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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka  

 

1. Peranan, Peranan Kelompok dan Pengembangan kelompok tani 

Pengertian peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai status. Menurut Soekanto (2002), peranan memiliki 

keterkaitan dengan status seseorang, peranan dapat dilihat apabila 

seseorang telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai 

status yang dimiliki. Kedudukan (status) dan peranan yang tidak dapat 

dipisahkan, karena saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. 

Peranan menentukan apa yang dibuat terhadap masyarakat serta 

kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang. 

Selain itu Soekanto (2002), mengemukakan bahwa peranan merupakan 

salah satu aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

orang tersebut dapat dikatakan menjalankan suatu peranan. Konsep 

peranan merupakan salah satu dari seperangkat istilah yang digunakan 

untuk mempelajari perilaku individu maupun kelompok, membatasi data 

yang dikumpulkan, dan mengarah analisis yang harus dilakukan. 

Lebih jauh Soekanto (2002), menyatakan bahwa peranan yang melekat 

pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 
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kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-

position) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu 

pada organisasi masyarakat. Peranan lebih merujuk pada fungsi, 

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki 

suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan 

mencakup tiga hal yaitu : 

a. Peranan meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan.  

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

 

Menurut Wirutomo (1983), bahwa didalam peranan terdapat dua macam 

harapan, yaitu a) harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang 

peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan b) harapan-

harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau 

orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya 

atau kewajiban-kewajibannya. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai 

bagian dari struktur masyarakat, misalnya peranan dalam pekerjaan, 

keluarga, kekuasaan dan Peranan-peranan lain yang diciptakan oleh 

masyarakat bagi manusia. Jadi struktur masyarakat dapat dilihat sebagai 
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pola-pola peranan yang saling berhubungan. Walaupun peranan adalah 

bagian dari struktur masyarakat, tetapi peranan-peranan itu hanya ada 

selama peranan-peranan itu diisi oleh individu. Konsep peranan mungkin 

dapat digunakan untuk melihat hubungan fundamental antara struktural 

masyarakat dan individu. 

 

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun 

secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang 

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu 

situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau 

harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 1998). 

 

Menurut Sajogyo (1977), peranan adalah seluruh pola kebudayaan yang 

berhubungan dengan posisi dan kedudukan tertentu yang mencakup nilai 

dan perilaku seseorang yang diharapkan oleh masyarakat pada kedudukan 

tertentu. Peranan tersebut adalah bagian dari tugas utama yang harus 

dilakukan. 

 

Menurut Kartasapoetra (1994), ada tiga peranan penting dalam kelompok 

tani , yaitu sebagai berikut : 

a. Media sosial atau media penyuluh yang hidup, wajar, dan dinamis 

b. Alat untuk mencapai perubahan sesuatu dengan tujuan penyuluh 

pertanian 

c. Tempat atau wadah pernyataan aspirasi yang murni dan sehat sesuai 

dengan keinginan petani sendiri.   
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Menurut Departemen Pertanian (2000, dalam Mauludin,2010), untuk dapat 

menjalankan peranannya kelompok tani harus dapat melaksanakan fungsi-

fungsinya, yaitu sebagai:  

(1) kelas belajar, yaitu kelompok dapat berfungsi menjadi media untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota; 

(2) unit produksi, yaitu kelompok dapat berfungsi sebagai satu unit 

produksi untuk dapat mencapai skala ekonomi yang efisien dalam 

memproduksi hasil usahataninya;  

(3) wahana kerja sama, yaitu kelompok dapat berfungsi sebagai wahana 

kerja sama diantara sesama anggota, kerja sama dengan kelompok dan 

atau pihak lain sehingga produktivitas kelompok dan masing-masing 

anggota meningkat; dan  

(4) kelompok usaha, yaitu kelompok dapat berfungsi sebagai satu kesatuan 

usaha yang dijalankan sehingga mampu mencari dan memanfaatkan 

berbagai peluang dan kesempatan berusaha. 

 

Menurut Kementrian Pertanian Republik Indonesia (2013), pengembangan 

kelompok tani diarahkan pada (a) penguatan kelompok tani menjadi 

kelembagaan petani yang kuat dan mandiri; (b) peningkatan kemampuan 

anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (c) peningkatan kemampuan 

kelompok tani dalam menjalankan fungsinya. 

