
 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Koordinasi  

1. Pengertian Koordinasi 

Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to 

regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan 

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or 

order, of the same rank or order not subordinate) untuk saling memberi informasi dan 

mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan 

sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan 

menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya 

terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna 

untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja 

(Talizuduhu Ndraha, 2003:290). 

Menurut Talizuduhu Ndraha dalam Kybernology (2003 : 291): 

"Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara 

bersama mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa 

sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu 

tujuan yang telah ditetapkan, dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak 

merusak keberhasilan kegiatan yang lain". 
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Koordinasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (1984:85) adalah menggerakkan 

segala usaha organisasi untuk melaksanakan usaha sebanyak mungkin atau 

koordinasi berarti usaha mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, kekembaran atau 

kekosongan pekerjaan.  

Dalam administrasi pemerintah, koordinasi diartikan: 

"suatu usaha, kegiatan kegiatan dalam bentuk kerja sama, konsultasi dan kesatuan 

tindakan antara badan-badan kenegaraan maupun badan-badan kemasyarakatan yang 

selaras dan serempak, baik horizontal maupun vertikal dan bersifat menyeluruh 

untuk mencapai keserasian, kebulatan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-

tugas negara (Malayu S.P. Hasibuan, 1984 : 85)". 

Menurut Talizuduhu Ndraha (2003 : 292), koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan 

sebagai: 

"proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang 

terlibat dalam proses pemerintahan (plat merah, plat kuning, dan plat hitam) yang 

berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan 

kepentingan antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di satu sisi semua 

kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan 

bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh 

keberhasilan pihak yang lain". 

 

Menurut Malayu S.P.Hasibuan tinjauan tentang manajemen, koordinasi adalah 

pernyataan usaha manusia yang meliputi: 

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif 

2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini 

3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha ini 

 

Mengefektifkan koordinasi, semua mata rantai siklus manajemen dan teknikal 

operasional harus distandarisasikan secara penuh. Koordinasi merupakan fungsi 
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organisasi, begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk maka koordinasi 

internal dan eksternal harus berjalan. Koordinasi juga merupakan syarat mutlak untuk 

menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan 

harmonis dan efisien. 

Berdasarkan definisi-definisi koordinasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi 

yang dimaksud disini adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerjasama, dan 

kesepakatan bersama yang mengikat kelompok tani dan BPD secara selaras, 

seimbang dan serempak dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu serta 

mencegah terjadinya kekacauan, konflik, percekcokan dan sebagainya.  

Berdasarkan pengertian kordinasi, maka koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerja sama, dan kesepakatan bersama yang 

mengikat Kelompok Tani dan BPD secara selaras, seimbang dan serempak dalam 

usaha mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya kekacauan, 

konflik, percekcokan dan sebagainya, khususnya dalam hal Pertanian yang 

menunjang pembangunan desa.   

2. Unsur-Unsur Koordinasi 

Unsur-unsur koordinasi menurut menurut Terry dalam Inu Kencana (2002:167): 

a. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization of effort) 

b. Pengaturan waktu (timing) dan terpimpin (directing) 

c. Harmonis (harmonious) 

d. Tujuan yang ditetapkan (stated objective) 
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Menurut James D. Mooney, seperti yang dikutip Inu Kencana dalam bukunya 

Sistem Pemerintahan Indonesia, unsur-unsur koordinasi adalah sebagai berikut: 

1. Susunan yang teratur dari usaha kelompok (orderly arrangement of group effort) 

2. Kesatuan tindakan (unity of action) 

3. Tujuan bersama (common purpose) 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-

unsur koordinasi antara kelompok tani dan BPD dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaturan, yaitu pengaturan waktu dan ketepatan waktu koordinasi 

2. Sinkronisasi, yaitu kegiatan koordinasi berjalan secara serentak dan berurutan 

3. Kepentingan bersama, yaitu koordinasi merupakan pandangan menyeluruh dalam   

      mencapai sasaran bersama 

4. Tujuan bersama, yaitu koordinasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama 

 

