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RINGKASAN 

 

 

 

Secara umum, Buku Kinerja Kelompok Tani dalam 

Memberdayakan Masyarakat di Masa Pandemi ini terdiri dari 5 Bab 

cakupan materi yang dibahas meliputi, Sektor Pertanian, 

Manajemen Sumber Daya, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Kelompok Tani dan Pemberdayaan Masyarakat.  

Pada bab I dibahas tentang sektor pertanian yang meliputi 

Sejarah Pertanian di Indonesia, Peran Sektor Pertanian di 

Indonesia, Perkembangan Sektor Pertanian, dan Konsep Usaha 

Tani. Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan 

manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk 

menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Adapun sejarah 

pertanian di Indonesia terbagi atas beberapa era yakni sebagai 

berikut: Era Sebelum kemerdekaan (1900-1945); Era 1945-1967; 

Era Orde Baru (1967-1997); dan Era Reformasi (1998 – Sekarang).  

Pada bab II, dibahas tentang kinerja meliputi konsep kinerja dan 

penilaian kinerja. Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan 

harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan 

organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh 

organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggungjawaban 

kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam menjalankan 

fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan 

dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan 

yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan 

dan sifat-sifat individu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai sebuah 

perwujudan kerja yang dilakukan karyawan dan umumnya 

digunakan sebagai dasar atau acuan penilaian terhadap karyawan 

dalam suatu organisasi. Kinerja yang baik ialah suatu langkah untuk 

mencapai tujuan suatu organisasi oleh karena itu, Kinerja juga di 

definisikan sebagai sarana penentu dalam mencapai tujuan suatu 

organisasi karenanya perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan.  
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Selanjutnya, penilaian kinerja harus dilakukan secara 

konsisten agar perusahaan bisa mengetahui seperti apa 

perkembangan kinerja setiap karyawannya. Jika hal ini tidak 

dilakukan, maka bisa menyebabkan turunnya produktivitas 

karyawan yang tentu saja bisa merugikan perusahaan. Berikut ini 

akan dijelaskan secara lengkap mengenai penilaian kinerja mulai 

dari definisi hingga proses pelaksanaannya.  

Pada Bab III dibahas tentang manajemen SDM. Manajemen 

sumber daya manusia adalah mengelolah secara efektif dan 

memerlukan pendekatan tradisional untuk kami psikologi bahaya 

dan kemampuan untuk mengendalikannya. Gagasan tentang arti 

manajemen karyawan dan lain-lain. Digambarkan sebagai makhluk 

yang memiliki kekuatan untuk menciptakan sumber daya manusia. 

Manajemen dan partisispasi untuk memahami dan mengelolah 

sumber daya manusia individu (karyawan, pekerja, dan lain-lain), 

pengelolah sumber daya manusia yang dapat disesuaikan adalah 

sumber daya manusia manajemen. oleh karena itu, sederhana 

tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

mengelolah sumber daya manusia  

Pada bab VI, dibahas tentang konsep Kelompok Tani 

meliputi: pengertian kelompok tani; tujuan kelompok tani; fungsi 

kelompok tani; peran kelompok tani; manfaat kelompok tani; kinerja 

kelompok tani; karakteristik anggota kelompok tani sebagai aset; 

dan penyedia tenaga pekerja. Kelompok tani merupakan 

perkumpulan yang beranggotakan para petani desa tersebut. 

Walaupun tidak semua petani didesa tersebut mengikuti kegiatan 

ini. Ketua kelompok tani dipilih dari salah seorang petani yang 

dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang dianggap luas. 

Ketua kelompok petani yang terpilih diharapkan mampu 

menjalankan tugas dan kewajibannya seperti mengkoordinasikan 

kegiatan gotong- royong untuk pengolahan lahan anggota 

kelompok tani secara bergantian, mengkoordinasikan penjualan 

hasil produksi dan melakukan hubungan dengan pihak penyuluh 

maupun dinas pertanian.  

Selanjutnya, bab V dibahas tentang pemberdayaan 

masyarakat; pengertian memberdayakan masyarakat; kinerja 
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dalam memberdayakan masyarakat; fungsi memberdayakan 

masyarakat; prinsip-prinsip memberdayakan masyarakat; tujuan 

memberdayakan masyarakat; manfaat memberdayakan 

masyarakat; dan. tahap-tahapan dalam pemberdayaan. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat masyarakat yang saat ini tidak lepas dari 

jeratan kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan kata lain 

pemberdayaan adalah memberdayakan dan memberdayakan 

masyarakat.  

Hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya 

untuk memperoleh atau 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 sumber daya 

dan potensi yang dimiliki secara mandiri. I 
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BAB I 

SEKTOR PERTANIAN  

 
 

 

 

 

 

A. Sejarah Pertanian di Indonesia 

Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan 

manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk 

menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian 

memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan 

demikian mendorong kemunculan peradaban. Adapun sejarah 

pertanian di Indonesia terbagi atas beberapa era yakni sebagai 

berikut : 
 

1.  Era Orde Baru (1967-1997) 

Pada tahun 1974 Dibentuk Badan Litbang Pertanian. Keppres 

tahun 1974 dan 1979 menetapkan bahwa Badan Litbang Pertanian 

sebagai unit Eselon I, membawahi 12 unit Eselon II, yaitu: 1 

Sekretariat, 4 Pusat (Pusat Penyiapan Program, Pusat Pengolahan 

Data Statistik, Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian, dan 

Pusat Karantina Pertanian) 2 Pusat Penelitian (Puslit Tanah dan 

Puslit Agro-Ekonomi), serta 5 Pusat Penelitian Pengembangan 

(Puslitbang Tanaman Pangan, Puslitbang Tanaman Industri, 

Puslitbang Kehutanan, Puslitbang Peternakan, dan Puslitbang 

Perikanan). 

Kemudian pada tahun 1980 didirikanlah Departemen Koperasi 

secara khusus, untuk membantu golongan petani lemah di luar 

Jawa dan Bali untuk membangun usaha tani berskala lebih besar. 

Setelah koperasi diterima sebagai satuan ekonomi yang mendasar 

dalam mengembangkan ekonomi pribumi, dirangsang agar semua 

desa membentuk koperasi primer, namun demikian sejumlah 

masalah yang dihadapi adalah kekurangan modal, manajemen 
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lemah, kesulitan menjangkau pasaran antara lain karena turut 

pedagang perantara. Koperasi dirasakan sebagai “paksaan” 

sehingga namanya pun yang sudah tercemar perlu dirubah menjadi 

BUUD. Revolusi terus berlanjut hingga tahun 1983 Berdasarkan 

Kepres No. 24 tahun 1983, terjadi reorganisasi di Badan Litbang 

Pertanian sehingga terdiri atas: Sekretariat, Pusat Data Statistik, 

Pusat Perpustakaan Pertanian, Puslit Tanah, Puslit Agro-Ekonomi, 

Puslitbang Tanaman Pangan, Puslitbang Tanaman Industri, 

Puslitbang Hortikultura, Puslitbang Peternakan, dan Puslitbang 

Perikanan. 

Sepuluh tahun berlalu tepatnya pada tahun 1993 Sesuai dengan 

Keppres No. 83 tahun 1993 dibentuk Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian 

(LPTP) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu 

juga terjadi pembentukan 2 unit organisasi BPTP di 2 Provinsi, yaitu 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten, dan Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Kepmentan No. 

633/Kpts/OT.140/12/2003). 
 

2.  Era 1945-1967 

Di era ini pada 1960 lahirnya UU No. 5/1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu tanggal 24 September 

1960. Kelahiran UUPA melalui proses panjang, memakan waktu 12 

tahun. Dimulai dari pembentukan "Panitia Agraria Yogya" (1948), 

"Panitia Agraria Jakarta" (1951), "Panitia Soewahjo" (1955), 

"Panitia Negara Urusan Agraria" (1956), "Rancangan Soenarjo" 

(1958), "Rancangan Soedjarwo" (1960), akhirnya digodok dan 

diterima bulat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-

GR), yang kala itu dipimpin Haji Zainul Arifin. Kelahiran UUPA 

mengandung dua makna besar bagi kehidupan bangsa dan negara 

Indonesia. Pertama, UUPA bermakna sebagai upaya mewujudkan 

amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Naskah Asli), yang 

menyatakan, "Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat". Kedua, UUPA bermakna sebagai 

penjungkirbalikan hukum agraria kolonial dan penemuan hukum 

agraria nasional yang bersendikan realitas susunan kehidupan 
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rakyatnya. Tujuan UUPA pada pokoknya meletakkan dasar-dasar 

bagi penyusunan hukum agraria nasional, mengadakan kesatuan 

dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan meletakkan 

dasar-dasar kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh 

rakyat. Semuanya semata-mata untuk mewujudkan kemakmuran, 

kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat 

tani, dalam menuju masyarakat adil dan makmur. Sebenarnya apa 

yang tersurat maupun tersirat dari tujuan UUPA, pada hakikatnya 

merupakan kesadaran dan jawaban bangsa Indonesia atas 

keserakahan dan kekejaman hukum agraria kolonial. 
 

3.  Era Sebelum Kemerdekaan (1900-1945) 

Tepat pada tahun 1918 berdiri sebuah Balai Besar Penyelidikan 

Pertanian (Algemeen Proefstation voor den Landbouw), yang 

kemudian semenjak tahun 1949 menjadi Jawatan Penyelidikan 

Pertanian, lalu 1952 menjadi Balai Besar Penyelidikan Pertanian / 

General Agriculture Experiment Station (Algemeen Proefstation 

voor den Landbouw). Selanjutnya tahun 1966 menjadi Lembaga 

Pusat Penelitian Pertanian, tahun 1980 berubah lagi menjadi Balai 

Penelitian Tanaman Bogor (Balittan), tahun 1994 menjadi Balai 

Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan (Balitbio), tahun 2002 

menjadi Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik 

Pertanian (Balitbiogen), dan terakhir tahun 2003 berganti nama 

menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi 

dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB-Biogen) 
 

4. Era Abad ke-19 

Pada tahun 1811-1816: Sistem pajak tanah yang dikenalkan 

oleh Raffles telah membawa beberapa persoalan terhadap kaum 

feodal Jawa di daerah-daerah taklukan dan juga perubahan penting 

berupa sistem kepemilikan tanah oleh desa. Kekecewaan para 

feodal terhadap sistem ini telah mendorong lahirnya 

pemberontakan kerajaan. Pemberontakan ini kemudian lebih 

dikenal dengan Perang Jawa atau perang Diponegoro. 