 

1.    Penguatan Kelompok tani Menjadi Lembaga Petani yang Kuat dan 

Mandiri 
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Upaya penguatan kelompok tani menjadi lembaga petani yang kuat dan 

mandiri meliputi: 

a. Melaksanakan pertemuan/rapat anggota, rapat pengurus yang 

diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; 

b. Disusunnya rencana kerja kelompok dalam bentuk Rencana 

Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK)yang diselenggarakan oleh para pelaksana sesuai 

dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir penyelenggaraan 

dilakukan evaluasi secara partisipatif; 

c. Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; 

d. Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih; 

e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai 

hilir; 

f. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar; 

g. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para 

petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya; 

h. Menumbuhkan jejaring kerja sama antara kelompok tani dengan pihak 

lain dalam bentuk kemitraan; 

i. Melakukan penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani yang 

terdiri dari Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas 

Utama. 
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2. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Agribisnis 

 

Upaya peningkatan kemampuan petani anggota kelompok tani dalam 

mengembangkan agribisnis meliputi: 

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif agar para petani mampu 

untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara 

partisipatif; 

b. Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok 

tani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses 

permodalan yang tersedia; 

c. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan 

dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam usahataninya; 

d. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan 

peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya 

yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang 

dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang 

optimal; 

e. Meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usahatani 

secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan; 

f. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha 

masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang 

menjamin permintaan pasar yang dilihat dari kuantitas, kualitas serta 

kontinuitas; 
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g. Mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi 

yang spesifik lokalita; 

h. Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu 

melaksanakan kegiatan simpan pinjam guna memfasilitasi 

pengembangan modal usaha kelompok tani. 

 

3. Peningkatan Kemampuan Kelompok tani dalam Menjalankan Fungsinya 

 

Pembinaan kelompok tani dilaksanakan secara berkesinambungan dan 

diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerja sama; 

dan (3) unit produksi, sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis 

dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. 

 

a. Kelas Belajar  

Agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, kelompok 

tani diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1) Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar; 

2) Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar; 

3) Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota kelompok tani; 

4) Melaksanakan proses pertemuan dan pembelajaran secara 

kondusif dan tertib; 

5) Menjalin kerja sama dengan sumber-sumber informasi yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari 

sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain; 

6) Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai; 
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7) Aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan 

dan berkonsultasi kepada kelembagaan penyuluhan pertanian, dan 

sumber-sumber informasi lainnya; 

8) Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah 

yang dihadapi anggota kelompok tani; 

9) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah 

maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompok tani; 

10) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala 

baik di dalam kelompok tani, antar kelompok tani atau dengan instansi 

terkait.  

 

b. Wahana Kerja sama 

Sebagai wahana kerja sama, hendaknya kelompok tani memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan 

selalu berkeinginan untuk bekerja sama; 

2) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat 

dan pandangan diantara anggota kelompok tani untuk mencapai tujuan 

bersama; 

3) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama 

anggota kelompok tani sesuai dengan kesepakatan bersama; 

4) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab diantara sesama 

anggota kelompok tani; 

5) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai 

kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota kelompok tani; 
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6) Melaksanakan kerja sama penyediaan sarana dan jasa pertanian; 

7) Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan; 

8) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama 

dalam kelompok tani maupun pihak lain; 

9) Menjalin kerja sama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana 

produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; 

10) Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha 

anggota kelompok tani. 

 

c. Unit Produksi 

Sebagai unit produksi, kelompok tani diarahkan untuk memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi 

yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia 

dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan 

sumber daya alam lainnya; 

2) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana 

kebutuhan kelompok tani atas dasar pertimbangan efisiensi; 

3) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani 

oleh para anggota kelompok tani sesuai dengan rencana kegiatan 

kelompok tani; 

4) menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait 

dalam pelaksanaan usahatani; 

5) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama 

dalam kelompok tani, maupun kesepakatan dengan pihak lain; 
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6) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok tani, 

sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang; 

7) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian 

sumberdaya alam dan lingkungan; 

8) Mengelola administrasi secara baik dan benar. 

 

2. Kelompok, Kelompok Tani dan Gapoktan 

Menurut Soekanto (2002), kelompok adalah himpunan atau kesatuan–

kesatuan manusia yang bersama, oleh karena adanya hubungan mereka. 

Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang 

saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong 

antar sesama manusia. 

 

Menurut Mardikanto (1993), kelompok adalah suatu kesatuan sosial yang 

terdiri dari dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara 

intensif dan teratur, sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, 

struktur, serta norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut. 

Salah satu ciri terpenting kelompok adalah kesatuan sosial yang memiliki 

kepentingan bersama dan tujuan bersama, serta tujuan tersebut dicapai 

melalui pola interaksi yang mantap dan masing-masing individu memiliki 

perannya sendiri-sendiri. 

 

Menurut Kementrian Pertanian (2009), kelompok tani adalah kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 

kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan 
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keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha petani maupun 

anggotanya. Ciri-ciri kelompok tani adalah: 

1. Kelompok dibentuk oleh, dari, dan untuk petani 

2. Merupakan kumpulan petani yang berperan sebagai pengelola usahatani 

baik pria/wanita dewasa maupun pria/wanita muda.  

3. Bersifat non formal dalam arti tidak berbadan hukum, akan tetapi 

mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab atas dasar 

kesepakatan bersama, baik tertulis maupun tidak. 

4. Mempunyai kepentingan bersama dalam berusahatani 

5. Sesama anggota saling mengenal, akrab, dan percaya mempercayai. 

 

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan 

bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha 

(Gapoktan sesuai Permentan No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pembinaan Kelembagaan Petani). Tujuan gapoktan antara lain : 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM, meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya,  dan menyelenggarakan serta mengembangkan 

usaha dibidang pertanian. 

