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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui peran kelompok tani sebagai 

wadah belajar dan wadah kerjasama dalam mengelola usahatani, dan 2) Mengetahui 

kendala-kendala petani dalam pelaksanaan kegiatan kelompok tani. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur (kuisioner). Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

petani anggota kelompok tani Desa Sukamulia Timur. Lokasi penelitian ditetapkan 

secara “Purposive sampling” atas pertimbangan bahwa terdapatnya kelompok tani 

yang aktif dan tergolong maju daripada di desa-desa lain, yaitu kelompok sudah 

sampai pada kelas Madya. Jumlah responden sebanyak 30 orang dari 2 Kelompok 

Tani yang terdiri dari pengurus dan anggota dengan teknik proporsional random 

sampling. Analisis data yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran kelompok tani sebagai wadah belajar cukup optimal 

dilakukan, hal ini terlihat seperti pertemuan rutin dari segi khadiran yang sering 

mengikuti sebesar 46.7%, semua anggota sering mengikuti diskusi kelompok, dalam 

kegiatan pelatihan oleh Dinas sebesar pernah diikuti 76.6% sedangkan inisiatif dari 

kelompok baru sebesar 16.7%, dalam kegiatan studi banding dari Dinas baru sebesar 

3.3% sedangkan inisiatif kelompok diikuti 6.7%. Peran kelompok tani sebagai wadah 

kerjasama cukup optimal, kerjasama dalam kelompok tani  dilakukan sebesar 67.2%, 

sedangkan dalam kegiatan kemitraan dengan pihak luar baru dilakukan 6.7% 

anggota. 

 

 

Kata kunci: Kelompok Tani, Peran, Wadah Belajar, Wadah Kerjasama. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research are: 1) To know the role of farmer group as a 

learning and cooperation forum in managing farming, and 2) To know the 

constraints of farmers in the implementation of farmer group activities. This 

research uses descriptive method and data collection technique used is structured 

interview (questionnaire). Unit of analysis in this research is farmer member of 

farmer group of East Sukamulia Village. The location of the study was 

determined by purposive sampling on the consideration that there is an active and 

advanced farmer group than in other villages, that is, the group has reached the 

Madya class. Number of respondents as many as 30 people from 2 of farmer 

group consisting of board and members with proportional random sampling 

technique. The data analysis used is qualitative descriptive. The results showed 

that the role of farmer group as a learning container is optimally done, it looks like 

regular meetings in terms of attendance which often follow 46.7%, all members 

often follow group discussion, in training activities by Dinas equal to 76.6% 

followed by the initiative of new group of 16.7%, in the comparative study 

activity of the new Dinas of 3.3% while the group initiative followed 6.7%. The 

role of farmer groups as a medium of cooperation is optimal, the cooperation in 

farmer group is 67.2%, while in partnership activities with outsiders, only 6.7% of 

members are done. 

 

 

Keywords: Farmer group, Role, Learning container, Cooperation Container. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Revitalisasi pembangunan pertanian merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan oleh sektor pertanian. Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai 

kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara 

proporsional dan kontektual, dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, 

memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam 

pembangunan dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya (Badan Litbang 

Pertanian, 2005). Revitalisasi pertanian juga penting dalam memperbaiki struktur 

sumberdaya pertanian baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya, 

sehingga hal tersebut dititikberatkan kepada penguatan dan regenerasi kelompok 

tani. 

Perkembangan kelompok tani di Indonesia telah lama ada sebagai lembaga 

komunikasi antar petani dalam menjalankan aktifitasnya. Secara teoritis kelompok 

tani diartikan sebagai kumpulan petani yang terikat secara informal atas dasar 

kepentingan dan keserasian bersama dalam usahatani. Organisasinya bersifat non-

formal namun sangat kuat, karena dilandasi kesadaran bersama dan azas 

kekeluargaan (Kementrian Pertanian, 2013). Memfungsikan dan memperkuat 

kelompok tani merupakan salah satu program pemerintah untuk mengaplikasikan 

pertanian secara berkelanjutan. Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan 

bekerjasama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam 

berushatani dilaksanakan oleh kelompok secara bersama-sama (Mayasari dan 

Nangameka dalam Nuryanti 2016). 