Pada Era Tanam paksa (cultuur stelsel) Gubernur Jenderal 

Johannes van den Bosch mewajibkan setiap desa harus 

menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi 
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ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual 

kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan 

dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk 

desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun 

(20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam 

pajak. Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti 

karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku 

ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. 

Wilayah yang digunakan untuk praktek cultur stelstel pun tetap 

dikenakan pajak. 

Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama 

setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling 

eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam 

paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli 

VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang 

sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib 

menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman 

tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan 

kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan 

sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis 

liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang 

memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den 

Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh raja 

Belanda, pada 25 Desember 1839. 

Pada tahun 1870 Lahirnya hukum agraria kolonial yang tertuang 

dalam Agrarische Wet 1870. Dalam aturan ini dijamin adanya Hak 

Erfpacht sampai selama 75 tahun, dan menjamin pemegang hak itu 

untuk menggunakan Hak Eigendom, serta memberi peluang 

kepada mereka dapat menggunakan tanahnya sebagai agunan 

kredit. Lahirnya Agrarische Wet 1870 dipengaruhi dan atas desakan 

kepentingan pemilik modal swasta Belanda untuk berbisnis 

perkebunan besar di negeri jajahannya. Sebelumnya, di masa 

culturrstelsel, mereka hanya dibolehkan sebatas menyewa tanah. 

Dampak dari hukum kolonial terhadap rakyat tani Indonesia, hanya 

menghadirkan sejarah kelam kemelaratan, kemiskinan, 

keterbelakangan dan penindasan. Hingga tahun 1890 dimulainya 
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“Politik Etnik”, yaitu gerakan oposisi kaum sosialis di Belanda yang 

kemudian berpengaruh kepada golongan-golongan Belanda–

Hindia juga. Yaitu mulai diterapkan pelayanan kesehatan umum 

yang lebih baik, memperluas kesempatan menempuh pendidikan, 

serta memberikan otonomi desa yang lebih besar. 
 

5. Era Reformasi (1998 – Sekarang) 

Di tahun 1998 Departemen Pertanian kehilangan arah. Hal ini 

dikarenakan pudarnya Pembangunan jangka Panjang ke 6 yang 

menjadi ciri khas tahap orientasi pemerintahan Orde Lama. Pada 

era ini rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada 

pemerintahan, meski tidak semuanya, tapi mendominasi. Dampak 

yang ditimbulkannya sangatlah besar. Kegiatan-kegiatan 

penyuluhan dan intensifikasi pertanian melambat. Dampak yang 

ditimbulkannya adalah rendahnya produktivitas pertanian tanaman 

pangan dan hortikultura. 

Pada tahun ini (2005) muncul rencana Pemerintah dalam 

melakukan revitalisasi pertanian di Indonesia. Hal ini ditindak lanjuti 

dengan UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Peternakan dan Kehutanan. Kemudian ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Menteri Pertanian No.273 Tahun 2007 terkait 

tentang penjabaran Penyuluhan Pertanian. Konsentrasi 

peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian ini 

mengantarkan Indonesia mencapai swa sembada beras ke 2 pada 

tahun 2008. Hal ini ditunjang dengan penambahan tanaga penyuluh 

pertanian melalui Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh 

Pertanian (THL TBPP). Pertanian di Indonesia di tahun 2010 

mengarah kepada pertanian organik. Pada awalnya pada tahun ini 

dicanangkan program pertanian organik, karena banyak hal tentang 

kekurangsiapan para petani di Indonesia menjadikan rencana 

pertanian organik diundur sampai 2014. Akan tetapi pada tahun 

2010 ini penggunaan pupuk kimia sudah mulai dikurangi, dan 

pertanian organik mulai digalakkan di beberapa daerah. 

 

B. Konsep Usaha Tani 

Usaha tani pada dasarnya adalah proses pengorganisasian 

alam, lahan, tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan output 
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pertanian. Usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara 

petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga 

kerja, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien, 

dan kontinyu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga 

pendapatan usahataninya meningkat (Rahim dan Hastuti, 2007: 

158). 

Menurut Shinta (2011:1) usahatani adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana menggunakan sumberdaya secara efisien 

dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil 

maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, modal dan 

manajemen. Keberhasilan suatu usahatani dapat dilihat dari 

besarnya pendapatan yang diperoleh petani dalam mengelola 

usahataninya. Pendapatan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai 

selisih pengurangan dari nilai penerimaan dengan biaya yang 

dikeluarkan dalam proses usahatani. Analisis pendapatan 

usahatani memerlukan dua komponen pokok yaitu penerimaan dan 

pengeluaran selama jangka waktu yang ditentukan. 

Penerimaan usahatani mencakup semua produk yang dijual, 

dikonsumsi rumah tangga petani, untuk pembayaran dan yang 

disimpan. Penerimaan dinilai berdasarkan perkalian antara total 

produk dengan harga pasar yang berlaku, sedangkan pengeluaran 

atau biaya usahatani merupakan nilai penggunaan sarana 7 

produksi dan lain-lain yang dibebankan kepada produk yang 

bersangkutan. Selain biaya tunai yang harus dikeluarkan ada pula 

biaya yang diperhitungkan, yaitu nilai pemakaian barang dan jasa 

yang dihasilkan dan berasal dari usahatani itu sendiri. Biaya yang 

diperhitungkan digunakan untuk memperhitungkan berapa 

sebenarnya pendapatan kerja petani jika modal dan nilai kerja 

keluarga diperhitungkan. Penerimaan usahatani adalah nilai produk 

total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, sedangkan 

pengeluaran usaha tani adalah nilai semua input yang habis 

terpakai dalam proses produksi tetapi tidak termasuk biaya tenaga 

kerja keluarga. 
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C. Peran Sektor Pertanian di Indonesia 

Masyarakat Indonesia paling banyak bekerja dan 

menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Karena 

itu pembangunan pada sektor pertanian sangat perlu digalakkan 

baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan memanfaatkan 

semua sumber daya yang ada. Dari pembangunan sektor pertanian 

diharapkan akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan 

pembangunan bidang lainnya, termasuk pada bidang 

pembangunan ekonomi. Dengan demikian dari sektor pertanian 

sangat berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat 

khususnya masyarakat petani. Disisi lain permasalahan sosial 

dalam pengembangan pertanian akhir-akhir ini di sadari sebagai 

faktor yang menentukan keberhasilan adopsi teknologi ditingkat 

petani. Di antara berbagai permasalahan sosial yang salah satu 

faktor yang harus dicermati untuk mengetahui kelembagaan yang 

perlu mendapatkan perioritas yang berkaitan dengan peningkatan 

pendapatan petani pada kelompok tani di desa kalobba. 

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam mendukung 

perekonomian nasional. Peran tersebut terutama dalam terciptanya 

ketahanan pangan, penyumbang produk domestik bruto, 

penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, 

penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, sumber 

pendapatan masyarakat, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi 

pertumbuhan sektor lainnya. (Kementerian 2014). Di sisi lain, 

sektor ini juga dihadapkan pada tantangan prioritas bagi 

peningkatan produksi dalam negeri. Bantuan dan fasilitasi dari 

stake holder terkait dibutuhkan agar petani dapat meningkatkan 

kinerja produksinya. Selain itu, diperlukan juga protokol produksi 

yang dapat menjamin kualitas dan keamanan pangan yang 

terbebas dariCovid-19. 

Salah satu faktor penanggulangan kemiskinan dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dukungan sumber 

daya alam yang dapat membantu ketersediaan pangan. Sumber 

daya alam memberikan kontribusi yang amat besar bagi 

pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam pengertian 
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umum, sumber daya alam didefinisikan sebagai suatu yang 

dipandang memiliki nilai ekonomi. 

Pada saat ini, kualitas sumber daya manusia yang bekerja 

pada sektor pertanian masih rendah dibandingkan dengan sektor 

lain. Penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan tentang 

pertanian, rendahnya minat peningkatan kesejahteraan, dan sosial 

budaya dalam aspek pertanian. Dilihat dari tingkat pendidikan 

mereka sangat rendah dan sangat jarang sekali yang memiliki 

pengetahuan dan ahli tentang ilmu pertanian yang mencukupi, dan 

mereka terjun di sektor pertanian pun, karena tuntunan dan 

pengalaman yang didapatkan dari orang tua mereka yang sudah 

turun menurun. 

Banyak persoalan yang dihadapi oleh kelompok tani, baik 

yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran 

hasil-hasil pertaniannya maupun yang dihadapi dalam 

kehidupannya sehari-hari. Selain merupakan bagian dari hidupnya 

bahkan suatu cara hidup, sehingga tidak hanya aspek ekonomi saja 

tetapi aspek-aspek sosial dan kebudayaan, serta aspek tradisi 

semuanya memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan 

petani. Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani dari segi 

hasil produksi biasanya berupa kegagalan panen dan dari segi 

tingkat harga biasanya berupa harga penjualan hasil tani yang 

sangat rendah. Dengan demikian petani tidak bisa memenuhi 

kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup 

karena adanya kerugian. 

Definisi dari pemberdayaan masyarakat dalam proses 

pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai 

proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri 

sendiri. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan 

kemandirian dan kesejahteraan petani, suatu upaya meningkatkan 

keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi masyarakat 

yang berguna. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani Desa 

Kalobba kurang dapat dilakukan secara maksimal, karna kelompok 

tani tidak berperan aktif dalam pelaksanaan pertanian mulai dari 

penanaman hingga panen. Fokus dalam kegiatan pemberdayaan 

yaitu adanya upaya meningkatkan kemandirian atau daya saing 
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petani dan kelompok tani sehingga akan berdampak kepada hasil 

produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani. 