3. Klasifikasi dan Indikator tingkat kemampuan kelompok tani 

 

Menurut Marzuki (2001), klasifikasi kelompok tani ditetapkan 

berdasarkan nilai yang dicapai oleh masing-masing kelompok dari hasil 

evaluasi dengan menggunakan lima jurus kemampuan kelompok. Kelas 

kemampuan kelompok tani ditetapkan berdasarkan nilai yang dicapai oleh 
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masing-masing kelompok untuk lima tolak ukur/jurus kemampuan  

kelompok. 

 

Berdasarkan nilai tingkat kemampuan tersebut, masing-masing kelompok 

tani ditetapkan  kelasnya  dengan  ketentuan sebagai berikut:   

a.    Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah. 

b.    Kelas Lanjut, merupakan kelas yang lebih tinggi dari kelas pemula 

dimana kelompok tani sudah melakukan kegiatan perencanaan 

meskipun masih terbatas. 

c.    Kelas Madya, merupakan kelas berikutnya setelah kelas lanjut dimana 

kemampuan kelompok tani lebih tingggi dari kelas lanjut. 

d.    Kelas Utama, merupakan kelas kemampuan kelompok yang tertinggi, 

dimana kelompok tani sudah berjalan dengan sendirinya atas dasar 

prakarsa dan swadaya sendiri. 

 

Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian melalui surat keputusannya 

No.168/Per/SM.170/J/11/2011, penilaian kelas kemampuan kelompok tani 

dilaksanakan berdasarkan lima jurus kemampuan kelompok atau yang 

disebut panca kemampuan kelompok tani (pakem poktan), yang 

selanjutnya dinilai dengan menggunakan indikator-indikator tertentu,  

yaitu:  

a.    Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan 

produktivitas usahatani (termasuk pasca panen dan analisis usahatani) 
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para anggotanya, dengan penerapan rekomendasi yang tepat dan 

memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, indikator:  

1) Kemampuan merencanakan pemanfaatan SDA yang tersedia; 

2) Kemampuan merencanakan usaha kelompok guna mencapai skala 

usaha;  

3) Kemampuan merencanakan pelaksanaan rekomendasi teknologi; 

4) Kemampuan merencanakan pengadaan sarana produksi; 

5) Kemampuan merencanakan pengadaan atau pengembalian kredit; 

6) Kemampuan merencanakan pengolahan dan pemasaran hasil; 

7) Kemampuan melakukan analisis usahatani. 

 

b.    Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain, 

indikator : 

1) Kemampuan memperoleh kemitraan usaha yang menguntungkan 

bagi usahatani kelompok; 

2) Mampu membuat perjanjian kerja sama dengan mitra usaha; 

3) Mampu memperoleh hak kelompok sesuai perjanjian; 

4) Kemampuan melaksanakan kewajiban kelompok sesuai perjanjian; 

5) Mampu saling memberi informasi dalam kerja sama; 

6) Kemampuan menerapkan 5 tepat (kualitas, kuantitas, harga, waktu 

dan tempat) dalam kerja sama dengan pihak lain; dan  

7) Kemampuan mentaati peraturan/perundangan yang berlaku.  
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c.  Kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara 

rasional, indikator :  

1) Kemampuan memupuk modal, baik dari tabungan anggota, 

penyisihan hasil usaha, simpan pinjam maupun pendapatan dari 

usaha kelompok; 

2) Kemampuan mengembangkan modal usaha di bidang produksi, 

pengolahan hasil dan atau pemasaran untuk mencapai skala 

ekonomi; 

3) Kemampuan  memanfaatkan pendapatan secara produktif; 

4) Kemampuan mengadakan dan mengembangkan fasilitas atau 

sarana kerja; 

5) Kemampuan mendapatkan dan mengembalikan kredit dari Bank 

atau pihak lain.  

 

d.    Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antar 

kelompok tani dengan KUD, indikator:  

1) Kemampuan mendorong anggotanya menjadi anggota 

koperasi/KUD; 

2) Kemampuan meningkatkan pengetahuan perkoperasian bagi 

anggota; 

3) Kemampuan memperjuangkan anggotanya menjadi pengurus 

koperasi; 

4) Kemampuan memanfaatkan pelayanan yang disediakan 

koperasi/KUD; 
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5) Kemampuan meningkatkan kegiatan kelompok menjadi salah satu 

kegiatan utama koperasi/KUD; 

6) Kemampuan menjadikan kelompok sebagai Tempat Pelayanan 

Koperasi (TPK) atau Unit Usaha Otonom (UUO) koperasi/KUD; 

7) Kemampuan menjadikan koperasi/KUD sebagai penyedia sarana, 

pelaksana pengolahan atau pemasaran hasil;  

8) Kemampuan untuk menabung dan memperoleh pinjaman/kredit 

dari koperasi/KUD; dan 

9) Kemampuan untuk berperan serta memajukan koperasi/KUD.  