Peran kelompok tani dalam melaksanakan pembangunan sangatlah penting 

karena diharapkan mampu menumbuhkan etos kerja, motivasi dan semangat 

petani dalam hal melaksanakan usahatani baik on farm maupun off farm. Untuk 

itu peran atau fungsi kelompok tani harus diperkuat untuk menghadapi lingkungan 

yang mempengaruhinya dengan menyentuh tiga aspek sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pertanian, yaitu kelompok tani dibentuk dengan peran dan fungsi sebagai 

kelas belajar, wadah kerjasama dan unit produksi pertanian (Kementan, 2013). 

Provinsi NTB dikenal sebagai salah satu daerah penghasil Lumbung Padi 

Nasional. Perkembangan kelompok taninya beragam, khususnya di kabupaten 

Lombok Timur. Kelompok tani ada yang aktif dan kurang aktif. Desa Sukamulia 

Timur merupakan salah satu desa di kecamatan Sukamulia yang memiliki 

kelompok tani yang maju, yaitu kelompok tani sudah pada tingkat madya. 

Berbagai program pembangunan pertanian telah dilaksanakan dengan menjadikan 

kelompok tani sebagai penerima program seperti KRPL, PUAP, PAJALE dan 

PIJAR. Beberapa penelitian memperlihatkan data bahwa tidak semua program 

berhasil dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kegiatan-kegiatan 

yang belum dilakukan dalam fungsi tersebut. oleh sebab itu maka perlu dilakukan 

penelitian yang berjudul Studi Tentang Peran Kelompok Tani Sebagai Wadah 

Belajar dan Wadah Kerjasama dalam Mengelola Usahatani di Desa 

Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terstruktur 

yang menggunakan instrumen kuisioner yang ditujukan kepada responden dengan 

cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden. Sedangkan 

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data ataupun 

informasi dari instansi-intansi terkait yaitu BPS, Dinas Petanian Kabupaten 

Lombok Timur dan UPT-PP kecamatan Sukamulia. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling, Proportional Random Sampling, dan 

Accidental sampling. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dengan menggambarkan peran kelompok sebagai wadah 

belajar dan wadah kerjasama yang merupakan indikator dari peran kelompok dan 

kendala-kendala yang di hadapi anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan 

kelompok dalam rangka perwujudan peran kelompok. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Peran Kelompok Tani Sebagai Wadah Belajar 

Hasil penelitian tentang peran kelompok tani sebagai wadah belajar di 

desa Sukamulia Timur digambarkan oleh adanya kegiatan kelompok berupa 

pertemuan rutin, diskusi kelompok, kegiatan pelatihan dan studi banding, agar 

kelompok tani berperan sebagai wadah belajar dengan baik, maka kelompok 

diarahkan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan optimal. Berikut adalah 

hasil penelitian mengenai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

3.1.1 Pertemuan Rutin 

Hasil penelitian menujukkan bahwa pertemuan rutin kelompok tani di desa 

Sukamulia Timur telah sering dilikuti oleh separuh dari jumlah responden, yang 

masing-masing dapat dilihat dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.  Jumlah Responden yang Mengikuti Pertemuan Rutin dalam 

Kelompok Tani di Desa Sukamulia Timur tahun 2018 

No Tingkat Kehadiran 
Jumlah Responden 

Orang % 

1 Sering 14 46.7 

2 Jarang 16 53.3 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 
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Tabel 3.1. menujukkan bahwa pertemuan rutin sering diikuti oleh 14 orang 

anggota (46.7%). Anggota kelompok yang dikatakan sering mengikuti kegiatan 

pertemuan rutin kelompok adalah anggota yang tingkat kehadirannya diatas 50% 

pada pertemuan setiap bulannya, artinya dalam satu tahun terdapat 12x 

pertemuan, tingkat kehadiran anggota mencapai 8-12x pertemuan. Kelompok 

melakukan pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali, kelompok melakukan pertemuan 

rutin di beberapa tempat seperti sekretariat kelompok, rumah anggota kelompok 

dan sawah sesuai dengan kesepakatan anggota, namun waktu pelaksanaannya 

tidaklah tetap atau bisa dikatakan tidak terjadwal. Beberapa responden 

mengatakan untuk jadwal pertemuan hanya menunggu informasi dari penyuluh 

dan pengurus, berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan kesempatan untuk bisa 

melakukan pertemuan rutin tersebut.  