Menurut Deddy Wahyudin Purba, (2020), Petani merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan sistem konstruksi dan 

agribisnis. Sistem dan agribisnis bisa mengikuti jika sistem tani 

kuat, itu akan bagus. Kelompok tani adalah perkumpulan penduduk 

desa meski tidak semua kelompok dilibatkan dalam kegiatan ini. 

Pemimpin kelompok dipilih dari petani yang dipercaya sebagai 

pemilik kelompok pengetahuan dan wawasan yang sangat luas , 

menurut Ahmad Mustanir, (2020).Kelompok tani merupakan 

rangkaian yang sistematis, konsisten, dan meningkatkan 

pemanfaatan dan kemampuan inovasi petani secara berkelanjutan 

dalam pengaturan pemutaran (nilai dan norma) yang ada untuk 

mencapai tujuan bersama lebih efektif. 

 

D. Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia 

Perkembangan sektor pertanian memegang peranan yang 

sangat besar dalam upaya menyukseskan pembangunan sektor 

ekonomi di pedesaan. Hal ini terlihat dari semakin luasnya serta 

terarah usaha peningkatan produksi pangan khususnya dan 

produksi pertanian pada umumnya. Pembangunan pertanian saat 

ini diarahkan paa 3 kegiatan yaitu, pemantapan ketahanan pangan, 

peningkatan nilai tambah serta daya saing dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. (Kementerian Pertanian, 2018). 

Melihat betapa petingnya peranan sektor pertanian maka 

disini penulis akan membahas tentang perkembangan sektor 

pertanian di Indonesia. Perkembangan sektor pertanian di 

Indonesia pada tahun 2020 terbilang meningkat al ini di buktikan 

dari data pada Kuartal II 2020 sektor pertanian menjadi peyumbang 

ekonomi nasional sebebsar 16,4% dan secara year on year sektor 

pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh sebesar 219%. 

Padahal pendemi covid juga belum usai dan sejumlah sektor lain 

pun masih terpuruk. 

Capaian sektor pertanian tersebut di dukung oleh sub sektor 

tanaman pangan yang tumbuh paling tinggi yakni sebesar 9,23%. 

Kontribusi cemerlang sektor pertanian terhadap pertumbuhan 
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ekonomi nasional ini sangat menunjukan perkembangan dan 

pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. 

Prof. Pantjar Simatupang menambahkan bahwa 

pertumbuhan PDB subsecktor tanaman pangan sebesar 9,23% ini 

merupakan tertinggi selama 3 tahun hal ini menunjukan bahwa 

pangan di Indonesia kuat walaupun di masa pendemi ini. Disisi lain 

sektor pertanian juga masih menjadi penciptaan lapangan 

pekerjaan yang cukup besar di bandingkan dengan sektor sektor 

lain. 

Dilihat dari segi tantangan pembangunan pertanian hal ini 

disebabkan karena adanya kenyataan bahwa pertanian di dominasi 

oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh sebagain besar petani 

dengan tingkat pendidikan yang rendah, berlahan sempit bermodal 

rendah dengan produktivitasyang rendah pula.hal ini disebabkan 

karena sebagian petani belum mampu menerapkan teknologi yang 

tepat yang berakibat rendahnya efesiensi dan mutu produk. 

Dengan demikan, dalam memberdayakan masyarakat 

anggota Dalam rangka memenuhi atau mencapai tujuan, Visi Misi 

yang ditetapkan oleh kelompok tani yaitu, Memberdayakan berarti 

memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat individu 

untuk menggali potensi yang dimilki untuk kemudian ditingkatkan 

kualitasnya agar mampu mandiri. salah satu metode 

pemberdayaan untuk memaksimalkan kinerja kelompok tani yang 

telah dilakukan adalah corporate farming yaitu suatu program yang 

menawarkan kerja sama dalam mengolah usaha tani agar 

memberikan hasil maksimal. 

Adapun program pemberdayaan yang dilakukan kelompok 

tani dimasa pandemi, yakni Pemberdayaan kelompok tani 

merupakan konsep yang dikembangkan dalam memperkuat 

kemandirian petani. 

Kemampuan dan peningkatan kesadaran petani melalui 

pendampingan,penyuluhan pertanian, pengembangan usaha 

jaringan melalui kerjasama, peningkatan pembinaan melalui 

motivasi , fasilitasi dan bimbingan teknis.dan memberikan bantuan 

sarana. 
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BAB II 

KINERJA 

 
 

 

 

 

 

A. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus 

diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan 

organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh 

organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggungjawaban 

kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam menjalankan 

fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan 

dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan 

yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan 

dan sifat-sifat individu. 

Kinerja juga dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan kerja 

yang dilakukan karyawan dan umumnya digunakan sebagai dasar 

atau acuan penilaian terhadap karyawan dalam suatu organisasi. 

Kinerja yang baik ialah suatu langkah untuk mencapai tujuan suatu 

organisasi oleh karena itu, Kinerja juga di definisikan sebagai 

sarana penentu dalam mencapai tujuan suatu organisasi 

karenanya perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut Hersey and Blanchard, (1993) Kinerja adalah suatu 

fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk melaksanakan 

pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat 

kemampuan tertentu. Adapun ketrampilan seseorang masih tidak 

cukup efektif untuk mengerjakan pekerjaan tanpa pemahaman 

yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan cara 

mengerjakannya. Disamping itu Hasibuan juga berpendapat bahwa 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. 
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Kinerja juga merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan. 

Dapat di simpulkan bahwa Kinerja merupakan salah satu 

tolak ukur yang dapat di gunakan sebagai alat tinjau terhadap 

kinerja individu dan juga menjadi alat ukur pemuas dari apa yang 

telah dikerjakan seseorang. Serta dengan kinerja yang baik maka 

akan menimbulkan perubahan yang signifikan baik dalam 

perusahan maupun pertanian. 

 

B. Penilaian Kinerja 

Performance appraisal atau penilaian kinerja adalah kegiatan 

menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat 

pertumbuhan dari karyawan. Kegiatan yang satu ini sangat perlu 

dilakukan oleh setiap perusahaan agar bisa mengevaluasi kinerja 

dan meningkatkan produktivitas dari karyawan. 

Penilaian kinerja seharusnya dilakukan secara konsisten agar 

perusahaan bisa mengetahui seperti apa perkembangan kinerja 

setiap karyawannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bisa 

menyebabkan turunnya produktivitas karyawan yang tentu saja 

bisa merugikan perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan secara 

lengkap mengenai penilaian kinerja mulai dari definisi hingga 

proses pelaksanaannya. 

Menurut Dessler adalah evaluasi kinerja dari karyawan 

secara relatif di waktu saat ini atau yang telah dilakukan dengan 

disesuaikan menurut standar prestasi. Kemudian, menurut 

Handoko, penilaian kinerja adalah cara untuk mengukur kontribusi 

setiap karyawan di dalam sebuah organisasi. Rivai juga pernah 

memberikan definisi untuk penilaian kinerja, yaitu proses 

penetapan pemahaman bersama mengenai apa yang akan dicapai. 

Penilaian kinerja juga memiliki beberapa kriteria atau syarat 

dalam proses pelaksanaannya. Berikut ini beberapa kriteria 

efektivitas penilaian kinerja : 
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1. Sensitivitas 

Kriteria pertama yaitu sensitivitas. Dalam kriteria ini, sistem 

penilaian yang dilakukan seharusnya bisa memberikan 

perbedaan di antara 

pegawai yang memang efektif dan tidak efektif. 

2. Dapat diandalkan 

Selanjutnya ada sifat dapat diandalkan, yaitu dari hasil 

penilaian yang diperoleh harus menunjukkan konsistensi 

yang tinggi. Selain itu, sistem yang digunakan untuk 

prosesnya harus bisa diandalkan dan dipercaya telah 

menggunakan tolak ukur yang akurat, objektif, stabil, dan 

konsisten. 

3. Relevan 

Kriteria efektivitas penilaian kinerja selanjutnya adalah 

relevan. Saat dalam proses penilaian kinerja, harus terdapat 

kaitan yang sangat jelas antara standar tampilan kerja dan 

tujuan utama dari perusahaan. 

4. Kepraktisan 

Selanjutnya ada kepraktisan, yaitu dapat dengan mudah 

untuk dimengerti dan digunakan. Prosesnya harus 

dimengerti, baik oleh manajer dan karyawan, serta bahasa 

yang digunakan jelas dan tidak rumit. 

5. Dapat diterima 

Sifat dapat diterima yaitu setiap perilaku kerja yang telah 

dinilai bisa diterima oleh pihak perusahaan dan karyawan. 

 

Adapun analisis Penilaian Kinerja terbagi atas 3 yaitu : 

1. Analisis pekerjaan 

Langkah analisis pekerjaan ini dimulai dari 

menganalisis jabatan. Analisis pekerjaan akan lebih mudah 

untuk mengetahui jabatan atau posisi dari karyawan. Jadi, 

mereka juga akan lebih mudah saat menjelaskan seperti 

apa pekerjaannya, tanggung jawab apa saja yang dimiliki, 

serta seperti apa kondisinya saat bekerja. 

Proses analisis pekerjaan penting sekali karena bisa 

menjadi dasar dari penetapan standar dan evaluasi. Selain 
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itu, bisa diketahui seperti apa pemahaman dari karyawan 

mengenai tugas pekerjaannya serta tanggung jawab yang 

dimiliki. 

2. Sistem penilaian kinerja 

Proses penilaian kinerja sebenarnya memiliki empat 

metode yang perlu diterapkan. Pertama, ada metode 

behavioral appraisal system atau penilaian kinerja yang 

fokus pada penilaian tingkah laku. Kemudian, ada metode 

personal/performer appraisal system, yaitu penilaian kinerja 

yang fokus pada sifat individu karyawannya. 