 

e.    Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi serta 

kerja sama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari 

usahatani para anggota kelompok, indikator:  

1) Kemampuan secara teratur dan terus menerus mencari, 

menyampaikan, meneruskan dan memanfaatkan informasi;  

2) Kemampuan melaksanakan kerja sama antar anggota dalam 

pelaksanaan seluruh rencana kelompok; 

3) Kemampuan melakukan pencatatan dan evaluasi untuk 

peningkatan usahatani; 

4) Kemampuan meningkatkan kelestarian lingkungan; 

5) Kemampuan mengembangkan kader kepemimpinan dan keahlian 

dari anggota kelompok; 

6) Tingkat produktivitas usahatani seluruh anggota kelompok 

(dibandingkan dengan rata-rata produktivitas komoditas sejenis di 

daerah yang bersangkutan); 
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7) Tingkat pendapatan usahatani seluruh anggota kelompok 

(dibandingkan dengan rata-rata daerah yang bersangkutan untuk 

satuan tertentu); dan 

8) Tingkat kesejahteraan petani seluruh anggota kelompok (komposisi 

jumlah keluarga prasejahtera, sejahtera I, II dan III dibandingkan 

dengan  rata-rata  daerah  yang  bersangkutan.  

 

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut untuk pengukuhan kelas kelompok 

tani, maka pemberian sertifikat terhadap kemampuan kelompok tani diatur 

sebagai berikut: 

a. Kelas Pemula, dengan piagam yang ditandatangani oleh Kepala 

Kelurahan. 

b. Kelas Lanjut, dengan piagam yang ditandatangani oleh Camat. 

c. Kelas Madya dan Kelas Utama, dengan piagam yang ditandatangani 

oleh Bupati/Walikota. 

 

       4.  Kemiskinan dan kesejahteraan 

Kemiskinan adalah suatu situasi ketika seseorang atau rumah tangga 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara 

lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar 

dari kerentanan (Cahyat, 2007). 

Chambers (dalam Nasikun,1996), mengatakan bahwa kemiskinan adalah 

suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu:  

 (1) kemiskinan, (2) ketidakberdayaan, (3) kerentanan menghadapi situasi 



29 
 

darurat, (4) ketergantungan, dan (5) keterasingan baik secara geografis 

maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam 

tingkat pendapatan rendah serta kekurangan uang, tetapi banyak hal lain 

seperti pendidikan rendah, tingkat kesehatan, perlakuan tidak adil dalam 

hukum, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.  

 

Menurut Sumodiningrat (2002), kemiskinan dikelompokkan kedalam 

empat bentuk yaitu: 

1. Kemiskinan absolut, yaitu apabila pendapatan dibawah garis 

kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, 

kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa 

hidup dan bekerja. 

2. Kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga 

menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. 

3. Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan hidup seseorang 

atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak 

mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan 

tidak kreatif walaupun ada bantuan dari luar. 

4. Kemiskinan struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena 

rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam sistem 

sosial budaya dan sistem sosial politik yang tidak mendukung 

pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya 

kemiskinan. 
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Badan Pusat Statistik (2011), dalam mengukur kemiskinan menggunakan 

konsep memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Melalui 

pendekatan ini, kemiskinan dikoseptualisasikan sebagai ketidakmampuan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar, dengan penjelasan: 

1. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, 

dengan pendekatan ini dapat dihitung headcount index, yaitu 

persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. 

2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), 

yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Perhitungan 

garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan 

dan daerah pekelurahanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis 

Kemiskinan.  

3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori 

per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar diwakili oleh 52 

jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan 

susu, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak, dan lain-lain). 

4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan 

minimum untuk perumahan, sandang, pangan, pendidikan, dan 

kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili 
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oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di 

kelurahan. 

 

Badan Pusat Statistik Indonesia (2011), menerangkan bahwa guna melihat 

tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator 

yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah : 

1)    Kependudukan; 

2)    Kesehatan dan gizi; 

3)    Tingkat pendidikan keluarga; 

4)    Ketenagakerjaan; 

5)    Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga; 

6)  Perumahan dan lingkungan; 

7)  sosial dan lain-lain. 

 

Metode pengukuran pendapatan yang disetarakan dengan nilai tukar beras 

per kapita per tahun dikemukakan oleh Sajogyo (2002), bahwa untuk 

mengukur tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah pendapatan per 

kapita per tahun yang disetarakan nilai tukar beras, yaitu : 

 

1. Miskin, apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari 

nilai tukar 320 kg beras untuk daerah kelurahan. 

2. Miskin sekali, apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah 

dari nilai tukar 240 kg beras untuk daerah kelurahan. 

3. Paling miskin, apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah 

dari nilai tukar 180 kg beras untuk daerah kelurahan. 
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Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial 

yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang 

belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum 

memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga 

negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga 

tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. 

 

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1996), dapat dirumuskan sebagai 

padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 

empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan 

(welfare), (3) Kebebasan (freedom),  dan (4) jati diri (Identity).  