Pertemuan rutin merupakan salah satu indikator dalam kelompok tani 

sebagai wadah belajar, karena dalam pertemuan rutin anggota kelompok 

memperoleh berbagai informasi baru, baik melalui penyuluhan maupun diskusi 

bersama anggota yang lain mengenai masalah-masalah usahataninya serta 

mendapatkan solusi dari penyuluh.  

3.1.2 Diskusi Kelompok 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa semua responden telah sering 

mengikuti kegiatan diskusi kelompok tersebut, kegiatan diskusi yang 

dimaksudkan yaitu kegiatan diskusi diluar pertemuan rutin kelompok. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3.2.  

Tabel 3.2.  Jumlah Responden yang Mengikuti Diskusi Kelompok dalam 

Kelompok Tani di Desa Sukamulia Timur tahun 2018 

No Tingkat Keikutsertaan 
Jumlah Responden 

orang  % 

1 Sering 30 100 

2 Jarang 0 0 

Jumlah  30 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa semua responden melakukan diskusi secara 

berkelompok baik didalam pertemuan maupun diluar pertemuan. Anggota 

kelmpok dikatakan sering mengikuti kegiatan ini umumnya sering berkumpul dan 

berdiskusi empat hari dalam satu minggu  mengenai segala hal yang terkait 

dengan usahataninya, baik setalah mengikuti pertemuan maupun diluar pertemuan 

kelompok. Diskusi ini sering dilakukan di berbagai tempat, sepeti di pematang 

sawah, di lesehan sekitar sawah, di rumah anggota, di sekretariat kelompok 

hingga di masjid.  

Diskusi kelompok adalah indikator yang juga penting dalam peran 

kelompok sebagi wadah belajar, karena diskusi kelompok dapat meningkatkan 
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pengetahuan anggota kelompok dari bahan atau tema yang didiskusikan. Topik 

yang dibahas dalam diskusi kelompok juga seputar usahatani. Diskusi kelompok 

ini dinilai sangat penting untuk menambah pengetahuan anggota mengenai topik 

yang didiskusikan, bahkan ada responden yang berpendapat lebih bebas untuk 

saling berbagi informasi dan bertukar fikiran dalam diskusi daripada saat dalam 

pertemuan rutin.  

3.1.3 Kegiatan Pelatihan 

Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian besar responden melalui 

kelompok pernah mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan 

oleh dinas atau lembaga pemerintahan. Pelatihan atas inisiatif kelompok juga 

pernah diselenggarakan namun masih sebagian kecil anggota yang pernah 

mengikutinya, Untuk lebih jelasnya masing-masing dapat dilihat dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3.  Jumlah Responden yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan Sebagai 

Anggota Kelompok Tani di Desa Sukamulia Timur tahun 2018 

No Kegiatan Pelatihan 
Mengikuti Belum Mengikuti 

orang  % orang % 

1 Difasilitasi Dinas 23 76.7 7 23.3 

2 Inisiatif Kelompok 5 16.7 25 83.3 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa responden yang pernah mengikuti kegiatan 

pelatihan yang pernah diadakan oleh pihak pemerintah atau dinas sebanyak 23 

orang anggota (76.7%). Hal ini menunjukkan sudah sebagian besar anggota 

kelompok pernah mengikuti pelatihan, tidak cuma sekali bahkan anggota 

kelompok pernah ikut pelatihan lebih dari duakali. Pelatihan yang pernah diikuti 

anggota kelompok yang di undang oleh pihak dinas yaitu SLPHT (Sekolah 

Lapang Pengendalian Hama Terpadu) pada tahun 2007 yang dilakukan di 

Sekretariat Kelompok Tani Gempasan1 yang mengundang semua perwakilan 

kelompok tani desa Skamulia Timur, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan 

dengan intensitas pertemuan 12x yang mana dilaksankaan setiap akhir pekan. 

Kegiatan ini membahas tentang hama penyakit tanaman dan cara 

penanggulangannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman anggota kelompok agar dapat mengenali hama yang menyerang 

tanaman yang sedang diusahakannya, serta anggota kelompok dapat menetapkan 

langkah untuk menanggulangi hama tersebut, sehingga hama tersebut dapat 

ditanggulangi dengan tepat. 