Ketiga adalah metode result oriented appraisal 

system, yaitu penilaian kinerja yang hanya melihat hasil 

pekerjaannya. Terakhir, ada metode contingency appraisal 

system, yaitu penilaian kinerja atas kombinasi beberapa hal, 

mulai dari tingkah laku, sifat, dan hasil kerjanya. Dari 

keempat metode penilaian kinerja tersebut, perusahaan 

bisa menggunakan beberapa di antaranya untuk 

mengevaluasi serta mengukur hasil kinerja dari para 

karyawannya. 

3. Standar kinerja 

Proses penilaian kinerja selanjutnya yaitu dilihat dari 

standar kinerja. Hal yang satu ini digunakan untuk 

membandingkan hasil kerja dengan standar yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan. Hasil dari perbandingan 

tersebut bisa membuat perusahaan mengetahui seperti apa 

kinerja dan produktivitas dari para karyawannya. 

Perbandingan standar kinerja ini akan memberikan 

gambaran jelas apakah karyawan telah melakukan 

pekerjaan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan 

atau belum. Namun, standar kerja yang diberikan haruslah 

dibuat secara spesifik, realistis, terukur, dan mudah 

dipahami. Jika perusahaan menggunakan standar yang 

terlalu tinggi, maka tentunya bisa membuat karyawan 

merasa kesulitan untuk memenuhi standar tersebut. 
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BAB III 

MANAJEMEN SUMBER  

DAYA MANUSIA (MSDM) 
 

 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)  

Manajemen sumber daya manusia adalah mengelolah secara 

efektif dan memerlukan pendekatan tradisional untuk kami 

psikologi bahaya dan kemampuan untuk mengendalikannya. 

Gagasan tentang arti manajemen karyawan dan lain-lain. 

Digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan untuk 

menciptakan sumber daya manusia. Manajemen dan partisipasi 

untuk memahami dan mengelolah sumber daya manusia individu 

(karyawan, pekerja, dan lain-lain), pengelolah sumber daya 

manusia yang dapat disesuaikan adalah sumber daya manusia 

manajemen. oleh karena itu, sederhana tujuan dari manajemen 

sumber daya manusia adalah untuk mengelolah sumber daya 

manusia. 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi salah 

satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, 

manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen 

sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam 

perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan 

hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi 

saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene 

adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor 

produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu 

sendiri. 
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Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah 

“Personnel management is the planning organizing, directing, and 

controlling of the procurement, development, compensation, 

integration, and maintenance of the people for the purpose of 

contributing to organizational, individual and social goals” . 

Manajemen personalia adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar 

tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. 

Pernyataan dari Flippo tersebut menyamakan pengertian 

manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen 

personalia. 

Adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting 

bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan 

menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi 

secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan 

perusahaan. manajemen sumber daya manusia atau human 

resource management merupakan pendayagunaan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam 

tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, 

mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara 

karyawan perusahaan. Dimana bahwa setiap manajer yang 

bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus 

memperhatikan hal-hal seperti pengangkatan staf, 

mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, menjaga 

ketaatan dan ketertiban karyawan, serta meningkatkan 

kemampuan perusahaan. 

Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategik 

serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik 

perusahaan yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan 

baik secara individu maupun tim dalam rangka memberikan 

sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia (MSDM) meliputi kemampuan dan potensi yang 
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dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. 

Karyawan tidak boleh diperlakukan sebagai mesin dan perlu 

disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat 

yang terus dapat dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. 

Setelah dikembangkan maka pimpinan perlu menciptakan suasana 

yang kondusif untuk dapat mengaplikasikan kemampuannya dalam 

perusahaan. 

Setelah kita memahami pengertian menurut para ahli 

manajemen sumber daya manusia adalah bidang manajemen yang 

sangat strategis. Untuk berhasil mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen Manusia melalui Proses Pemberdayaan atau 

peningkatan keanggotaan suatu organisasi. Kita dapat mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. 

 

B. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia adalah 

memberikan kontribusi yang lebih signifikan, orang-orang atau 

tenaga kerja dan layanan sedang dikembangkan untuk organisasi 

dan perusahaan. kami bertanggung jawab atas strategi, etika, dan 

masyarakat. Manajer dan departemen sumber daya manusia 

mencapai tujuannya, manajemen personalia hanya menunjukkan 

kemampuan manajemen tantangan-tantangan pengoorganisasian 

dan bekerja dengan sumber daya dan senior perlu diseimbangkan. 

Fungsi sumber daya manusia, dan orang-orang yang terpengaruh. 

Kegagalan melakukan tugas itu dapat merusak kinerja, 

produktivitas, laba, bahkan kelangsungan hidup organisasi atau 

perusahaan (Langgeng Sari,2019). 

Untuk mencapai tujuan tentunya perlu ada Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM), yang bisa diartikan sebagai cara 

untuk mengatur pengadaan tenaga kerja, memberikan 

kompensasi, pemeliharaan, pemisahan tenaga kerja serta 

pengembangan dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan. 

Adapun Empat Tujuan manajemen sumber daya manusia 

adalah sebagai berikut: 
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a. Tujuan Sosial 

Tujuan dari manajemen sosial adalah organisasi atau 

perusahaan bertanggung jawab atas tanggung jawab 

sosial, menentukan kebutuhan, dan tantangan komunitas 

dengan meminimalkan dampak negatif yang 

ditimbulkannya pada komunitas. 

b. Tujuan Organisasi 

Tujuan organisasi adalah tujuan yang dirancang untuk 

mendukung organisasi raih tujuan itu. 

c. Tujuan Fungsional 

Tujuan fungsional adalah tujuan yang dirancang untuk 

mendukung organisasi meraih tujuan itu. 

d. Tujuan Individu 

Tujuan pribadi seseorang adalah tujuan individu dari grup 

atau anggota perusahaan. Diperoleh melalui aktivitas 

mereka dalam organisasi. 

 

C. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Werner dan de simone dalam John Foeh (2019:8) 

pengelolaan sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua 

bagian utama, fungsi kerja bagus dan kerja dukungan. Proyek 

utama terkait langsung dengan Negara staf, mengawasi 

pengembangan layanan dukungan. Sementara rekrutmen, 

supervise, dan meskipun pekerjaan dukungan terkait dengan 

dukungan (support) diberikan untuk proyek juga, putuskan untuk 

mengubah struktur organisasi sesuai kebutuhan. Ini juga 

menjelaskan kegiatan masing-masing proyek besar dan kegiatan 

pendukung. 

Lebih lanjut dijelaskan aktivitas masing-masing fungsi utama 

dan fungsi pendukung tersebut sebagai berikut: 

1) Fungsi Utama 

a) Perencanaan sumber daya manusia (human resource 

planning) adalah kegiatan untuk memprediksi kebutuhan 

sumber daya manusia sebagai penunjang kegiatan 

kelompok. Pekerjaan ini harus sejalan dengan tujuannya, 
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tujuan penandatangan adalah untuk mengikuti rencana 

pembangunan. 

b) Kesempatan dan kesetaraan (equal employment 

opportunity), aktivitas ini memastikan adanyakenyamanan 

antar tanggung jawab pada organisasi melalui tindakan 

mengantisispasi terjadinya diskriminasi dalam peraturan, 

prosedur maupun praktiknya. Disini termasuk keputusan 

dalam aktivitas perekrutan, pelatihan, penilaian kerja dan 

pemberian kompensasi. 

c) Pengadaan karyawan, rekrutmen dan seleksi (staffing, 

recruitment and selection),yakni proses menyangkut desain 

aktivitas untuk mengidentifikasi pelamar potensial termasuk 

memberikan penilaian lamaran, menyeleksi mereka sebelum 

pengambilan keputusan untukpenempatan. 

d) Kompensasi dan manfaat (compensation and benefits) 

merupakan kegiatan bertanggung jawab untuk pengadaan 

dan pemeliharaan kesetaraan balas jasa pada struktur , 

pemberian paket manfaat yang bersaing, juga insentif untuk 

kinerja yangbaik. 

e) Hubungan karyawan (employee / labor relations) merupakan 

kegiatan yang menyangkut penciptaan komunikasi diantara 

para karyawan agar dapat menyelesaikan permaslahan 

ataupun keluh kesah diantara mereka. Peran pekerja juga 

dibutuhkan guna menjaga hubungan untuk membangun 

komunikasi diantara parakaryawan. 

f) Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (employee 

health, safety and security) adalah aktivitas yang berkaitan 

dengan memastikan lingkungan kerja dalam keadaan layak, 

untuk mendukungnya berbagai kegiatan disiapkan seperti 

pelatihan tentang keselamatan kerja, program hidup sehat 

dan program pendampingan karyawan. 

g) Pengembangan sumber daya manusia (human resource 

development) adalah kegiatan yang memastikan organisasi 

menyediakan program pengembangan karyawan untuk 

mmenuhi kebutuhan keahlian dan kompesansasi pada 

pekerjaan mereka saat tindakan dimasadepan. 
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2) Fungsi Pendukung 

a) Desain pekerjaan (job design), aktivitas ini berfokus pada 

desain pekerjaan untuk seluruh departemen yang ada 

dalam organisasi, termasuk mendesain jenis pekerjaan dan 

jumlah karyawan yangdibutuhkan. 

b) System penilaian kinerja manajemen dan karyawan 

(performance management and performance appraisal 

system), aktivitas ini digunakan untuk penilaian hasil kerja 

baik untuk kinerja karyawan maupun organisasi. 

c) Penelitian dan system informasi (research and information 

system), kegiatan ini menyangkut system informasi 

manajemen sumber daya manusia untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam bidang pengelolaan sumber 

daya manusia yang dimiliki organisasi 
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BAB IV 

KELOMPOK TANI 
 

 

 

 

 

 

A.  Pengertian Kelompok Tani 

Kelompok tani adalah perkumpulan yang beranggotakan para 

petani desa tersebut. Walaupun tidak semua petani didesa tersebut 

mengikuti kegiatan ini. Ketua kelompok tani dipilih dari salah 

seorang petani yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan 

yang dianggap luas. Ketua kelompok petani yang terpilih 

diharapkan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya seperti 

mengkoordinasikan kegiatan gotong- royong untuk pengolahan 

lahan anggota kelompok tani secara bergantian, 

mengkoordinasikan penjualan hasil produksi dan melakukan 

hubungan dengan pihak penyuluh maupun dinas pertanian. 