Bahwa unsur-unsur koordinasi antara Kelompok Tani dan BPD  dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pengaturan, yaitu pengaturan waktu dan ketepatan waktu koordinasi Dalam 

pelaksanaan koordinasi antara Kelompok Tani dan BPD, terdapat unsur pengaturan 

waktu dan ketepatan waktu. Pengaturan waktu dan ketepatan waktu koordinasi ini 

telah dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi. Pengaturan waktu 

dan ketepatan waktu koordinasi ini sangat penting karena keberhasilan. koordinasi 

akan tercapai jika kedua instansi yang berkoordinasi ini dapat memenuhi 

pengaturan dan ketepatan waktu koordinasi. 
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2. Sinkronisasi, yaitu kegiatan koordinasi berjalan secara serentak dan berurutan.Unsur 

kedua yang terdapat dalam koordinasi antara Kelompok Tani dan BPD adalah 

koordinasi ini berjalan serentak dan berurutan. Koordinasi berupa seperti rapat dan 

musyawarah baik yang berupa formal maupun tidak resmi dijalankan 

berurutan, agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam koordinasi. 

3. Kepentingan bersama, yaitu koordinasi merupakan pandangan menyeluruh dalam 

mencapai sasaran bersama.Unsur yang ketiga dalam koordinasi antara Kantor 

Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja adalah kepentingan bersama. Kepentingan 

bersama ini merupakan cara pandang kedua instansi dalam mencapai sasaran 

bersama, yaitu meningkatkan pembangunan desa dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, khususnya petani. Koordinasi juga akan berjalan 

dengan baik jika ada unsur kepentingan bersama yang diterapkan dalam menjalani 

koordinasi. 

4. Tujuan bersama, yaitu koordinasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

bersama antara Kelompok Tani dan BPD. Tujuan tersebut adalah yang pertama 

menciptakan dan memelihara efektifitas pembangunan desa, melalui sinkronisasi, 

penyerasian dan kesinambungan antara Kelompok Tani dan BPD. Yang kedua 

mencegah konflik antara Kelompok Tani dan BPD, menciptakan efisiensi yang tinggi 

melalui kesepakatan- kesepakatan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Dan yang 

ketiga adalah menciptakan dan memelihara sikap saling responsif antara, 

Kelompok Tani dan BPD melalui jaringan informasi dan komunikasi yang efektif 
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3. Sifat-Sifat Koordinasi 

Sifat-sifat koordinasi (Coordination Characteristic) 

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis 

2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh dalam kerangka mencapai  

    sasaran 

3.  Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan 

             (Malayu S.P.Hasibuan, 1984 : 88) 

 

4. Pendekatan Koordinasi 

 

Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami gejala koordinasi, yaitu  

1. Pendekatan politik, normatif, atau birokratik 

Pendekatan ini yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Menurut pendekatan 

politik, koordinator ditentukan lebih dahulu atau ditetapkan secara bersama-sama 

dengan antar unit  kerja yang lain. 

2.   Pendekatan manajemen atau empirik 

Koordinasi merupakan kebutuhan setiap orang atau institusi. Kebutuhan 

akan koordinasi mendorong seseorang atau kelompok untuk berkoordinasi satu 

dengan yang lain (Talizuduhu Ndraha,2003 : 290). 

5. Prinsip-Prinsip Koordinasi 

Prinsip koordinasi adalah semua kegiatan organisasi harus dikoordinasikan, hal ini 

penting untuk mencegah kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab. Kerjasama 

merupakan asas koordinasi, artinya mereka harus bertindak bersama-sama agar 

terdapat suatu kesatuan yang dalam tindakan. Jadi, koordinasi sebagai pengaturan 
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yang tertib dari suatu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan 

dalam mencapai tujuan bersama. 