3.1.4 Studi Banding 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini masih sebagian kecil 

anggota yang telah mengikutinya. Untuk lebih jelasnya masing-masing dapat 

dilihat dalam Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4.  Jumlah Responden yang Mengikuti Studi Banding Sebagai 

Anggota Kelompok Tani di Desa Sukamulia Timur tahun 2018 

No Studi Banding 
Mengikuti Belum Mengikuti 

orang  % Orang % 

1 Difasilitasi Dinas 1 3.3 29 96.7 

2 Inisiatif Kelompok 2 6.7 28 93.3 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa kegiatan studi banding belum banyak 

anggota yang megikutinya. Responden yang pernah mengikuti studi banding yang 

difasilitasi oleh dinas hanya 1 orang anggota (3.3%). Studi banding yang diikuti 

mengenai tanaman hortikultura yaitu cara budidaya tomat, kubis dan kentang. 

Kegiatan studi banding ini diselenggarakan oleh salah satu perusahaan di Bogor 

pada tahun 2015. Studi banding ini di fasilitasi oleh dinas yang diwakili oleh satu 

orang dari setiap kecamatan dari Kabupaten Lombok Timur. Studi banding 

tersebut bertujuan untuk mengenalkan cara modern melakukan budidaya tanaman 

hortikultura seperti cara budidaya tomat, kentang dan kubis. Kegiatannya 

berlangsung selama 3 hari dibuka dengan pemaparan dan setelah itu mengunjungi 

lahan dan melihat langsung hasil demplotnya di lapangan. Setelah studi banding 

selesai, ketua menyampaikan hasil dari stdui banding tersbut dalam forum diskusi 

pada saat pertemuan rutin diadakan. Selebihnya responden tidak pernah 

mengiktuti studi banding yang diundang oleh dinas, alasannya kebanyakan 

responden mengatakan bahwa hanya ketua kelompok saja yang pernah pergi studi 

banding. Kegiatan studi banding ini dinilai sudah optimal, karena anggota 

kelompok sudah mengikuti kegiatan ini, kegiatan ini tidak menuntut untuk semua 

anggota harus mengikutinya, karena keterbatasan dana, waktu dan kesempatan 

dari pemerintah. Peran Kelompok Tani Sebagai Wadah Kerjasama 

Hasil penelitian tentang peran kelompok tani sebagai wadah kerjasama di 

Desa Sukamulia Timur digambarkan oleh adanya kegiatan kerjasama antara  

anggota kelompok dan dengan kelompok lain, serta berupa kerjasama dengan 

pihak luar, agar kelompok tani berperan sebagai wadah kerjasama dengan baik, 

maka kelompok diarahkan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan optimal. 

Berikut hasil penelitian mengenai kerjasama yang dilakukan anggota kelompok 

adalah sebagai berikut:  

3.1.5 Kerjasama dalam Kelompok Tani 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama dalam kelompok tani baik 

antar anggota kelompok maupun dengan kelompok lain sudah dilakukan oleh 

sebagian besar responden anggota kelompok. Dalam penelitian ini kerjasama 

dalam kelompok tani yang dimaksudkan yaitu dengan melihat adanya kegiatan 

antara lain sebagai berikut: mempunyai aturan kelompok yang disepakati, kas 

kelompok, penyusunan RDKK secara bersama-sama, pemeliharaan dan perbaikan 

irigasi, fasilitas kelompok yang digunakan bersama dan menanggulangi hama 
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penyakit secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya masing-masing kegiatan 

kerjasama dapat dilihat dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.5.  Jumlah Responden yang Mengikuti Kerjasama dalam 

Kelompok Tani di Desa Sukamulia Timur tahun 2018 

No 
Kerjasama Dalam Kelompok 

Tani 

Mengikuti Belum Mengikuti 

Orang % Orang % 

1 Aturan Kelompok 25 83.3 5 
16.

7 

2 Kas Kelompok  7 23.3 23 
76.

7 

3 Penyusunan RDKK 9 30 21 70 

4 Perbaikan Irigasi 27 90 3 10 

5 Fasilitas Kelompok 30 100 0 1 

6 Menanggulangi Hama Penyakit 23 76.7 7 
23.

3 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa ada 6 item yang menjadi tinjauan mengenai 

peran kelompok sebagai wadah kerjasama dalam kelompok tani, antara lain: 

1. Aturan kelompok 

Aturan kelompok adalah kerjasama antar sesama anggota dalam kelompok 

yang telah disepakati bersama dan dipatuhi bersama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 25 orang anggota (83.3%) tahu dan menyepakati 

adanya aturan kelompok, selebihnya mengatakan tidak tahu karena jarang aktif. 