 

Menurut Bintarto (1989), mengungkapkan bahwa kesejahteraan dapat 

diukur dari beberapa aspek kehidupan: 

1)    Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 

bahan pangan dan sebagianya; 

2)    Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya; 

3)    Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 

4)    Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 
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Menurut Bintarto (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek;  

(1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik, seperti nutrisi, 

kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat 

mental seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat 

pada integrasi dan kedudukan sosial. 

 

Menurut Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat 

menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. 

Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari 

kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. 

 

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS 

membuktikan bahwa semakin  besar jumlah anggota keluarga semakin 

besar proporsi pengeluaran keluarga untuk  makanan dari pada untuk 

bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga,  

semakin kecil  pula  bagian  pendapatan  untuk kebutuhan  makanan, 

dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan keluarga. 

 

Menurut Taslim (2004), untuk memahami realitas tingkat kesejahteraan, 

pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah 

tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang 

menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) 

potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang 
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mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi 

kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran 

pada skala lokal, regional dan global. 

 

Menurut BKKBN (2007), ukuran tingkat kesejahteraan rakyat dapat 

dikelompokkan atas 5 tahap yaitu : 

1. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi 

salah satu kebutuhan seperti makan dua kali sehari atau lebih, 

memiliki pakaian yang berbeda baik dirumah, bekerja/sekolah dan 

bepergian, rumah memiliki atap, lantai dan dinding yang baik, bila 

sakit pergi ke sarana kesehatan, bila ingin ber KB pergi ke sarana 

pelayanan kontrasepsi, dan anak umur 7-15 tahun bersekolah. 

2. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi salah satu 

kebutuhan seperti makan dua kali sehari atau lebih, memiliki pakaian 

yang berbeda baik dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian, rumah 

memiliki atap, lantai dan dinding yang baik, bila sakit pergi ke sarana 

kesehatan, bila ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi, 

dan anak umur 7-15 tahun bersekolah. 

3. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan 

Keluarga sejahtera I dan ditambah kebutuhan seperti : melaksanakan 

ibadah agama, makan daging ikan dan telur seminggu sekali, dapat 

membeli satu stel pakaian dalam setahun, luas lantai kurang dari 8 

meter untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan terakhir dalam keadaan 

sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing, 

salah satu keluarga memiliki pekerjaan untuk memperoleh 
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penghasilan, keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin, dan 

pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat 

kontrasepsi.   

4. Keluarga sejahtera III,yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan 

Keluarga sejahtera I, Keluarga sejahtera II dan ditambah kebutuhan 

seperti : dapat meningkatkan pengetahuan agama, sebagian 

penghasilan keluarga ditabung, kebiasaan makan bersama minimal 

seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi, sering ikut dalam 

kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal, dan memperoleh 

informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ televisi.  

5. Keluarga sejahtera Plus III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi 

kebutuhan Keluarga sejahtera I, Keluarga sejahtera II, Keluarga 

sejahtera III, dan ditambah kebutuhan seperti : secara teratur dengan 

sukarela memberi sumbangan materi untuk kegiatan sosial, dan yang 

aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi 

masyarakat.    

 

      5.  Budidaya Tanaman Kopi 

 

Menurut Aksi agraris kanisius (1998), pada dasarnya untuk usahatani dan 

budidaya kopi melalui kegiatan Perluasan, Peremajaan dan Rehabilitasi 

adalah sama seperti pada kegiatan penanaman baru, yaitu : 

1) Syarat Tumbuh 

a. Lokasi 

1. Letaknya terisolir dari per tanaman kopi varietas lain ± 100 meter. 
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2. Lahan bebas hama dan penyakit 

3. Mudah pengawasan 

b. Tanah 

1. PH tanah : 5,5 – 6,5 

2. Top Soil : Minimal 2 %. 

3. Strukrur tanah: Subur, gembur kedalaman relatif > 100 cm. 

 

c. Iklim 

1. Tinggi tempat : 800 – 2000 m dpl 

2. Suhu   : 15º C - 25º C. 

3. Curah hujan  : 1.750 – 3000 mm/thn, bulan kering 3 bulan 

2) Bahan Tanaman 

Untuk perbanyakan tanaman di lapangan diperlukan bibit siap salur 

dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Sumber benih       : Harus berasal dari kebun induk atau   

Perusahaan yang telah ditunjuk. 

b. Umur bibit       : 8 -12 bulan 

c. Tinggi   : 20 -40 cm 

d. Jumlah daun tua  : 5 – 7 

e. Jumlah cabang primer : 1 

f. Diameter batang  : 5 – 6 cm, kebutuhan bibit/ha 

g. Jarak tanam  : 1,25 m x 1,25 m 

h. Populasi  : 6.400 tanaman, untuk sulaman = 25 % 
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3) Penanaman 

a. Jarak Tanam 

Sistem jarak tanam untuk kopiantara lain : 

1. Segi empat  : 2,5 x 2,5 m 

2. Pagar  : 1,5 x 1,5 m 

3. Pagar ganda : 1,5 x 1,5 x 3 m 

b.    Lobang Tanam 

1. Harus dibuat 3 bulan sebelum tanam. 

2. Ukuran lubang 50 x 50 x 50 cm, 60 x 60 x 60 cm, 75 x 75 x 75 

cm atau 1 x 1 x 1 m untuk tanah yang berat. 