6. Bentuk-Bentuk Koordinasi 

Berdasarkan sudut pandang politik, lahir berbagai sebutan untuk koordinasi. Misalnya 

koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, dan koordinasi diagonal. Dari sudut 

manajemen, koordinasi diidentifikasikan melalui ada tidaknya jenis dan hubungan 

antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Bentuk-bentuk koordinasi dari sudut 

pandang ilmu pemerintahan adalah: 

1. Koordinasi Waktu 

Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan mana 

kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan, jika 

berurutan bagaimana urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar 

unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya. 

2. Koordinasi Ruang 

Koordinasi ruang dapat juga disebut koordinasi wilayah, koordinasi ini ditempuh 

jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja. 

3. Koordinasi Interinstitusional 

Koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba 

guna atau produk bersama tertentu. 

4. Koordinasi Fungsional 

Koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang 

kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional. 



   15 
 

5. Koordinasi Struktural 

Koordinasi antarunit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui 

superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang 

satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela. 

6. Koordinasi Perencanaan 

Oleh James G. March dan Herbert A. Simon disebut coordination by plan, guna 

mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu 

oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja 

yang berhubungan interdependen dan independen. 

7. Koordinasi Masukan-Balik 

Oleh March dan Simon disebut coordination by feedback, yaitu koordinasi hasil 

kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan adjustment, 

improvement, koreksi, dan sebagainya (Talizuduhu Ndraha, 2003:295-296). 

Bentuk koordinasi dilihat dari sudut pandang politik menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (1984 : 89): 

a. Koordinasi Vertikal, yaitu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, 

pengarahan, yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatankegiatan unit-unit, 

kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. 

 

b. Koordinasi Horizontal, yaitu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, 

pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan di dalam tingkat organisasi 

yang setingkat. 
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Koordinasi Horizontal dibagi atas dua, yaitu : 

1. Interdiciplinary, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan menyatukan 

tindakan - tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu 

dengan unit yang lain secara intern maupun secara eksteren pada unit-unit yang 

sama tugasnya. 

2. Inter-related, yaitu koordinasi antar badan (instansi). 

   Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain 

saling bergantungan atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern 

yang levelnya setaraf  (Malayu.S.P.Hasibuan,1984 : 90). 

Berdasarkan bentuk koordinasi, maka koordinasi antara Kelompok Tani dan Badan 

Permusyawaratan Desa dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk koordinasi horisontal 

inter-related. Koordinasi yang dilakukan disini adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, 

pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan setingkat, yaitu koordinasi 

antara unit-unit yang fungsinya berbeda tetapi saling ketergantungan dan mempunyai 

saling ketergantungan baik secara intern maupun ekstern serta mempunyai level yang 

setaraf. Ketergantungan ini dapat dilihat dari fungsi masing-masing instansi/badan yang 

berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lain. 

7. Syarat-Syarat Koordinasi 

Syarat-syarat koordinasi berdasarkan pendapat Malayu S.P. Hasibuan (1984:86): 

1.Sense of Cooperation atau perasaan untuk bekerja sama, dilihat dari sudut bagian per 

bagian bidang pekerjaan bukan orang per orang. 

2. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antar bagian-
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bagian agar berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. 

3. Team Spirit, artinya satu sama lain pada tiap bagian harus harga menghargai. 

4. Esprit de Corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya 

akan menambah kegiatan bersemangat. 

Koordinasi merupakan sebuah proses yang meliputi beberapa langkah. Sebagai proses, 

input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola 

komunikasi. Sumber informasi (sender) menyampaikan berita tertentu kepada 

masyarakat umum atau unit kerja lainnya (receiver). Unit kerja yang berkepentingan, 

bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu, atau memberikan feedback 

(hubungan timbal balik) kepada sender atau masyarakat. Masyarakat atau receiver 

(penerima) bisa memberikan tanggapan baik dan seterusnya. 