Kelompok tani sebagai kumpulan para petani yang tumbuh 

berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan 

kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk 

bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha (departemen 

pertanian RI 1997 dalam Ahmad Mustanir 2020:48) Fungsi utama 

kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana dalam 

proses belajar-mengajar, wahana bekerjasama, bahan 

berproduksi. Apabila ketiga fungsi tersebut telah berjalan baik, 

maka diarahkan untuk menjadi kelompok usaha.  

Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerja sama 

antar anggota memiliki peranan yang penting dalam kehidupan 

masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam 

berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. 

Adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama 

memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan 
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saran produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. 

Keunggulan kelompok tani sebagai wadah kerjasama antar petani 

membutuhkan partisipasi anggota sebagai pemilik organisasi, 

pelaku kerjasama antara kelompok dengan pemerintahan maupun 

pihak swasta dalam bentuk kemitraan, plasma, atau skim yang lain. 

Pertanian terkonsolidasi dalam kelompok tani meliputi. 

pengadaaan sarana produksi dan penjualan hasil bisa dilakukan 

bersama, volume sarana produksi yang dibeli dan volume hasil 

yang dijual menjadi lebih besar, sehingga biaya pengadaan per 

satuan hasil menjadi lebih rendah. kelompok tani merupakan salah 

satu upaya pemberdayaan petani untuk meningkatkan 

produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani Adanya 

kelompok tani di des diharapkan mampu memberi manfaat 

yangdapat diperoleh petani garam dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan.  

Berdasarkan realitas bahwa para petani adalah para petani 

lahan sempit, maka dalam upaya mendinamiskan diperlukan 

insentif dukungan modal usaha, sarana dan prasarana, serta 

penghargaan guna memotivasi mereka. Para petani sebagian 

besar adalah petani kecil dan merupakan “peasant”, dalam kondisi 

seperti ini modal merupakan unsur yang penting dalam usaha 

meningkatkan pendapatannya. Karena itu, peran pemerintah atau 

pemilik dana sangat penting dalam menggerakkan petani dan 

kelompoknya agar mampu mewujudkan kedaulatan pangan. terkait 

dengan para petani merupakan petani kecil, maka dukungan 

sarana dan prasarana amat penting mendinamiskan kelompok tani. 

Tidak kala pentingnya adalah, petani dan kelompok tani perlu 

dukungan penghargaan, ”harga hasil pertanian ”yang layak juga 

penghargaan para petani, disamping penghargaan lain yang bisa 

memotivasi petani dan kelompok tani untuk kreatif dan inovatif . 

banyak kelompok tani yang mampu berkembang, dengan demikian 

biarlah kelompok tani yang maju ini juga bisa melakukan ”mitra 

kerja” dengan berbagai lembaga yang terkait, artinya yang 

melakukan mitra kerja dengan lembaga yang terkait, artinya yang 

melakukan mitra kerja dengan lembaga lain itu bisa kelompok tani 

ataupun gabungan kelompok tani. 
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Pembinaan kelompok dan gabungan kelompok tani 

ditekankan dalam hal peningkatan kemampuan kepemimpinan, 

kewirausahaan, dan manajerial, sehingga mampu 

mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya, 

dengan demikian para anggota kelompok mampu mewujudkan 

kedaulatan pangan, dalam pengembangan kelompok tani dan 

gapoktan ini, kemampuan kepemimpinan merupakan unsur yang 

penting, karena kepemimpinan ini sebagai koordinator dari 

berbagai kelompok yang bergabung menjadi satu yakni gapoktan. 

Kewirausahaan juga merupakan unsur penting dalam 

pengembangan gapoktan, karena gapoktan diharapkan mampu 

berkembang dalam kegiatan bisnis. 

 

B. Tujuan KelompokTani 

Adapun tujuan kelompok tani sebagai berikut: 

i. Membentuk para anggota kelompok tani mandiri 

danberdaya. 

ii. Untuk memanfaatkan secara baik (best) semua sumber 

daya yang tersedia. 

iii. Untuk memecahkan permasalahan yang ada pada 

anggota kelompok tani dalam bidangpertanian. 

iv. Membantu para anggota kelompok tani dan memberikan 

pengetahuan kepada para anggota yang tidak tahu 

menjaditahu. 

 

C. Fungsi KelompokTani 

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 

273/Kpts/OT.160/4/2007 menyebutkan bahwa kelompok tani yang 

telah tumbuh harus berfungsi, sehingga dapat menjadi organisasi 

petani yang kuat dan mandiri. Berfungsinya kelompok tani tidak 

lepas dari peran penyuluh pertanian yang bertugas di 

desa/kelurahan setempat.Kelompok tani mempunyai 5 (lima) 

fungsi, yaitu: 

i. kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha tani. Kelompok 

tani dapat berfungsi sebagai unit usaha tani apabila 

penyuluh pertanian yang bertugas mampu mengarahkan 
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kelompok tani sehingga dapat menjalankan fungsinya yang 

mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1. Mengambil keputusan dalam menentukan 

pengembangan produksi usaha tani yang 

menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia 

(dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana 

produksi dan sumber daya alam lainnya). 

2. Menyusun rencana definitif kelompok tani dan 

melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan 

efisiensi. 

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

usaha tani anggota sesuai dengan rencana kegiatan 

kelompok tani. 

4. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang 

terkait dalam pelaksanaan usaha tani. 

5. Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan 

kelompok tani, sebagai bahan rencana kegiatan yang 

akan datang. 

6. Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan 

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. 

7. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala 

baik di kelompok tani maupun dengan pihak lain. 

ii. Kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha pengolahan. 

Kelompok tani dapat berfungsi sebagai unit usaha 

pengolahan apabila penyuluh pertanian berperan 

mengarahkan kelompok tani agar dalam melaksanakan 

tugasnya. mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan 

pengolahan hasil usaha tani anggotanya. 

2. Mengembangkan kemampuan petani anggota kelompok 

tani dalam pengolahan produk pertanian; dan 

3. Mengorganisasikan kegiatan produksi petani anggota 

kelompok tani ke dalam unit usaha pengolahan hasil 

pertanian. 

iii. Kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha sarana dan 

prasarana produksi. Kelompok tani dapat berfungsi sebagai 
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unit usaha sarana dan prasarana apabila penyuluh 

pertanian berperan dalam mengarahkan kelompok tani agar 

berkemampuan dalam menyusun rencana kebutuhan 

sarana dan prasarana setiap anggotanya. 

iv. Kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha pemasaran. 

Fungsi kelompok tani sebagai unit usaha pemasaran dapat 

dicapai apabila penyuluh pertanian berperan dalam 

mengarahkan kelompok tani untuk menjalankan fungsinya 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi serta menganalisis potensi dan peluang 

pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk 

mengembangkan komoditas yang lebih menguntungkan. 

2. Merencanakan kebutuhan pasar dengan 

memperhatikan segmentasi pasar (tingkat kemampuan 

calon pembeli). 

3. Mengembangkan   penyediaan   komoditi   yang   

dibutuhkan pasar. Pembinaan kelompok tani diarahkan 

untuk memberdayakan para anggotanya agar memiliki 

kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi, 

mampu memanfaatkan azas skala ekonomi dan mampu 

menghadapi resiko usaha, sehingga mampu 

memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan 

yang layak. Untuk itu, para petani perlu untuk 

berkelompok karena dengan berkelompok proses 

pembinaan lebih muda, informasi mudah diperoleh. 

Karena kelompok tani berfungsi sebagai kelas belajar, 

sebagai unit produksi dan wahana kerjasama menuju 

kelompok tani sebagai kelompok usaha. 

a. Kelas belajar: kelompok tani merupakan wadah 

belajar mengajar bagi anggotanya guna 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

serta tumbuh berkembangnya kemandirian dalam 

berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, 

pendapatannya bertambah serta kehidupan yang 

lebih sejahtera. 
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b. Wahana kerjasama: kelompok tani merupakan 

tempat untuk memperkuat kerjasama diantara 

sesama petani dalam kelompok tani dan antar 

kelompok tani dengan pihak lain. Melalui kerja sama 

ini diharapkan usaha lainnya akan lebih efesien serta 

lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, 

hambatan dan gangguan. 

c. Unit produksi: usaha tani yang dilakukan oleh 

masing-masing anggota kelompok tani, secara 

keseluruhan harus dipandang sebagai suatu 

kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk 

mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi 

kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. 
 

Berdasarkan nilai tingkat kemampuan, masing-masing 

kelompok tani ditetapkan kelasnya dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Kelas pemula: memiliki ciri-ciri kontak tani belum aktif, taraf 

pembentukan inti, pemimpin formal aktif dan kegiatan 

kelompok bersifat informatif. 

2. Kelas lanjut: kelompok inti menyelenggarakan denfarm dan 

gerakan-gerakan terbatas, kegiatan kelompok dalam 

perencanaan (walau terbatas), pemimpin formal aktif, 

kontak tani mampu memimpin kerjasama kelompok tani. 

3. Kelompok madya: kelompok tani menyelenggarakan 

kerjasama usaha tani sehamparan, pemimpin formal kurang 

menonjol, kontak tani bertindak sebagai pemimpin 

kerjasama usaha tani sehamparan, berlatih 

mengembangkan program sendiri. 

4. Kelompok utama: memiliki hubungan melembaga dengan 

kantor unit desa, perencanaan program tahunan untuk 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan, program 

diusahakan, pemupukan modal. 
 

Penilaian kelas kemampuan kelompok tani dilaksanakan 

berdasarkan lima jurus kemampuan kelompok, yang selanjutnya 

dinilai dengan menggunakan indikator-indikator tertentu, yaitu: 
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a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan 

produktivitas usahatani (termasuk pasca panen dan analisis 

usaha tani) para anggotanya, dengan penerapan 

rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya 

alam secara optimal, Indikator: 

1) Kemampuan merencanakan pemanfaatan SDA yang 

tersedia; 

2) Kemampuan merencanakan usaha kelompok guna 

mencapai skala usaha; 

4) Kemampuan merencanakan pelaksanaan rekomendasi 

teknologi. 