3. Tanah galian diletakan di kiri dan kanan lubang. 

4. Lubang dibiarkan terbuka selama 3 bulan. 

5. 2 -4 minggu sebelum tanam, tanah galian yang telah dicampur 

dengan pupuk kandang yang masak sebanyak 15/20  kg/lubang, 

dimasukkan kembali ke dalam lubang. 

6. Tanah urugan jangan dipadatkan. 

c. Penanaman 

1. Penanaman dilakukan pada musim hujan 

2. Leher akar bibit ditanam rata dengan permukaan tanah. 

4) Pemeliharaan 

a. Penyiangan 

1. Membersihkan gulma di sekitar tanaman kopi. 

2. Penyiangan dapat dilakukan bersama-sama dengan 

penggemburan tanah. 
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3. Untuk tanaman dewasa dilakukan 2 x setahun. 

b. Pohon Pelindung 

1. Penanaman pohon pelindung 

 Tanaman kopi sangat memerlukan naungan untuk menjaga 

agar tanaman kopi jangan berbuah terlalu banyak sehingga 

kekuatan tanaman cepat habis. 

 Pohon pelindung ditanam 1 – 2 tahun sebelum penaman kopi, 

atau memanfaatkan tanaman pelindung yang ada. 

 Jenis tanaman untuk pohon pelindung antara lain lamtoro, 

dadap, sengon, dll. 

2. Pengaturan pohon pelindung 

 Tinggi pencabangan pohon pelindung diusahakan 2 x tinggi 

pohon kopi 

 Pemangkasan pohon pelindung dilakukan pada musim hujan. 

 Apabila tanaman kopi dan pohon pelindung telah cukup 

besar, pohon pelindung bisa diperpanjang menjadi 1 : 2 atau 

1 : 4. 

c. Pemangkasan Kopi 

1. Pangkasan Bentuk 

 Tinggi pangkasan 1,5 – 1,8 m 

 Cabang primer teratas harus dipotong tinggi 1 ruas 

 Pemangkasan dilakukan di akhir musim hujan 

2. Pangkasan Produksi 

 Pembuangan tunas wiwilan (tunas air) yang tumbuh ke atas. 
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 Pembuangan cabang cacing dan cabang balik yang tidak 

menghasilkan buah. 

 Pembuangan cabang-cabang yang terserang hama penyakit. 

 Pemangkasan dilakukan 3 – 4 kali setahun dan dikerjakan 

pada awal musim hujan. 

3. Pangkasan Rejupinasi (pemudaan) 

 Ditujukan pada tanaman yang sudah tua dan produksinya 

sudah turun menurun 

 Pada awal musim hujan, batang dipotong miring setinggi 40-

50 cm dari leher akar. Bekas potongan dioles dengan aspal. 

 Tanah disekeliling tanaman dicangkul dan dipupuk 

 Dari beberapa tunas yang tumbuh pelihara 1 - 2 tunas yang 

pertumbuhannya baik dan lurus ke atas. 

 Setelah cukup besar, disambung dengan jenis yang baik dan 

produksinya tinggi. 

5) Pemupukan 

a. Dosis pemupukan kopi per pohon adalah : 

1. Umur 1 tahun  : 50 gr Urea, 40 gr TSP, dan 40 gr KCL. 

2. Umur 2 tahun : 100 gr Urea, 80 gr TSP, dan 80  gr KCL. 

3. Umur 3 tahun : 150 gr Urea, 100 gr TSP, dan 100 gr KCL. 

4. Umur 4 tahun : 200 gr Urea, 100 gr TSP, dan 100 gr KCL. 

5. Umur 5-10 tahun :300 gr Urea, 150 gr TSP, dan 240 gr KCL. 

6. Umur 10 thn ke atas:500 gr Urea, 200 gr TSP, dan 320 gr KCL. 
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b. Pupuk diberikan dua kali setahun yaitu awal dan akhir musim 

hujan masing-masing setengah dosis. 

c. Cara pemupukan dengan membuat parit melingkar pohon sedalam 

± 10 cm, dengan jarak proyek tajuk pohon (± 1 m) 

6) Pengendalian Hama Penyakit. 

a. Hama 

1. Hama Bubuk Buah 

 Penyebab adalah sejenis kumbang kecil 

 Pengendalian dengan mekanis yaitu dengan mengumpulkan 

buah-buah yang terserang, secara kultur teknis dengan 

penjarangan naungan dan tanaman sedangkan secara chemis 

dengan Insektisida Dimecron 50 SCW, Tamaron, Argothion, 

Lebaycide, Sevin 85 S dengan dosis 2 cc / liter air. 

2. Bubuk Cabang (Xyloborus moliberus) 

 Menyerang/menggerek cabang dan ranting kecil 3 – 7 dari 

pucuk kopi. 

 Daun menjadi kuning dan rontok kemudian cabang akan 

mongering. 