Hal tersebut sesuai dengan Kementan (2013), yang mengatakan bahwa dalam 

upaya memperkuat kerjasama dan penguatan kelompok, maka  kelompok harus 

memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama. Aturan kelompok 

yang disepakati yaitu setiap anggota yang baru atau ingin menjadi anggota 

kelompok diharuskan membayar iuran wajib sebesar Rp. 50.000, jika tidak maka 

orang tersebut tidak terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Iuran wajib tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan masuk menjadi kas 

kelompok yang digunakan unutk pengadaan kebutuhan kelompok berupa buku-

buku adminsitrasi kelompok, seperti buku tamu, buku keanggotaan, buku kas, 

proposal kegiatan dan sebagainya. Aturan ini baik diterapkan oleh kelompok 

karena aturan dapat mengikat anggota kelompok untuk lebih erat dan kelompok 

dapat menjadi lebih kuat dan mandiri. 

2. Kas Kelompok 

Menghimpun dana juga salah satu kegiatan kerjasama sesama anggota 

dalam kelompok yang dapat memperlancar kegiatan kelompok. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 7 orang anggota (23.3%) yang mengatakan ada 

dana kas yang di dihimpun setiap bulan. Setiap bulan anggota kelompok 

mengeluarkan Rp.2000 saja untuk dana kas kelompok, untuk cara pengeluarannya 
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dibayarkan setiap pertemuan rutin dan setiap satu tahun dari hasil panen 

Rp.24.000. Dana kas tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan kelompok 

seperti jika ada pertemuan yang kaitannya dengan konsumsi dan pembelian buku 

administrasi kelompok, hingga untuk biaya perawatan dan perbaikan fasilitas 

kelompok. Dana kas tersebut juga dimanfaatkan untuk pinjaman kepada anggota 

yang membutuhkan modal untuk usahataninya, dan pengembaliannya setelah 

anggota menjual hasil panennya. Sesuai dengan Kementan (2013) yang 

menyatakan kelompok haruslah mempunyai kemampuan dalam mengembangkan 

pemupukan modal usaha bisa dilakukan baik melaului iuran anggota atau 

penyisihan hasil kegiatan usaha kelompok. Kas ini sangat bermanfaat bagi 

anggota kelompok, melalui menghimpun dana ini anggota bisa bekerjasama dan 

saling membantu dalam kebutuhan usahatani mereka. 

3. Penyusunan RDKK 

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan rencana 

kegiatan kelompok tani untuk satu tahun yang disusun berdasarkan kesepakatan, 

kejasama sebagai hasil musyawarah kelompok tani atau pesanan kelompok tani 

terhadap sarana produksi pertanian dan biaya lainnya yang memuat jenis, jumlah, 

dan waktu yang diperlukan dan sumber dana untuk pembeliannya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hanya 9 orang (30%) yang mengetahui tentang 

RDKK yang disusun. Kementan (2013) menyatakan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kerjasama, kelompok harus mampu menyusun rencana kerja 

dalam bentuk RDKK yang diselenggarakan oleh anggota kelompok sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Proses penyusunan RDKK kelompok tani di Desa 

Sukamulia Timur dengan cara pertemuan, berkumpul dan bermusyawarah 

didampingi oleh PPL. Proses peyusunannya juga secara selektif yaitu berdasarkan 

kemauan anggota yang memiliki kemampuan  dalam berkomunikasi yang bisa 

mewakili anggota yang lain untuk menyampaikan pendapatnya karena sebagian 

besar anggota tidak memahami apa itu RDKK dan hanya mengikuti kesepakatan 

saja, hal tersebut dikarenakan anggota kelompok rata-rata masih berpendidikan 

rendah, maka sulit bagi anggota kelompok untuk mengetahui urgensi dari 

perencanaan dan penyusuanan RDKK ini, sehingga PPL dan pengurus seharusnya 

lebih dalam lagi membahas tentang kegiatan ini pada anggota, agar anggota tahu 

dan butuh untuk terlibat dalam merencanakan usahataninya selama satu tahun 

kedepan.  