Koordinasi dapat diukur melalui proses manajemen pemerintahan, yang perlu diukur 

adalah : 

a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi 

b. Kesadaran pentingnya koordinasi, berkoordinasi, koordinasi built-in di dalam setiap job   

     atau task 

c. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan. Peserta forum    

Koordinasi harus pejabat yang berkompeten mengambil keputusan. Untuk 

menjamin kehadiran pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan 

(koordinasi) yang ditaati sepenuhnya dari atas ke bawah 

d. Kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan dan komitmen harus diagendakan  
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   (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal) 

e. Insentif koordinasi, yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati  

    kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait 

f. Feedback sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya  

   (Talizuduhu Ndraha, 2003 : 297). 

Cara mengadakan koordinasi dapat ditempuh dengan jalan: 

1. memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai 

pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk 

menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang diharapkan 

2. mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh 

anggota tidak menurut masing-masing anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri dan 

tujuan itu adalah tujuan bersama 

3. mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan lain-lain 

4. mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan 

sasaran (Malayu S.P. Hasibuan,1986:91). 

Koordinasi dapat dilakukan melalui atau dengan menggunakan alat seperti: rapat 

koordinasi, permintaan data/ informasi/ pendapat dari instansi, konsultasi, seminar, 

lokakarya dan lain-lain (Talizuduhu Ndraha, 1988:123).  

Pentingnya koordinasi adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: 

a. Koordinasi memungkinkan penyelesaian secara menyeluruh atau total 

accomplishment atas akses bagian individu yang membentuk total itu 

b. Masing-masing bagian yang membentuk keseluruhan menjadi sangat penting di 
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bawah koordinasi 

c. Koordinasi menekankan pentingnya unsur-unsur manusia 

d. Salah satu konsep koordinasi adalah mengikat menjadi satu kesatuan integral 

beberapa macam tingkatan unit organisasi  

(Malayu S.P. Hasibuan, 1984:89). 

Beberapa faktor yang membatasi efektifitas koordinasi menurut Yayat Herujito dalam 

buku Dasar-Dasar Manajemen (2004:118): 

1. Perbedaan orientasi tujuan 

Masing-masing subunit memiliki pandangan yang berbeda tentang cara yang 

paling baik untuk mengembangkan organisasi. 

 

2. Perbedaan dalam orientasi waktu 

Subunit-subunit tertentu memprioritaskan masalah-masalah yang dapat ditanggulangi 

segera, sedangkan subunit-subunit yang lain memprioritaskan masalah-masalah yang 

membutuhkan waktu yang lama. 

3. Perbedaan dalam orientasi pribadi 

     Dalam subunit-subunit tertentu, cara-cara komunikasi berlangsung cepat, sedangkan 

dalam subunit-subunit yang lain berlangsung secara lambat.  

4. Perbedaan dalam formalitas struktur 

Setiap unit dalam organisasi dapat memiliki metode dan standar yang berbeda-beda 

dalam mengevaluasikan kemajuan-kemajuan organisasi. 
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Menurut Yayat M. Herujito (2004:120), koordinasi antara lain ditujukan untuk 

pencegahan: 

a. konflik dan kontradiksi 

b. persaingan yang tidak sehat 

c. pemborosan 

d.  kekosongan ruang dan waktu 

e. terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan berbeda - beda dalam   

     mengevaluasikan kemajuan-kemajuan organisasi 

8. Tujuan Koordinasi 

Tujuan koordinasi menurut Talizuduhu Ndraha dalam Kybernologi (2003 : 295) : 

  

a. menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui   

sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai    

    kegiatan dependen suatu organisasi. 

b. mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan 

interdependen yang berbeda - beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat 

semua pihak yang bersangkutan. 

c. menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif di 

kalangan unit kerja independen dan independen yang berbeda-beda agar keberhasilan 

unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui 

jaringan informasi dan komunikasi yang efektif. 

Keberhasilan pencapaian tujuan koordinasi secara keseluruhan tergantung pada hal-hal 
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sebagai berikut (Talizuduhu Ndraha, 1988:120): 

1. sejauh mana masing-masing instansi memenuhi tugas kewajiban dan     

    tanggungjawab yang telah dilaksanakan. 