 Pengendalian sama seperti pada hama bubuk buah. 

b. Penyakit 

Penyakit Karat Daun 

1. Penyebab adalah sejenis cendawan. 

2. Tanda serangan ada bercak-bercak merah kekuningan pada 

bagian bawah daun, sedangkan di permukaan daun ada bercak 
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kuning. Kemudian daun gugur, ujung cabang muda kering dan 

buah kopi menjadi hitam kering dan kualitas tidak baik 

selanjutnya tanaman akan mati. 

3. Pengendalian secara kultur teknis dengan menanam jenis kopi 

yang tahan seperti S 333, S 288 dan S 795 serta menjaga agar 

kondisi Fungisida Dithane M-45 dengan dosis 2 gr/liter air. 

7) Pemanenan 

a. Tanaman Kopi mulai berbuah pada umur 3-4 tahun. 

b. Petik buah yang betul masak dengan warna merah, tua agar 

menghasilkan kopi yang berkualitas. 

c. Pada waktu panen (pemetikan) agar berhati-hati supaya tidak ada 

bagian pohon/cabang/ranting) yang rusak. 

8) Pengolahan Hasil 

 

Di dalam dunia perdagangan, kopi hanya dapat diperdagangkan dalam 

bentuk biji-biji yang sudah terlepas dari daging buah dan kulit untuk 

mendapatkan kopi beras perlu ada pengolahan. Pengolahan kopi ada 

dua cara yakni: 

a)      Pengolahan kering yang biasanya disebut” O.I.B.”  singkatan dari 

Oost Indische Bereiding. Pengeringan ini bisa dilakukan dengan 

dua tahap pertama-tama dengan menggunakan bahan bakar 

dengan panas 100 
0
C dengan kandungan air  tinggal  20%  kedua 

dengan panas sinar  matahari  ± 50
 0

C – 60 
0
C, kandungan airnya 

tinggal 6-8 % proses pengeringan ini memakan waktu berkisar 4-

6 hari.  
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b)       Pengolahan basah atau disebut “W.I.B.” singkatan dari Wet 

Indische  bereiding. Pengolahan basah ( W.I.B.) pengolahan 

secara basah pada umumnya hanya dijalankan oleh perusahaan - 

perusahaan besar saja sedangkan yang dilakukan petani sangat 

sedikit atau jarang.  

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian Arip Wijianto (2008) tentang Hubungan antara peranan dan 

kompetensi penyuluh dengan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok 

tani di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Hasil analisis pada taraf 

signifikansi menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan yang signifikan 

antara peranan penyuluh dengan partisipasi anggota dalam kegiatan 

kelompok tani, (2) terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

penyuluh dengan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani, dan (3) 

terdapat hubungan yang signifikan antara peranan dan kompetensi penyuluh 

secara bersama-sama dengan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok 

tani. 

 

Penelitian Selo Widianto (2011) tentang peranan lembaga ekonomi dalam 

pengentasan kemiskinan nelayan di Kelurahan Muara Gading Mas 

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) kelembagaan ekonomi yang masih aktif 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Koperasi Unit Kelurahan 

(KUD) Bina Mina dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mina Mandiri, (2) 

aksebilitas nelayan miskin terhadap KUD Bina Mina cukup mudah, 
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sedangkan aksebilitas terhadap KSU Mina Mandiri relatif sulit, (3) peranan 

KUD Bina Mina dalam pengentasan kemiskinan sudah cukup baik, 

sedangkan peranan KSU Mina Mandiri masih dibatasi oleh persyaratan 

yang ada serta lama waktu pencairan dana pinjaman. 

 

Penelitian Mochamad Januar (2009) tentang Peran Kelompok Tani Dalam 

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Sukaresik, 

Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan 

penelitian explanatory dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

didukung oleh data kualitatif. Penelitian ini menyebutkan bahwa Kelompok 

Tani “Mukti tani 3” Kelurahan Banjarsari berusaha untuk meningkatkan 

kemampuan anggotanya dalam berusaha tani khususnya dengan metode 

System of Rice Intensification (SRI) untuk mencapai ketahanan pangan 

rumah tangga petani yang menjadi anggotanya. Cukup berbeda dengan 

Kelompok Tani “Mukti Tani 3”, Kelompok Tani “Sukaraka 3” Kelurahan 

Tanjungsari berusaha mencapai ketahanan pangan rumah tangga petani 

anggota kelompoknya dengan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

 

Penelitian Ulima Hotmaida Sihombing (2010) tentang Peranan kelompok 

tani dalam peningkatan sosial ekonomi petani padi sawah Desa Pilpil 

Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: kelompok tani memiliki 3 peranan yaitu kelas belajar, 

wahana kerja sama dan unit produksi. Tingkat kosmopolitan dan adopsi 

teknologi petani setelah menjadi anggota kelompok tani lebih tinggi 



44 
 

dibandingkan sebelum menjadi anggota kelompok tani, ada perubahan pola 

konsumsi petani sebelum dan setelah menjadi anggota kelompok tani. 