5) Kemampuan merencanakan pengadaan sarana 

produksi; 

6) Kemampuan merencanakan pengadaan atau 

pengembalian kredit; 

7) Kemampuan merencanakan pengolahan dan 

pemasaran hasil 

8) Kemampuan merencanakan kegiatan dalam 

meningkatkan PSK; dan 

9) Kemampuan melakukan analisis usaha tani. 

b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan 

pihak lain, Indikator: 

1) Kemampuan memperoleh kemitraan usaha yang 

menguntungkan bagi usaha tani kelompok; 

2) Mampu membuat perjanjian kerjasama dengan mitra 

usaha/pihak lain; 

3) Mampu memperoleh hak kelompok sesuai perjanjian 

dengan pihak lain; 

4) Kemampuan melaksanakan kewajiban kelompok sesuai 

perjanjian dengan pihak lain; 

5) Mampu saling memberi informasi dalam kerjasama 

dengan pihak lain; 

6) Kemampuan menerapkan 5 tepat (kualitas, kuantitas, 

harga, waktu dan tempat) dalam kerjasama dengan 

pihak lain; dan 
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7) Kemampuan mentaati peraturan/perundangan yang 

berlaku. 

c. Kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan 

pendapatan secara rasional, Indikator:24 

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; 

5) Kemampuan menjadikan kelompok sebagai Tempat 

Pelayanan Koperasi (TPK) atau Unit Usaha Otonom 

(UUO) koperasi/KUD; 

6) Kemampuan menjadikan koperasi/KUD sebagai 

penyedia sarana, pelaksana pengolahan atau 

pemasaran hasil; 

7) Kemampuan untuk menabung dan memperoleh 

pinjaman/kredit dari koperasi/KUD; dan 

 

1) 5 
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8) Kemampuan untuk berperan serta memajukan 

koperasi/KUD. 

e. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan 

informasi dan dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari 

usaha tani para anggota kelompok, Indikator: 

1) Kemampuan, menyampaikan, dan memanfaatkan 

informasi; 

2) Kemampuan melakukan kerjasama antar anggota 

dalam pelaksanaan seluruh rencana kelompok; 

3) Kemampuan melakukan pencatatan dan evaluasi untuk 

peningkatan usaha tani; 

4) Kemampuan meningkatkan kelestarian lingkungan; 

5) Kemampuan mengembangkan kader kepemimpinan 

dan keahlian dari anggota kelompok; 

6) Tingkat produktivitas usaha tani seluruh anggota 

kelompok (dibandingkan dengan rata-rata produktivitas 

komoditas sejenis di daerah yang bersangkutan) 

7) Tingkat pendapatan usaha tani 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. 

 

D. Peran Kelompok Tani 

Peran kelompok tani (Agus Riyadi, 2019) merupakan arti dari 

pengatur perilaku seseorang dan menyesuaikan perilakunya 

dengan perilaku orang-orang dalam kelompoknya. 

Pemberdayaan serta peran petani petani dianggap sangat 

penting dalam meningkatkan taraf hidup serta dapat 

mengembangkan ekonomi pangan masyarakat khususnya didesa 

kalobba. Aktivitas usaha tani yang dilakukan didesa kalobba adalah 

berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani pada 

sebidang lahan yang ditanami dengan menjawab permasalahan 

akan peningkatan ketahanan. 
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Kelompok Tani memiliki 4 peran dalam meningkatkan 

pendapatan usahatani, yakni sebagai penyalur sarana produksi 

dari pemerintah, sebagai fasilitator pendampingan teknologi, 

memfasilitasi pasar, dan kerjasama dalam pengelolaan usahatani. 

Peran yang dinilai sangat memberikan manfaat yaitu peran 

kelompok dalam memfasilitasi pasar, karena dengan peran 

tersebut petani anggota memiliki jaminan pasar. 

 

E. Manfaat Kelompok Tani 

a. Efektif untuk memberdayakan petani, meningkatkan 

produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani 

dengan bantuan fasilitas pemerintah. 

b. Mengatasi masalah bersama dalam usaha tani serta 

menguatkan usaha tawar petani, baik dalam pasar sarana 

maupun dalam pasar produk pertanian. 

c. Membentuk komunitas petani dalam rangka 

mempermudah pengadaan sarana produksi pertaniaan, 

seperti bibit, pupuk, maupun obat-obatan. 

d. Meningkatkan biaya pengadaan sarana produksi Bosnian 

dapat ditanggung bersama. 

 

F. Kinerja Kelompok Tani 

Kinerja kelompok tani dari Berbagai penelitian mengenai 

kelompok tani itu dilakukan dengan berbeda-beda. Perbedaan tolak 

ukur ini mungkin disebabkan peneliti belum mengetahui perbedaan 

tolak ukur yang ada, atau telah mengetahui tetapi tidak mungkin 

menerapkan karna berbagai keterbatasan. Antara lain peneliti 

mempunyai kepentingan tertentu terhadap suatu aspek yang 

hendak diteliti. 

Menurut Zakiyah (2000) telah mengamati dinamika kelompok 

tani berdasarkan SKMentan No. 41/ Kpts/OT.210/1992 diwilayah 

diwilayah proyek pengembangan lahan rawa terpadu (integrated 

Swamps Development project = ISPD ).Dan dapat disimpulkan 

bahwa dinamika kelompok disebabkan oleh faktor teknis dan faktor 

sosial faktor tehnis diantaranya adalah kegagalan panen oleh 

berbagai sebab seperti serangan hama dan kondisi air,sedangkan 
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faktor sosial yang utama adalah realisasi dari perencanaan yang 

sudah disepakati yang selalu tidak bisa ditepati. 

Faktor sosial lainya adalah kurangnya kepercayaan anggota 

terhadap pengurus dalam mengelolah modal kelompok, 

keberadaan petugas yang dapat mengelolah kelompok, dan 

rendahnya kemampuan untuk menjalin hubungan dengan lembaga 

lain khususnya dengan koperasi desa. 

 

G. Karakteristik Anggota Kelompok Tani Sebagai Aset 

Penyedia Tenaga Kerja Pertanian 

Karakteristik anggota kelompok tani meliputi umur petani, 

tingkat pendidikan petani, dan luas lahan garapan yang dikelola 

anggota kelompok tani. Karakteristik anggota kelompok tani 

menunjukkan bahwa jika 90,48% Petani berumur antara 30 sampai 

60 tahun kira-kira, maka umur petani tersebut tergolong petani yang 

produktif. Anggota kelompok tani yang berusia diatas 60 tahun 

meunjukkan bahwa petani tersebut termasuk dalam kelompok usia 

tidak produktif. Dalam era produksi, seseorang dapat berkinerja 

baik dan mencapai yang terbaik dengan mengadopsi teknologi 

pertanian yang berkembang. 

Karakteristik petani dapat dilihat dari tingkat pendidikan 

formalnya yaitu pendidikan yang dapat diperoleh petani selama 

mereka mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan 

sangat penting untuk menggunakan hasil yang diperolehnya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan pertanian. Pendidikan 

yang dimiliki petani adalah sarapan inovasi. Secara umum tingkat 

pendidikan seseorang menunjukkan kreativitas manusia dalam 

berpikir, bertindak, dan mengelola pertanian (I ketut Sudarsana, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 



 33 

BAB V 

MEMBERDAYAKAN 

MASYARAKAT 

 
 

 

 

 

 

A. Pengertian Memberdayakan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat (Sri Handini, 2019) Merupakan 

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang 

saat ini tidak lepas dari jeratan kemiskinan dan ketertinggalan. 

Dengan kata lain pemberdayaan adalah memberdayakan dan 

memberdayakan masyarakat. 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat 

awalan bermenjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai 

daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata 

“berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m-

dan akhiran–an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu 

menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.1 Kata “pemberdayaan 

” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, 

pemeberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti 

kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. 

Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri 

manusia, suatu sumber kreativitas.2 Secara konseptual 

pemeberdayaan (emperworment) berasal dari kata power 

(kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah. 

Pemberdayaan Masyarakat dapat Membangun Masyarakat 

Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial mereka memiliki 

kekuatan atau kemampuan dalam, yaitu : 
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i. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, 

bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, 

ii. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh 

barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, 

iii. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi. 
 

Menurut beberapa pakar yang terdapat, menggunakan 

definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara 

pemberdayaan. Menurut Jim lfe dalam membangun Masyarakat 

Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk 

meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak 

beruntung5 . Masih dalam buku tersebut, person mengatakan 

bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang 

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan 

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga 

yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan 

bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan 

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan 

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. 

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan 

dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki 

keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara 

fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan 

pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan 

berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan 

bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, 



 35 

meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, 

kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

tersebut. 

Berikut pengertian menurut para ahli pemberdayaan 

masyarakat, yaitu: 

a. Hasin F menekankan dalam (Alifulathin Utaminingsih 

2020:22), bahwa memberdayakan masyarakat berarti 

“Memberdayakan berarti memberikan sumber daya, peluang, 

pengetahuan, dan keterampilan kepada orang-orang untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa 

depan dan berpartisiapasi serta mempengaruhi kehidpan 

masyarakat”. 

b. Diah A dalam (Alifulathin Utaminingsih 2020:22), menjelaskan 

bahwa mendorong pemberdayaan masyarakat yang tidak 

memiliki akses kesempatan pembangunan untuk 

meningkatkan kemandirian dalam hidup. 