2. sejauh mana program suatu instansi serasi dengan program instansi lainnya. 

3. sejauh mana instansi memelihara kesinambungan programnya dengan program 

instansi lain, dalam hal instansi-instansi yang bersangkutan memegang peranan 

profesional sepanjang penyelenggaraan proyek. 

4. sejauh mana keberhasilan suatu instansi tidak menimbulkan kerugian bagi instansi 

lainnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tujuan koordinasi antara Kelompok 

Tani dan BPD adalah: 

1. Menciptakan dan memelihara efektifitas ketenagakerjaan, melalui sinkronisasi, 

penyerasian dan kesinambungan antara Kelompok Tani dan BPD 

2. Mencegah konflik antara Kelompok Tani Dan BPD dan menciptakan 

efisiensi yang sangat tinggi melalui kesepakatan yang dibuat untuk 

kepentingan bersama. 

3. Menciptakan dan memelihara sikap saling responsif antara Kelompok tani 

dan BPD melalui jaringan informasi dan komunikasi.  

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah masing-masing instansi, Kelompok Tani 

dan BPD harus menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya masing-masing 

dan melaksanakan koordinasi dengan sebaik-baiknya demi tercapainya kepentingan 

bersama dalam tujuan koordinasi. 
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Koordinasi yang dijalankan oleh Kelompok Tani dan BPD dinilai peneliti sangat tidak 

efektif. Hal ini dikarenakan koordinasi antara kedua belah pihak tidak terjadi secara rutin 

dan tidak di agendakan, sehingga pertanian yang seharusnya dapat mendukung 

pembangunan desa tidak dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya. Maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi antara kelompok tani dan BPD tidak berjalan 

efektif. 

BPD melaksanakan tugasnya sendiri tanpa melihat pihak lain yang sangat 

mengharapkan bantuan berkoordinasi, dan begitu juga sebaliknya Kelompok tani 

melaksanakan tugasnya sendiri tanpa melihat pihak lain yang berkoordinasi.  

9. Jenis-Jenis Koordinasi 

Jenis-jenis koordinasi menurut Talizuduhu Ndraha (1988:123): 

a. Koordinasi Fungsional, misalnya antara program pertanian dan program pengairan 

b. Koordinasi Institusional, yaitu koordinasi terhadap sejumlah instansi yang 

dipandang bersangkutan dalam menangani suatu urusan tertentu 

c. Koordinasi Teritorial, yaitu koordinasi yang dilakukan terhadap dua atau lebih daerah 

yang bersangkutan dengan program tertentu 

d.  Koordinasi Waktu, yaitu usaha mengkoordinasikan waktu sedemikian 

rupa sehungga dapat ditentukan mana kegiatan yang dapat dilakukan serentak 

dan mana yang harus berurutan.  

 

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis koordinasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

jenis koordinasi yang terjadi antara kelompok tani dan BPD desa Fajar Baru adalah 

koordinasi fungsional karena keduanya mempunyai fungsi berbeda tetapi saling 
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berhubungan dan ketergantungan, Serta koordinasi institusional karena keduanya 

merupakan suatu instansi yang bersangkutan dalam menangani masalah pembangunan 

desa. Dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan 

penting karena begitu banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya 

koordinasi, tetapi semuanya itu dapat disinkronkan dan diatur demi tujuan 

bersama. 

Jenis koordinasi yang terjadi antara Kelompok tani dan BPD adalah koordinasi 

fungsional karena keduanya mempunyai fungsi berbeda tetapi saling 

berhubungan dan ketergantungan. Koordinasi ini juga dapat diklasifikasikan ke 

dalam jenis koordinasi institusional karena keduanya merupakan suatu instansi 

yang bersangkutan dalam menangani masalah tertentu, yaitu masalah pertanian yang 

menunjang pembangunan desa. 

 

B. Tinjauan tentang Petani dan Kelompok Tani 

 

1.  Kelompok 

 

Didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, 

bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Stephen P. Robbins- Timothy A. 