  

Jurnal ilmu-ilmu pertanian (2007) tentang Peran kelembagaan kelompok 

tani dalam mendapatkan modal usaha agribisnis bawang merah di 

Kecamatan Kretek, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 56,67% petani tidak pernah mendapatkan 

kerja sama untuk modal usaha dari kelompok tani untuk pengembangan 

agribisnis bawang merah, dan petani tidak pernah melakukan kerja sama 

untuk modal usaha dari pihak lain (BPP, BIPP, KUD, LSM dan Swasta), hal 

ini karena kurangnya peran kelompok tani sehingga anggota tidak produktif. 

 

Jurnal ilmiah Dewi Citra Hasibuan (2012) tentang Peranan kelompok tani 

terhadap keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi Kecamatan Sunggal, 

Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan 

anggota kelompok tani mengenai Undang-Undang penyaluran pupuk 

bersubsidi 33,3 % yang mengetahui, 20 % ragu-ragu dan 46,7 % yang tidak 

mengetahui. Berdasarkan pengetahuan kelompok tani tentang  harga subsidi 

dalam Desa Serba Jadi diketahui 30% yang mengetahui, 23% ragu-ragu dan 

47% yang tidak mengetahui. Berdasarkan pengetahuan kelompok tani 

tentang tempat dan cara dalam penyaluran pupuk bersubsidi 50% yang 

mengetahui, 33,3% ragu-ragu dan 16,7 yang tidak mengetahui. Peranan 

Kelompok tani di Kecamatan Sunggal dikatakan cukup dengan skor  rata-

rata dengan jumlah 13,2. 
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Penelitian Petrus Widisasongko (2009) tentang Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan peranan anggota dan tingkat keberhasilan koperasi 

menunjukkan bahwa umur anggota, pendidikan anggota, motivasi anggota, 

status ekonomi anggota, jumlah anak balita dalam keluarga anggota, jumlah 

tanggungan keluarga anggota, tingkat pelayanan koperasi kepada anggota, 

dan pengetahuan anggota tentang kerja sama koperasi dengan lembaga lain, 

berhubungan nyata dengan peranan anggota dalam keberhasilan koperasi. 

 

C. Kerangka Pemikiran  

 

 

Sistem agribisnis merupakan kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari 

beberapa subsistem, meliputi subsistem input produksi, subsistem 

pengolahan, subsistem usahatani, dan subsistem pemasaran. Keempat 

subsistem tersebut akan berjalan dengan baik jika didukung lembaga-

lembaga penunjang sebagai pemberi layanan pendukung. Subsistem 

lembaga penunjang merupakan lembaga yang dapat memperlancar proses 

kegiatan pada keempat subsistem lainnya. Peran lembaga penunjang sangat 

penting dalam kegiatan agribisnis, salah satu lembaga penunjang adalah 

Kelompok tani. 

Kelompok tani yang merupakan bagian dari sistem kelembagaan dari 

usahatani kopi memiliki anggota-anggota yang memiliki peran yang 

berbeda-beda. Peran merupakan hubungan-hubungan sosial yang ada dalam 

masyarakat dan merupakan hubungan antara peranan-peranan individu yang 

diatatur oleh norma-norma yang berlaku. 
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Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu 

social-position) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat 

individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih merujuk pada fungsi, 

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu 

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002). 

 

Peran tersebut wajib dan harus dijalani setiap anggota dalam  kelompok dan 

dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Menurut Deptan 

(2000, dalam Mauludin, 2010), faktor-faktor yang berhubungan dengan 

peran kelompok tani antara lain kemampuan kelompok tani dalam 

menjalankan fungsinya yang terdiri dari kelas belajar, wahana kerja sama, 

unit produksi dan kelompok usaha.  

 
Dalam melaksanakan perannya, kelompok tani menjalankan fungsinya. 

Menurut Deptan (2000, dalam Mauludin, 2010), fungsi kelompok tani 

terdiri dari kelas belajar, wahana kerja sama, unit produksi dan kelompok 

usaha. Namun dalam penelitian ini, pengukuran fungsi kelompok tani 

mengacu  kepada Peraturan Menteri Pertanian tahun 2013, tentang 

pengembangan kelompok tani yang diarahkan meliputi kelas belajar, 

wahana kerja sama dan unit produksi. Penerimaan bersih usahatani kopi 

akan didapat setelah dikurangi biaya-biaya (peralatan, pupuk, pestisida, dan 

tenaga kerja) sehingga diperoleh pendapatan bersih usahatani kopi. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma 

penelitian yang disajikan pada gambar 1 berikut ini : 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran peranan kelompok tani dalam peningkatan 

pendapatan petani kopi 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah Rata-rata pendapatan 

usahatani kopi petani setelah mengikuti kelompok tani lebih tinggi dari rata-

rata pendapatan usahatani kopi petani sebelum mengikuti kelompok tani. 
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USAHATANI 

KELOMPOK TANI 

PETANI KOPI 

PERANAN KELOMPOK TANI 

Peraturan Menteri 

Pertanian (2013): 

1. Peningkatan dalam 

menjalankan fungsinya 

a. Kelas belajar 

b. Wahana kerja sama 

c. Unit produksi 

PENDAPATAN 

USAHATANI KOPI 