4. Perbaikan Saluran Irigasi 

Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan usahatani 

karena jika tidak ada pengairan yang cukup untuk tanaman maka hasilnya tidak 

akan optimal atau bahkan bisa gagal panen, sehingga menyebabkan kerugian bagi 

petani. Perawatan dan perbaikan saluran irigasi secara bersama-sama merupakan 

kerjasama baik sesama anggota kelompok maupun kelompok lain. Hasil 

penelitian terkait perawatan dan pebaikan saluran irigasi secara bersama-sama 

telah dilakukan oleh responden sebanyak 27 orang anggota (90%). Saluran irigasi 

merupakan lingkungan disekitar areal pertanian yang harus diperhatikan, sesuai 

dengan Kementan (2013) yang mengatakan kelompok haruslah mempunyai 

kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan. Perbaikan 
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saluran irigasi salah satu bentuknya, kegiatan ini sudah sebagian besar dilakukan 

oleh anggota kelompok. Bentuk dari perbaikan irigasi ini adalah pelebaran dan 

pendangkalan saluran yang didukung oleh program dari dinas sepanjang 500 

meter pada tahun 2012, selain itu pada akhir tahun 2013, embung yang ada di 

subag Desa Sukamulia Timur sebagai sumber dari pengairan sawah mengalami 

masalah kerusakan atau jebol. Jika menunggu bantuan dari dinas dikhawatirkan 

akan lama turunnya, maka untuk perbaikannya dilakukan secara gotong royong  

dengan seluruh anggota kelompok, untuk biaya material seperti pasir, batu, kerikil 

dan semen dananya dikumpulkan secara swadaya berdasarkan kesepakatan 

bersama, yaitu setiap anggota mengeluarkan Rp.3000 per are lahannya. Hal ini 

merupakan salah satu kerjasama yang harus tetap dijaga dalam berkelompok 

karena kegiatan ini sangat penting bagi petani, dimana kegiatan ini sangat 

membantu anggota dalam usahataninya, terutama untuk bekerjasama, karena 

melalui gotong royong atau melakukan kegiatan secara bersama, anggota 

kelompok saling bekerjasama disamping memiliki kepentingan yang sama, selain 

itu bekerjasama dalam kelompok dapat mengatasi masalah secara efekitf dan 

efisien sehingga masalah terpecahkan dan tujuan bersama dapat tercapai.  

5. Fasilitas Kelompok 

Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas kelompok adalah salah satu bentuk 

kerjasama antar sesama anggota kelompok maupun dengan kelompok lain. 

Dengan adanya fasilitas kelompok dapat dimanfaatkan oleh anggota sesuai 

dengan fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden 

mengetahui adanya fasilitas kelompok berupa alsintan. Fasilitas ini diadakan 

karena kesepakatan anggota didukung dengan adanya program dari pihak dinas. 

Fasilitas tersebut berupa traktor, mesin panen (combine harvester), hands 

sparayer, kultivator, dan mesin air. Penggunaan untuk alsintan ini berdasarkan 

kesepakatan bersama. Misalnya untuk traktor, dalam satu are anggota kelompok 

harus membayar sewa sebesar Rp.10.000 kepada kelompok, dana tersebut dibagi 

menjadi 3 yaitu sebagian untuk perawatan traktor, sebagian untuk tenaga kerja 

yang mengoprasikan traktor dan sebagian untuk bahan bakar traktor. Selain 

dimanfaatkan oleh anggota, kelompok juga menyewakan untuk luar kelompok, 

namun untuk uang sewanya lebih besar yaitu Rp.14.000 per are. Mesin panen 

jarang digunakan karena menurut kelompok kurang efektif dan efisien karena 

lahan anggota kelompok yang tergolong sempit. Untuk hand sprayer digunakan 

sesuai kebutuhan anggota kelompok, namun untuk alat ini sebagian besar anggota 

kelompok punya individu, begitupun dengan penggunaan kultivator dan mesin air 

sesuai kebutuhan anggota kelompok. Pengadaan fasilitas bersama dan adanya 

kesepakatan untuk penggunaan fasiltas tersebut sangat bermanfaat bagi kelompok 

karena dalam pengadaan dan pemakaiannya bisa menguntungkan setiap anggota 

kelompok. 