Judge: 2008: 356)   

Klasifikasi Kelompok 

a. Kelompok Formal 

    Kelompok kerja yang ditugaskan dan didefinisikan oleh struktur organisasi 

b. Kelompok Informal 

    Kelompok yang tidak berstruktur formal maupun secara organisasional; timbul sebagai     
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    respon terhadap kebutuhan akan kontak sosial. 

c. Kelompok Komando 

    Kelompok yang terdiri atas individu-individu yang melapor secara langsung kepada  

    seorang manajer. 

d. Kelompok Tugas  

    Kelompok yang yang bekerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

e. Kelompok Kepentingan 

    Kelompok yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan demi kepentingan masing-  

    masing. 

F. Kelompok Persahabatan 

    Kelompok  yang berkumpul bersama karena mereka memiliki satu atau lebih  

    persamaan karakteristik. 

2. Pengertian Petani dan Kelompok Tani 

 

Sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 93/Kpts/OT. 210/3/97, Tanggal 18 Maret 1997, 

pengertian yang berkaitan tentang petani dan kelompoknya adalah sebagai berikut : 

a. Petani adalah: 

    Pengelola Usaha tani dan atau usaha penangkapan ikan, yang meliputi petani, pekebun, 

peternak. 

b. Kelompok Tani adalah: 

    Kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan 

kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama 

meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.  
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3. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus. 

a. Pengurus Kelompok Tani. 

1. Membina kerjasama dalam melaksanakan usaha tani dan kesepakatan yang berlaku 

dalam kelompok tani. 

2. Wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan dari petugas/ penyuluh untuk selanjutnya 

diteruskan pada anggota kelompok. 

3. Bersama petugas/ penyuluh membuat rencana kegiatan kelompok dalam bidang 

produksi, pengolahan, pemasaran dan lain-lain. 

4. Mendorong dan menggerakkan aktifitas, kreatifitas dan inisiatif anggota. 

5. Secara berkala, minimal satu bulan sekali mengadakan pertemuan/ musyawarah 

dengan para anggota kelompok yang dihadiri oleh petugas/ penyuluh. 

6. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada anggota, 

selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan. 

b. Anggota Kelompok Tani 

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan  kegiatan usaha tani yang bersangkutan. 

2. Wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk pengurus kelompok tani dan petugas/ 

penyuluh serta kesepakatan yang berlaku. 

3. Wajib bekerja sama dan akrab antar sesama anggota, pengurus maupun dengan 

petugas/ penyuluh. 

4. Hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan masukan, saran dan pendapat 

demi berhasilnya kegiatan  usaha tani kelompok. 
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Penumbuhan Kelompok Tani 

1. Dasar Penumbuhan 

Dalam rangka pembangunan sub sektor  pertanian, kelompok tani adalah sebagai berikut: 

a.  Penumbuhan kelompok tani didasarkan pada keakraban, keserasian dan kepentingan 

bersama, baik berdasarkan hamparan usaha tani kebun, domisili atau jenis usaha tani 

tergantung kesepakatan dari petani yang bersangkutan. 

b. Anggota pengurus kelompok tani pertanian, baik yang merupakan kegiatan      

   proyek maupun kegiatan pembangunan swadaya. 

c. Merupakan pengorganisasian petani yang mengatur kerjasama dan pembagian tugas 

anggota maupun pengurus dalam kegiatan usaha tani kelompok dihamparan kebun. 

d. Besaran kelompok tani disesuaikan dengan jenis usaha tani dan kondisi dilapangan, 

dengan jumlah anggota berkisar 20-30 orang. 

e. Keanggotaan kelompok tani bersifat non formal. 