 

B. Konsep Pemberdayaan 

Menurut Sulistiyani (dalam Widjajanti, 2004) menjelaskan 

lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari 

kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. 

pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh 

atau 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 sumber daya dan potensi yang dimiliki 

secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 

upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu 

mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu 

kemiskinan serta keterbelakangan. Menurut Sutoro Eko (dalam 

Cholisin, 2002) Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, 

memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar 

menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan 

penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. 
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Serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan 

mengoptimalkan masyarakat yang lemah menjadi kuat serta 

keterpurukkan masyarakat miskin untuk memiliki kemampuan 

hidup dan keunggulan dalam bersaing kepada masyarakat desa 

lainnya. Pemberdayaan mengandung makna adanya perubahan 

pada diri seseorang dari ketidakmampuan menjadi mampu, dari 

ketidak-memiliki kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari 

ketidakmampuan untuk bertanggung jawab menjadi memiliki 

tanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. Pemberdayaan 

bukan hanya individu-individu mereka tetapi terkait dengan norma/ 

aturan desa yang harus di patuhi sebagai masyarakat setempat 

dan melaksanakan program yang berada di lingkungan untuk 

memberdayakan masyarakat dalam suatu acara tertentu sebagai 

wujud ke gotong royongan mereka untuk membangun desa 

mereka. Proses pemberdayaan sendiri dimulai dengan analisis 

kebutuhan masyarakat yang kemudian dilakukan dengan tahap 

penyadaran atau disebut dengan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk menekankan masyarakat tentang program yang akan di 

laksanakan oleh para tokoh masyarakat desa tersebut. Tokoh yang 

dimaksud antara lain tokoh agama, kepala desa, kepala dusun, 

ketua RT merekalah yang akan menarik perhatian sosialisasi 

tersebut dengan cara mereka. 

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang 

dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk 

memperoleh atau 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 sumber daya 

dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Menurut Kartasasmita 

(dalam Andriyani, 1997) pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang 

dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut 
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Sumodiningrat (dalam Kurniawati, dkk., 1999) berpendapat bahwa 

pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jalur yaitu: 

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (Enabling) 

2. Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat 

(Empowering) 

3. Memberikan perlindungan (Protecting) 

 

C. Kinerja dalam Memberdayakan Masyarakat 

Menurut Marliati et al, 2008 , Menegaskan Tentang Aspek 

Manajerial Penyuluh kurang atau tidak berpengaruh nyata terhadap 

kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani. Hal ini 

memiliki arti bahwa kemampuan penyuluh pertanian belum mampu 

meningkatkan kemampuan petani dalam proses 

penyuluhan/pemberdayaan petani. Dari kajian ini memiliki 

pemahaman tentang aspek pemberdayaan petani. Tidak saja 

aspek petani namun juga penyuluh dan faktor yang mendukung 

atau menghambat kinerja 

 

D. Fungsi Memberdayakan Masyarakat 

Fungsi pemberdayaan (empowerment) adalah fungsi yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam situasi sebagai berikut. 

Komunitas berada dalam status yang tidak dapat diarsipkan dan 

dibayar, situasi saat ini dan pemberdayaan masyarakat harus 

dibimbing agar masyarakat mengerti apa yang harus dimilki setiap 

orang pada kelola potensi lapangan. 

Menurut PP No.43 Tahun 2014, hal ini memberdayakan 

masyarakat bisa melibatkan ketiga yang diberi mandate dengan 

jelas yang ditentukan untuk dieksekusi, bentuk dukungan 

pemerintah adalah kemampuan professional dan terkait (Ajeng Dini 

Utami dalam Adzkya Dzulda Alfarauq, 2020). 

Otoritas biasanya ditujukan untuk mempublikasikan fungsi-

fungsi yang dimiliki sehingga masyarakat tidak akan terbebani 

pemerintah. pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dimasyarakat. Lebih banyak komunitas 
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otorisasi, tergantung pada pemerintah akan berkurang dalam 

melakukan kegiatan pmberdayaan masyarakat harus diperhatikan. 

Fungsi sekunder artinya fungsi yang dapat berkurang seiring 

dengan perkembangan dalam masyarakat,dengan demikian, 

diharapkan dengan pemberdayaan akan membuat masyarakat 

bisa meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, misalnya melalui 

pendidikan yang di dapatkan. 

Adapun implementasi kinerja pemberdayaan masyarakat 

petani tidak lepas dari aspek yang vital mulai dai hakikat 

pemberdayaan, pemberdayaan sebagai pembangunan 

masyarakat, metode pemberdayaan, strategi dan proses 

pemberdayaan, pendampingan pemberdayaan masyarakat, 

partisispasi masyarakat. 

Semua aspek tersebut dapat ditindaklanjuti oleh fasilitator 

atau pihak yang berkepentingan dalam pemberdayaan masyarakat 

pertanian. Pada umumnya fasilitator memberdayakan masyarakat 

pertanian dengan cara perencanaan program atau kegiatan yang 

pengelolaannya diatur oleh pemerintah maupun masyarakat itu 

sendiri yang awalnya semua program dari pemerintah selanjutnya 

dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini maka pola bottom 

up bisa mulai diterapkan oleh petani. 

 

E. Prinsip-prinsip Memberdayakan Masyarakat 

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

harus diperhatikan prinsip memberdayakan masyarakat. Untuk 

mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat itu, 

menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip, yaitu: 

a. Prinsip kesataraan 

Prinsip yang harus diikuti dalam proses pemberdayaan 

masyarakat ada banyak persamaan atau kesamaan status 

antara masyarakat dan masyarakat institusi yang 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat semua 

laki-laki dan wanita. Kekuatan pendorong yang dibangun 

adalah kesataraan dan mekanisme untuk mengembangkan 

berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

persamaan. Setiap orang saling mengenali kekuatan dan 
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kelemahan satu sama lain, ada proses saling belajar, saling 

membantu, saling tukar pengalaman dan saling tukar 

penyediaan dukungan terkahir, semua individu terlibat dalam 

acara tersebut berdayakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sendiri secara mandiri dirinya dan keluarganya. 
 

b. Prinsip Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat menginspirasi 

kemandirian masyarakat rencana partisipatif, perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Butuh waktu dan 

tenaga untuk mencapai pada level ini proses pendampingan 

bertahap yang melibatkan anggota yang berkomitmen 

memberdayakan komunitas, artinya orang-orang yang 

terlibat dalam acara tersebut kemampuan kemitraan dipandu 

dengan jelas. Mampu memotivasi diri untuk berkembang 

sesuai dengan potensi yang dimilki, dan akhirnya setiap 

masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan 

hidup dan keluargasendiri.  
 

c. Prinsip keswadayaan atau kemandirian 

Asas kemandirian adalah member penghargaan dan 

memproitaskan kemampuan komunitas, bukan bantuan 

pihak lain. Sebagai objek yang tidak kompeten “the have not” 

tetapi sebagai subjek seseorang yang setidaknya memiliki 

kemampuan untuk berperilaku “the have liitle” 

Mereka memilki kemampuan untuk melestarikan 

pengetahuan yang dalam kendalannya, tahu kondisi 

lingkungannya, punya tenaga kerja, dan akan ada norma 

sosial jangka panjang semua harus diverifikasi dan dijadikan 

modal dasar proses pemberdayaan. Bantuan substansial dari 

orang lain harus dipertimbangkan sebagai dukungan. 

Oleh karena itu, pemberian bantuan tidak hanya akan 

melemahkan tingkat kemandirian. Dalam hal ini, rekan kerja 

diharapkan bekerja dengan cara yang dijelaskan dalam 

diskusi berikut: partai politik yang melakukan pekerjaan 

otoritasi tidak memberi tapi memberi tahu carannya 

bagaimana memprofokasi itu. Individu yang terlibat dalam 
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kegiatan sosial kegiatan pemberdayaan tersebut dapat 

mewujudkan potensi yang ada dan mampu memecahkan 

masalah dalam hidup anda sendiri untuk diraih kebutuhan diri 

sendiri dan anggota keluarga tidak tergantung pada partai 

politik. 

d. Prinsip Berkelanjutan 

Desain rencana pemberdayaan harus membuatnya 

secara umum berkelanjutan. Awalnya, peran mitra lebih 

penting daripada komunitas. Memang ,peran asisten 

berangsur-angsur berkurang akhirnya dihapus karena 

komunitas mampu mengelola aktivitasnya sendiri. Artinya 

rencana kegiatan otoritas dirancang dengan cara yang 

serupa program secara bertahap mampu member 

pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan 

keterampilan setiap orang yang terlibat dalam program ini. 

Kegiatan pemberdayaan, kemudian setiap orang memiliki 

kemampuan jelajahi dan kembangkan potensi mereka untuk 

aktivitas yang mendalam dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan tepat. 

 

F. Tujuan Memberdayakan Masyarakat 

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan 

keterbelakangan /kesenjangan/ ketidak berdayaan. Kemiskinan 

dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang 

belum mencukupi /layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, 

pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. 

Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, 

sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses untuk 

mensejahterakan kehidupan masyarakat setempat dalam semua 

aspek, entah itu aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya itu harus 

seimbang dan berjalan seiring sesuai norma di desa tersebut. 

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari 

pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan 

masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang 
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mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu 

kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan 

kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu 

yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang 

dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. 

Serta upaya untuk menumbuhkan peran dan kemandirian 

sehingga masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, 

kelembagaan, maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan 

yang jauh lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada sumber 

daya, memiliki kesadaran kritis, maupun melakukan 

pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas 

pembangunan yang dilakukan di lingkungan. Pemberdayaan 

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya 

memampukan dan memandirikan masyarakat melalui penyadaran, 

pengkapasitasan dan pemberian daya. 

Pelaku pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh 

banyak elemen antara lain pemerintah, perguruan tinggi, lembaga 

swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-

aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal 

sendiri. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, 

komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut 

membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip 

saling percaya dan menghormati. Dan bukan hanya itu pelaku dari 

pemberdayaan masyarakat sangatlah berpengaruh dalam 

masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat mengikuti 

pelaku, para pelaku pemberdayaan serta mempraktekkannya 

melalui pengetahuan, sikap dan tingkah laku sebagai contoh untuk 

masyarakat. Karena itu, pelaku pemberdayaan harus memberikan 

contoh yang k uttuk masyarakat yang akan di berdayakan. Proses 

pelaksanaan program dimulai dari tahap pelatihan dan penyuluhan, 

pengembangan dan penyebarluasan serta evaluasi program 

pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan program tersebut agar kedepannya semakin baik lagi. 
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Pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan serampangan 

dan berjalan tanpa arah yang jelas, karena pemberdayaan 

masyarakat memiliki tujuan hakiki yang dapat menyentuh pada 

banyak aspek. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 

perencanaan yang jelas kearah mana yang akan dituju dalam 

pengembangan, sehingga pemberdayaan dilakukan dengan 

perencanaan, pentahapan dan strategi yang jelas. 