6. Penanggulangan Hama Penyakit  

Penanggulangan hama penyakit tanaman yang dilakukan secara bersama 

adalah merupakan peran kelompok sebagai wadah kerjasama juga. Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian besar anggota telah melakukan kegiatan ini 

yaitu sebanyak 23 orang anggota (76.7%). Sebagian besar anggota tersebut 

menanggulangi hama berupa wereng, tikus dan ulat. Hama yang paling sulit untuk 
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ditanggulangi adalah hama wereng, hama ini ditanggulangi secara berkumpul dan 

penyemprotan secara merata seluruh areal lahan anggota kelompok secara 

bergantian, yang memfasilitasi kegiatan ini yaitu dari dinas yang berupa 

menyediakan pestisida dan dihadiri oleh PPL dan PHP. Dengan adanya kegiatan 

ini, angota kelompok bisa bekerjasama dalam penanggulangannya, 

penanggulangan hama ini dilakukan secara bersama dan serentak agar hama 

tersebut tidak berpindah ke lahan anggota kelompok yang lain, hal ini penitng 

dilakukan oleh anggota kelompok supaya hasil produksi tidak berkurang akibat 

serangan hama tersebut.  

3.1.6 Bermitra dengan Pihak Luar  

Kerjasama dengan pihak luar kelompok adalah salah satu bentuk 

kerjasama yang harus di penuhi oleh kelompok tani, kerjasama terebut dalam 

bentuk kemitraan yang yang saling menguntungkan. Kemitraan kelompok bisa 

dilakukan dengan pihak BUMN atau pemerintah dan perusahaan Swasta.  Hasil 

penelitian menujukkan bahwa kerjasama kelompok dengan pihak luar dalam 

bentuk mitra sudah dilakukan dengan pihak perusahaan swasta, dan dari 30 

responden hanya 2 orang anggota (6.7%) yang telah bermitra mewakili kelompok 

dengan pihak luar. Sesuai dengan Kementan (2013) yang mnegatakan kelompok 

tani diarahkan mampu menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak 

penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil/permodalan. Senada 

dengan hal tersebut, kelompok tani pernah bermitra dengan CV Tarindo dalam 

rangka memperkenalkan produk berupa pestisida pada tahun 2013.  

Selain itu, anggota kelompok tani juga pernah bermitra dengan Asosiasi 

Cabai Lombok Timur. Tahun 2010 angggota kelompok bermitra dengan asosiasi 

tersebut dengan kesepakatan petani diberikan modal untuk memenuhi sarana 

produksi dan begitu hasil tersbut dipanen maka hasil tersebut harus dijual ke 

asosiasi tersebut secara keseluruhan, sehingga kerjasama tersebut dapat saling 

menguntungkan.  

3.2 Peran Kelompok Tani Sebagai Wadah Belajar dan Wadah Kerjasama 

Hasil penelitian menujukkan bahwa peran kelompok tani di Desa 

Sukamulia Timur sebagai wadah belajar, melalui kelompoknya mampu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam mengelola usahatani. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan rutin setiap bulannya, namun dari 

segi partisipasi anggota kegiatan ini masih belum optimal karena masih separuh 

anggota yang sering mengikuti kegiatan ini, karena hal ini masih terkendala 

jadwal pertemuan yang belum ditetapkan yang mengakibatkan sebagian anggota 

kurang mendapatkan informasi, kegiatan ini disertai dengan penyuluhan dan 

diskusi walaupun waktu pertemuan tidak tetap tetapi berdasarkan kesepakatan 

anggota.  

Kegiatan diskusi diluar pertemuan rutin juga sering dilakukan anggota, 

kegiatan ini sudah optimal dilakukan karena dari segi partisipasi anggota sudah 

semua berpartisipasi sering mengikuti diskusi, hasilnya dari diskusi dapat solusi 

dari permasalahan dan mendapatkan informasi baru dari forum diskusi tersebut. 