 

2. Penumbuhan Kelompok Tani. 

a. Upaya penumbuhan  kelompok tani diarahkan pada tumbuhnya suatu kerjasama yang 

bersumber dari kesadaran petani dengan cara bergabung dalam kelompok untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar, unit 

produksi, wahana kerjasama dan sebagai wadah pembinaan petani. Penumbuhan 

kelompok tani dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan petani sendiri. 

b. Penumbuhan kelompok tani dapat berdasarkan hamparan usaha tani, domisili petani 

atau jenis usahatani, tergantung kesepakatan para petani anggota kelompok. 
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c. Penumbuhan kelompok tani dalam pembangunan perkebunan dilaksanakan pada 

wilayah kegiatan proyek maupun diluar wilayah proyek, dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Pada areal kebun yang kompak, penumbuhan kelompok berdasarkan hamparan. 

2. Pada areal kebun yang hamparannya terpencar, penumbuhan kelompok berdasarkan 

domisili. 

3. Pada areal intensifikasi tanaman semusim; seperti tebu, tembakau, dsb, pembinaan 

usahatani mendayagunakan kelompok tani yang ada. Demikian pula untuk tanaman 

perkebunan lainnya yang arealnya relatif  kecil. 

4. Komoditas lain diluar tanaman perkebunan yang ada di wilayah kegiatan proyek, 

maka pembinaan petani tetap menggunakan kelompok tani yang ada di wilayah proyek 

yang bersangkutan. 

C. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa adalah : lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

1. Fungsi BPD 

1. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa 

yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan 

2. Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama 

pemerintah desa 

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa APBDes serta keputusan kepala 

desa 
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4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang 

diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. 

 

2. Tugas dan Wewenang BPD 

Tugas dan wewenang BPD diatur dalam Perda kabupaten masing-masing. Dengan 

demikian, dimungkinkan tugas dan wewenang BPD antara satu kabupaten dengan 

kabupaten lain jumlah maupun kata-katanya tidak sama persis. Adapun tugas dan 

wewenang BPD antara lain :  

1. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan pejabat kepala desa 

2. Mengajukan rancangan peraturan desa secara tersendiri atau bersama kepala desa dan 

menyetujui penetapannya sebagai peraturan desa  

3. Bersama dengan kepala desa menetapkan APBDes  

4. Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa 

5. Memberikan persetujuan dalam kerjasama antar desa dan/atau pihak ketiga 

6. Melakukan pengawasan terhadap : 

a) pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lainnya 

b) pelaksanaan keputusan desa 

c) pelaksanaan APBDes 

d) kebijakan pemerintah desa 

e) pelaksanaan kerjasama antar desa dan/ atau pihak lain 

f) kekayaan desa 

7. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat  
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3. Hak dan Kewajiban BPD  

Hak dan kewajiban BPD antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dimungkinkan 

tidak sama persis. Adapun yang menjadi hak BPD antara lain : 

1. Meminta pertanggungjawaban kepala desa  

2. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban kepala desa  

3. Meminta keterangan kepada kepala desa 

4. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan desa 

5. Mengajukan pernyataan pendapat 

6. Mengajukan dan mengadakan perubahan rancangan peraturan desa 

7. Menentukan anggaran belanja BPD 

8. Menetapkan peraturan tata tertib BPD 

Sementara itu, BPD juga mempunyai kewajiban antara lain : 

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI 

2. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

3. Membina dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

5. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan  

6. pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang 

menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,  maka diharapkan 

dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan 
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antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa. Di 

level desa perlu dibangun good governance (tata  pemerintahan yang baik) yang 

memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui 

kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta 

merumuskan kepentingan desa. 

 

Tentunya ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (bargaining position) 

yang kuat tidak hanya terhadap pemerintah desa tetapi juga terhadap pemerintah supra 

desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan 

fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

salah satu diantaranya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

 

D. Tinjauan tentang Organisasi 

1. Pengertian Organisasi  

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan 

sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus 

menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. ( Stephen P. 

Robbins: 1994: 4 )  

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada 

siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. 

Struktur organisasi mempunyai 3 komponen yaitu: kompleksitas, formalisasi, dan 

sentralisasi. 
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1. Kompleksitas 

 Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi. 

Termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah 

tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit 

organisasi tersebar secara geografis. Pada saat tugas-tugas menjadi makin terspe-

sialisasi dan makin banyak tingkatan yang ditambah di dalam hierarkinya, maka 

organisasi menjadi semakin kompleks.  