Tujuan pemberdayaan masyarakat hendaknya menyentuh 

pada beberapa aspek, yakni: 

i. Perbaikan usaha (better business), termasuk didalamnya 

adalah perbaikan pendidikan dengan mengantar pada dalam 

menumbuhkan semangat belajar, perbaikan eksesibilitas, 

adanya kegiatan yang jelas, perbaikan kelembagaan 

sehingga diharapkan akan berdampak pada perbaikan bisnis 

dan ekonomi masyarakat (Abdullah Dalam Eko Sudarmanto, 

2020). 

ii. Perbaikan kelembagaan (better institution), dilakukan dengan 

perbaikan kegiatan atau tindakan termasuk dalam 

pengembangan jejaring kemitraan dalam berusaha. Sinergi, 

kolaborasi dan kerjasama penting dilakukan agar tujuan dari 

pemberdayaan dapat dicapai secara berama-sama. 

Pemberdayaan yang dibangun tidak boleh menekan 

komunitas masyarakat lainnya termasuk terhadap alam dan 

segera yang ada didalamnya. 

iii. Peningkatan dan perbaikan pendapatan (better income), 

dimana adanya perbaikan bisnis, juga akan memberi dampak 

pada peningkatan dan perbaikan pendapatan. Termasuk 

pendapatan keluarga dan masyarakat. salah satu unsur 

pemberdayaan adalah adanya peningkatan dan perbaikan 

pendapatan dengan usaha-usaha yang berorientasi pada 

kekuatan yangada. 

iv. Perbaikan lingkungan (better environment), bahwa dengan, 

perbaikan pendapatan diharapkan memberi, dampak positif 

pada perbaikan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial. Perbaikan lingkungan penting dilakukan 
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v. untuk menghindari terjadinya penurunann produktivitas lahan 

dalam penyediaan bahan pangan. Salah satu strategi dalam 

perbaikan lingkungan adalah dengan meningkatkan 

pendapatan masyarakat (Abdullah Dalam Eko Sudarmanto 

2020). 

vi. Peningkatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat (better 

living), hal ini dapat terjadi jika terjadi peningkatan pendapatan 

dan perbaikan lingkungan memberi pengaruh positif pada 

perbaikan tatanan sosial dan dan peningkatan kehidupan 

setiap masyarakat kehiduarpan dankeluarga. 

vii. Perbaikan masyarakat (better community), dapat diwujudkan 

apabila didahului dengan, perbaikan dan peningkatan 

pendapatan, lingkungan pada pihak lain. Mereka tidak 

memiliki daya dan upaya karena jiwa mereka terbelenggu oleh 

dimensi ketergantungan (kurniati and kuswarsantyo Dalam 

Eko Sudarmanto2020). 
 

Kunci dalam mewujudnya masyarakat mandiri atau 

memberdayakan masyarakat adalah adanya fasilitator yang dapat 

menggali potensi dan kekuatan masyarakat untuk segera 

digerakkan agar kebutuhan dan harapan masyarakat dapat 

dipenuhi oleh diri mereka sendiri. Pemberdayaan harus 

menghindari terbentuknya tatanan ketergantungan dengan 

melakukan inovasi dan kreativitas yang dapat mendorong 

masyarakat untuk menumbuhkan kemampuan untuk berswakarsa, 

swadana, swadaya, dan juga swakelola atas Potensi yang dimiliki. 

Pemberdayaan masyarakat harus selalu senantiasa mengacu pada 

terwujudnya ekonomi yang lebih baik dan meningkatnya harkat 

mereka sebagai manusia yang berkualitas, berkarakter dan 

berperadaban (kurniati and kuswarsantyo Dalam Eko Sudarmanto, 

2020). 

 

G. Manfaat Memberdayakan Masyarakat 

Salah satu manfaat besar dari pemberdayaan adalah 

memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan 

kemampuan terpendam dalam setiap individu. Sudah banyak 

pekerjaan yang dirancang dan dibangun oleh suatu Organisasi 
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dengan harapan bahwa anggota kelompok atau Organisasi 

tersebut biasa memanfaatkan kondisi dimaksud guna peningkatan 

kinerjanya, namun justru sedikit proporsi kemampuan mereka yang 

sudah mengarah kepada keputusan yang besar. Dengan 

pemberdayaan hambatan-hambatan tradisional dihilangkan, garis 

demarkasi disingkirkan dan deskripsi pekerjaan yang menghalangi 

dikesampingkan. Bagi orang yang diberdayakan, tentunya 

mengalami kondisi yang berbeda dari masa silam, mungkin ada 

perbaikan besar yang dirasakannya dalam hubungan dengan sikap 

orang untuk mencari kehidupan. 

 

H. Tahapan–Tahapan dalam Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari kata "daya" yang 

artinya kekuatan. Dengan kata lain, proses pemberdayaan 

merupakan proses memberi kekuatan dari yang belum kuat 

menjadi lebih kuat atau berdaya. Proses ini berkaitan dengan 

upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar dan 

meminimalisir kemiskinan. 

Sementara itu, Vitayala (2000) mendefinisikan 

pemberdayaan masyarakat sebagai proses pengembangan 

kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan faktor 

lainnya termasuk pengembangan tiga P (pendampingan, 

penyuluhan, dan pelayanan). 

Pendampingan artinya ikut serta dengan masyarakat, 

penyuluhan berarti pencerahan masyarakat, sedangkan pelayanan 

artinya fungsi pengendali aset fisik dan non fisik yang diperlukan 

masyarakat. 

Adapun Fase-Fase kegiatan pemberdayaan komunitas, dari 

proses pemilihan lokasi hingga kemandirian komunitas. Secara 

rinci, setiap tahapan adalah sebagai berikut: 

a) Tahap pertama. Pemilihanlokasi 

b) Tahap kedua. Sosialisasi PemberdayaanMasyarakat 

c) Tahap ketiga. Proses pemberdayaanmasyarakat: 

1. Penilaian situasi pedesaanpartisipatif 

2. Pengembangankelompok 

3. Merencanakan dan melaksanakankegiatan 
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4. Monitoring dan evaluasipartisipatif 

d) Tahap keempat. Kemandiriankomunitas 
 

Adapun Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan 

atau langkah yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Persiapan 

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan 

yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga 

pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh 

community woker dan kedua penyiapan lapangan yang pada 

dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. 

2. Tahapan pengkajian 

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan 

secara individual melalui kelompok-kelompok dalam 

masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha 

mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “feel 

needs” dan juga sumber daya yang dimilikiklien. 

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan Pada 

tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “exchange 

agent” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk 

berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan 

bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini 

masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa 

alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. 

3. Tahap pemfolisasi rencana 

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-

masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan 

program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga 

petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke 

dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan 

pembuatan proposal kepada penyandang dana. 

4. Tahap Pelaksanaan “Implemantasi” Program Atau Kegiatan 

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan 

dapat menjaga keberlangsungan program yang telah 

dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat 
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merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang 

sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng 

saat dilapangan. 

5. Evaluasi 

Tahap Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan 

petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang 

berjalan sebainya dilakukan dengan melibatkan warga. 

Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam 

jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem 

komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk 

jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat 

yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada. 

6. Terminasi 

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan 

hubungan secara formal dengan komunitas sasaran 

dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti 

segi kemampuan dan keterampilan. Karena dalam bidang 

pertanian itu diperlukan pelatihan pertanian yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, hingga pengelolaan pertanian. Pelatihan 

pertanian terbagi beberapa jenis. Untuk jenis pelatihan 

petani yang paling dibutuhkan oleh para petani, yaitu 

pemanfaatan teknologi digital, pelatihan penggunaan alat 

pertanian, dan pengelolaan hasil pertanian. 
 

Pendapatan rata-rata yang diperoleh anggota kelompok tani 

desa kalobba dari hasil produktivitas sebelum dan setelah 

bergabung dalam kelompok tani, yakni Pendapatan anggota 

masyarakat sebelum dan sesudah bergabung menjadi anggota 

kelompok tani .sebelum menjadi anggota kelompok tani 

pendapatan petani tidak dihitung karena pendapatannya hanya 

bisa dikonsumsi, tetapi setelah menjadi anggota kelompok tani 

pendapatan masyarakat meningkat sekitar 10-15 juta perpanen, 

ataupun tidak menentu tergantung dari tingginya harga pada saat 

itu. 



 47 

Bentuk partisipasi anggota kelompok tani dalam program 

kelompok tani yang dilakukan dimasa pandemik, yaitu dengan pada 

dasarnya partisipasi didefinisinakan sebagai keterlibatan mental 

atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi 

kelompok yang mendorongnnya untuk memberikan sumbagan 

kepada kelompok dalam usaha mencapai suatu tujuan keterlibatan 

aktif jasmaniah semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai 

keterlibatan pikiran, emosi atau perasaan seseorang dalam situasi 

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan 

kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. Partisipasi yang 

dimaksud sesungguhnya adalah keterlibatan anggota secara 

menyeluruh mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi. 

Bantuan dana dalam program kelompok tani dimasa 

pandemik yakni bantuan yang ada berupa sarana yang dimaksud 

sarana produksi yaitu bahan atau sarana yang digunakan sebagai 

input dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Jenis 

sarana produksi meliputi benih, bibit/induk, pupuk obat-

obatan/pestisida, dan pakan.  

Kemudian penggunaan sarana yang dilakukan oleh kelompok 

tani dalam anggotanya adalah fungsi utama sarana dan prasarana, 

yaitu dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga 

mampu menghemat waktu serta meningkatkan produktivitas baik 

barang ataupun jasa, barang yang ada akan dipakai bergilir dan 

apabila sarana yang ada akan dibagikan kepada tiap kelompok.. 
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