektor hulu dan hilir. 6. 

Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar. 7. Sebagai sumber 

serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota 

kelompok tani khususnya. 8. Adanya jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan 

pihak lain. 9. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan 

hasil usaha/kegiatan kelompok, (Pertanian, 2007). Dalam mencapai kemandirian, 

kelompok tani yang terdiri atas kumpulan petani harus melakukan pemberdayaan 

terhadap anggota-anggotanya. Namun pemberdayaan tidak akan terlaksana jika 

kelompok tani tidak mampu bertahan menghadapi segala kondisi dan tantangan. Untuk 

mengetahui pencapaian fungsi dasar kelompok tani kakao sehingga mampu bertahan 

dapat dilakukan identifikasi berdasarkan fungsi AGIL (Parson dalam Paul dkk, 1990) 

akronim dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency atau latent pattern-

maintenance.  

Dalam upaya pengembangan kelompok tani, yang ingin dicapai adalah 

terwujudnya kelompok tani yang dinamis, dimana para petani mempunyai disiplin, 



tanggung jawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usahataninya serta 

dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar 

dan bersifat komersil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011 di 

Kabupaten Mamuju terdapat 142.987 orang yang bekerja di sektor pertanian dari total 

penduduk sebesar 221.274 orang. Ini berarti bahwa sekitar 64,5% penduduk bekerja di 

sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, telah dibentuk kelembagaan kelompok tani 

sebanyak 2.213 kelompok yang terdiri atas Kelompok Pemula sebanyak 1.596 

kelompok, Kelompok Lanjut sebanyak 538 kelompok, Kelompok Madya 77 kelompok 

dan kelompok utama sebanyak 2 kelompok. Keberadaan kelembagaan kelompok tani 

sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar (BPS, 2012). Dari data ini, 

sebesar 72,12% kelompok masih tergolong dalam kelompok pemula, ini berarti bahwa 

sebagian besar kelompok tani yang ada masih dalam taraf pembentukan kelompok, 

secara formal memiliki seorang pemimpin namun kontak tani masih belum aktif dan 

kegiatan kelompoknya bersifat informatif. Padahal, pembentukan kelompok tani 

hendaknya berdasarkan kesadaran agar terwujud pertanian yang baik, usahatani yang 

optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan kehidupannya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis upaya 

kelompoktani sehingga mampu bertahan serta merancang strategi pemberdayaan 

kelompok tani menuju lembaga tani mandiri. 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Propinsi 

Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive sampling yaitu 

pemilihan lokasi secara langsung dengan dasar pertimbangan bahwa daerah ini selain 

mudah dijangkau oleh peneliti karena jarak dari kota kabupaten tempat domisili penulis 

sekitar 30 Km, daerah ini juga memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan. 

Pertimbangan lain bahwa di Kecamatan Kalukku telah terbentuk sebanyak 364 

kelompok tani yang rata-rata masih dikategorikan kedalam kelas pemula dimana 

sebagian besar dari kelompok tersebut tidak berperan dan berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

 



Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif 

dengan mengamati pengelolaan kelompok tani dan peranannya dalam melakukan 

pemberdayaan. 

Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus kelompok tani dan petani. 

Pemilihan informan pengurus dilakukan karena berperan langsung dalam mengatur 

aktivitas pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kelompok tani. Pemilihan 

petani sebagai informan karena petani selain sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan 

usahatani juga sebagai pelaksana dalam kelompok tani itu sendiri yang merasakan 

dampak dari adanya kegiatan dalam kelompok tani. Informan ini terdiri atas 3 orang 

pengurus yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, 5 orang petani dari kelompok tani 

Samusenga’na yang dianggap sudah mewakili anggota kelompok tani lainnya 

Pengumpulan Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni data primer dan data 

sekunder, dengan teknik pengumpulan data : a). Observasi untuk mendapatkan data 

mengenai pengelolaan kelompok tani penulis melakukan pengamatan secara langsung 

mengenai kegiatan-kegiatan kelompok tani, hubungan antar anggota dan pengurus, 

suasana kelompok, b). Wawancara untuk mendapatkan data primer penulis 

menggunakan teknik wawancara yang berkaitan dengan pengelolaan kelompok tani dan 

peranannya dalam melakukan pemberdayaan, serta strategi yang digunakan  sehingga 

kelompok tani Samusenga’na mampu bertahan c). studi pustaka. Data sekunder yang 

dibutuhkan diantaranya kondisi wilayah kecamatan kalukku, jumlah kelompok tani di 

Kabupaten Mamuju. 

Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, informan ditentukan sendiri oleh peneliti secara 

purposive atau secara sengaja, yakni menentukan informan-informan yang dapat 

memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut 

dianalisis dengan metode analisis : a). deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta 

analisanya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi deskriptif yaitu 

menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik 

dan sistematik. b). Fungsi AGIL akronim dari Adaptation (adaptasi), Goal Attainment 



(pencapaian tujuan), Integration (integrasi) dan Latency (pemeliharaan pola) (Parson, 

Paul dkk, 1990).  sebagai suatu proses identifikasi upaya kelompok tani Samusenga’na 

dalam pemberdayaan sehingga mampu bertahan menuju lembaga tani mandiri, c. 

Analisis SWOT untuk merumuskan sasaran-sasaran berupa tindakan strategis 

berdasarkan fakta internal dan fakta eksternal. 

 

HASIL PENELITIAN 

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara non formal dan 

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, 

ekonomi, sumberdaya), keakraban dan keserasian, serta mempunyai pimpinan untuk 

mencapai tujuan bersama, Anonim (2009). Strategi pemberdayaan kelompok tani 

sehingga mampu bertahan menuju lembaga tani mandiri dilakukan dengan tahap, yaitu 

1. Menilaian pencapaian Sembilan indicator yang menjadi penilaian lembaga yang kuat 

dan mandiri, 2. menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok tani melalui 

proses pemberdayaan, 3. Menganalisis upaya kelompok tani sehingga mampu bertahan 

menghadapi segala tantangan dan hambatan berdasarkan fungsi AGIL dapat dilihat pada 

lampiran, dan 4. Merancang tindakan strategis pemberdayaan menuju lembaga tani 

mandiri menggunakan analisis SWOT yang terlihat pada lampiran. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan bahwa kelompok tani Samusenga’na telah layak 

dikategorikan sebagai lembaga tani mandiri berdasarkan indicator penailaian (pertanian, 

2007) dan telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan melalui proses atau langkah-

langkah pemberdayaan. Untuk mencapai pemberdayaan dan kemandirian, kelompok 

tani Samusenga’na telah melakukan fungsi dasar berdasarkan teori AGIL, sementara 

rancangan strategi pemberdayaan kelompok tani menuju lembaga tani mandiri 

diidentifikasi berdasarkan faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan faktor eksternal 

(peluang-tantangan). 

Kemandirian berasal dari kata “independence” yang diartikan sebagai suatu 

kondisi dimana seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan 

keputusan dan adanya sikap percaya diri (Chaplin, 1996). Kemandirian petani (farmer 

autonomy) adalah petani yang secara utuh mampu memilih dan mengarahkan kegiatan 



usahataninya sesuai dengan kehendaknya sendiri, yang diyakininya paling tinggi 

manfaatnya, (Sumardjo, 1999). Dari Sembilan indicator penilaian lembaga tani yang 

kuat dan mandiri (Pertanian, 2007) semua telah dicapai oleh kelompok tani 

Samusenga’na antara lain : selalu mengadakan rapat/pertemuan, ada rencana kerja 

kelompok, ada aturan/norma, pengadministrasi yang lengkap dan rapi, sumber layanan 

informasi dan teknologi, ada pemupukan modal. 

Dalam tataran konseptual pemberdayaan terkait erat dengan proses transformasi 

sosial, ekonomi, politik dan budaya (Mahmud, 2002). Sulistiyani (2004) menjelaskan 

pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau 

kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak 

yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Proses 

pemberdayaan dilakukan dalam tiga tahap (Kartasasmita,1996) yang dilakukan oleh 

kelompok tani yaitu 1. penyadaran, 2. meningkatkan pengetahuan anggota melalui 

prakek lapang, magang dan mengembangkan informasi pertanian dari berbagai sumber; 

3. Memberdayakan anggota sebagai  pelatih pada P4S.  

Upaya kelompok tani sehingga mampu bertahan yaitu pencapaian fungsi AGIL 

(Parson, Paul dkk, 1990) yaitu melakukan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan 

pemeliharaan pola. 

Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh kelompok tani Samusenga’na dengan 

memanfaatkan potensi kelompok seperti keahlian dalam teknik sambung samping dan 

pengembangan inovasi guna memperoleh dukungan dari pemerintah. 

Pola pencapaian tujuan mengacu pada gambaran sistem aksi dalam menetapkan 

tujuan, memotivasi dan memobilisasi usaha dan energy dalam sistem untuk mencapai 

tujuan. Peningkatan sumber daya manusia merupakan tujuan yang menjadi prioritas 

utama kelompok tani Samusenga’na. 

Jenis tindakan integrasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu kebersamaan dalam 

1. Aktivitas rapat/pertemuan yang dapat terjalin melalui dialog antara pengurs dan 

anggota, 2. Aktivitas pelaksanaan kegiatan usahatani dapat terbina baik dalam 

pelaksanaan kegiatan maupun ketika wakt istirahat, 3. Aktivitas kegiatan pelatihan 

tercermin dalam penerimaan materi dan pelaksanaan praktek.  

Pemeliharaan pola dibagi berdasarkan kedudukan dalam kelompok yang terdiri 

dari dimensi pemeliharaan yang dilakukan oleh ketua kelompok meliputi berpartisipasi 



dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada saung tani atau kebun 

percontohan/lahan praktek, pendistribusian bantuan berdasarkan keaktifan anggota, 

mengayomi anggota, memberi nasihat; dimensi pemeliharaan yang dilakukan oleh 

anggota meliputi mmberi saran dan kritikan; dan dimensi pemeliharaan yang dilakukan 

antar sesama anggota adalah partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.  

Analisis strategi pemberdayaan kelompok tani menuju lembaga tani mandiri 

dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal-eksternal melalui analisis SWOT 

strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 

para pelanggan di masa depan. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis 

yang digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal dan internal yang melahirkan 

rancangan strategi, wikipedi (2012).  

Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat dilakukan oleh kelompok tani 

Samusenga’na  yaitu dengan membentuk koperasi yang menyediakan sarana produksi 

berbahan organik sebagai kebutuhan petani dan melayani seluruh masyarakat petani.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk memperoleh / memberikan 

daya, kekuatan atau kemampuan pihak yang memiliki daya yang dilakukan melalui 

proses / langkah-langkah pemberdayaan untuk mencapai lembaga tani mandiri. 

Kemandirian petani (farmer autonomy) adalah petani yang secara utuh mampu memilih 

dan mengarahkan kegiatan usahataninya sesuai dengan kehendaknya sendiri. kelompok 

tani Samusenga’na telah dikategorikan lembaga tani mandiri karena telah melakukan 

langkah-langkah pemberdayaan, upaya yang dilakukan kelompok tani Samusenga’na 

hingga mampu bertahan adalah adaptasi yaitu dengan pola dukungan pemerintah., 

Pencapaian tujuan, lebih menekankan pada tujuan peningkatan sumber daya manusia., 

Integrasi terjalin dalam aktivitas rapat/pertemuan, aktivitas pelaksanaan kegiatan 

usahatani dan aktivitas kegiatan pelatihan., Pemeliharaan pola dilakukan oleh pengurus, 

anggota dan antar anggota. Adapun rancangan strategi sebagai hasil dari analisa penulis 

maka direkomendasikan kepada kelompok tani Samusenga’na agar membentuk 

koperasi yang menyediakan sarana pertanian berbahan organik guna memenuhi 



kebutuhan petani demi mencapai penerapan sistem pertanian ramah lingkungan; dan 

mengelola kebun percontohan dengan model agrowisata. 

Dalam rangka mencapai kemandirian, sebaiknya kelompok tani Samusenga’na 

menjalin kerjasama dengan sector swasta sebagai penunjang usahatani. 
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