 

2. Formalisasi 

Tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan 

dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya disebut 

formalisasi. Beberapa organisasi beroperasi dengan pedoman yang telah 

distandarkan secara minimum; yang lainnya, diantaranya organisasi yang 

berukuran kecil pun, mempunyai segala macam peraturan yang memerintahkan 

kepada pegawainya mengenai apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. 

3. Sentralisasi 

Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan. 

Dibeberapa organisasi, pengambilan keputusan sangat disentralisasi. Masalah-masalah 

dialirkan ke atas, dan para eksekutif senior memilih tindakan yang tepat. Pada kasus 

lainnya, pengambilan keputusan didesentralisasi. Kekuasaan disebar ke bawah di dalam 

hierarki. Perlu diketahui bahwa sebagaimana halnya dengan kompleksitas dan 

formalisasi, sebuah organisasi bukan disentralisasi ataupun didesentralisasi. Sentralisasi 

dan desentralisasi merupakan dua ujung dari sebuah rangkaian kesatuan (continuum). 
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Organisasi cenderung untuk didesentralisasi. Namun, menetapkan letak organisasi 

didalam rangkaian keputusan tersebut, merupakan salah satu factor utama didalam 

menentukan apa jenis struktur yang akan ada. 

E. Kerangka Pikir 

Indonesia adalah negara agraris karena kondisi alam yang memiliki banyak kepulauan. 

Kondisi sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Sama seperti Desa Fajar 

Baru, kondisi alam yang luas dijadikan penduduk sebagai lahan pertanian.  

 

Luasnya lahan pertanian dan banyaknya para petani membuat masyarakat membentuk 

kelompok tani. Di desa Fajar Baru ini terdapat enam kelompok tani. Sebuah wadah untuk 

mengelola dan mengkoordinir anggota-anggota kelompoknya masing-masing. Dalam 

menyelesaikan masalah pertanian di desa, kelompok tani berkoordinasi dengan BPD.  

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi untuk menyampaikan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa agar dapat terciptanya pembangunan desa. 

Koordinasi yang dilakukan antara Kelompok tani dan BPD dalam hal penyediaan pupuk. 

Pupuk yang jarang didapatkan menyulitkan petani untuk meningkatkan hasil pertanian. 

Pupuk adalah kebutuhan penting dalam pertanian, karena dengan pupuk hasil pertanian 

akan lebih baik daripada hasil yang tidak menggunakan pupuk. 

Kemudian koordinasi dalam hal perbaikan infrastruktur desa dan fasilitas umum. Jalan 

merupakan akses penting untuk distribusi hasil pertanian. Semakin cepat pendistribusian 

hasil pertanian semakin cepat juga hasil yang didapatkan. Komunikasi semakin lancar 

dan menghemat waktu untuk kegiatan apapun. Fasilitas umum seperti irigasi untuk 

pertanian dan kehidupan sehari-hari memang belum ada.   
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Koordinasi antara Kelompok tani dengan BPD dilakukan dibalai desa. Mengingat letak 

balai desa berada di pusat desa. Sehingga memudahkan masyarakat untuk datang. 

Frekuensi pertemuan yang dilakukan hanya apabila kelompok tani dan BPD merasa 

perlu. Masalah yang dibicarakan adalah masalah seputar pembangunan desa. Mencari 

solusi memecahkan persoalan didesa tersebut. Seperti masalah pupuk dan perbaikan 

infrastruktur desa dan fasilitas umum yang belum tercapai.  

 

Salah satu tujuan dari koordinasi adalah menciptakan dan memelihara efektifitas 

organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan 

kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.  

 

Apabila koordinasi tersebut mencapai apa yang diharapkan, secara fisik seperti 

tersedianya pupuk dan perbaikan terhadap infrastruktur dan fasilitas desa. Dan secara non 

fisik meningkatnya semangat para petani akan memacu produktifitas kegiatan pertanian. 

Hal ini akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. 
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