12 
 

Adanya kegiatan pelatihan seperti SLPHT yang diselenggarakan untuk 

meningkatkan keterampilan anggota dalam pengendalian hama yang terjadi pada 

usahataninya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

menanggulangi hama tersebut.  

Penemuan lapang tentang kelompok tani sebagai wadah belajar ternyata 

untuk ketertarikan anggota kelompok dalam mengikuti penyuluhan melihat PPL, 

artinya PPL dituntut lebih memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

dari petani jika ingin dianggap berkompeten dibidangnya, sempat ada kasus yang 

ditemukan dilapang bahwa, PPL hanya mengerti dan memahami tentang teori saja 

tetapi dari segi praktek PPL masih kalah dari petani. Pada tahun 2006, petani 

pernah mengajak PPL mengkomparasi hasil usahataninya dengan mengggunakan 

pengetahuan dan keterampilan masing-masing antara petni dan PPL, usahatani 

yang dikomparasi adalah usahatani cabai dan bawang merah, petani yang 

mempunyai pengalaman lebih daripada PPL dalam berbudidaya ternyata lebih 

unggul dari segi hasil dan kualitas, hal tersebut membuat petani anggota 

kelompok tani cendrung tidak mempercayai PPL dalam memberikan penyuluhan 

dan materi pertemuan. 

Kelompok tani juga berperan sebagai wadah kerjasama, melalui kelompok 

anggota dapat memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan anggota 

kelompok sendiri, dengan kelompok lain maupun dengan pihak luar kelompok 

sehingga dapat memperkuat kekompakkan kelompok dalam membangun relasi 

dan memanfaatkan peluang untuk mengelola usahatani. Kerjasama antar anggota 

kelompok tani, seperti menetapkan aturan kelompok, sepakat membentuk dana 

kelompok (kas kelompok) yang disumbangkan untuk kebutuhan kelompok, 

merencanakan dan menyusun RDKK secara bersama-sama, gotong-royong 

perbaikan irigasi, bersama-sama bertanggung jawab dalam pemeliharaan fasilitas 

kelompok dan menanggulangi hama wereng dan tikus secara bersama.  

Kerjasama dalam kelompok tani sudah optimal dilakukan oleh anggota 

kelompok tani, karena semua kegiatan yang ada dalam indikator kerjasama sudah 

dilakukan sebagian besar anggota kelompok, kerjasama kelompok terbangun dan 

berkembang dari kegiatan-kegiatan kelompok yang diikuti secara bersama dalam 

bekerja, kerjasama dinilai menguntungkan berbagai pihak dalam kelompok dan 

menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama juga sangat penting, oleh 

sebab itu kerjasama dalam kelompok dirasa penting untuk dilakukan. Kerjasama 

dengan pihak luar antara lain melakukan kemitraan dengan perusahaan swasta 

yaitu CV Tarindo yang dilakukan oleh anggota dalam penggunaan bibit, pupuk 

dan pestisida, kemitraan dengan Asosiasi pedagang cabai juga dilakukan oleh 

anggota kelompok tani dalam bentuk penggunaan modal dalam berusahatani. 

Kegiatan ini belum optimal dilakukan oleh anggota kelompok tani karena baru 

hanya sebagian kecil yang sudah melakukannya, kegiatan kemitraan ini belum 

banyak dilakukan karena petani merasa kegiatan ini malah merugikan, padahal 

anggota kelompok sudah pernah ditawarkan semuanya dalam bermitra dengan 

asosiasi cabai, tetapi mereka menolak. Penolakan tersebut dilakukan karena 

anggota kelompok pernah mendapatkan informasi dari anggota yang lain 

kaitannya dengan kemitraan yang ditawarkan.  
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3.3 Kendala Anggota Kelompok dalam Pelaksanan Kegiatan Kelompok 

Kendala adalah suatu halangan atau hambatan yang bisa membuat anggota 

kelompok tidak bisa mengikuti kegiatan. Pelaksanaaan kegiatan kelompok yang 

merupakan bagian yang penting dari terlaksananya peran kelompok sebagai 

wadah belajar dan wadah kerjasama tidak lepas dari berbagai kendala dan 

hambatan anggota dalam mengikutinya. Kendala dan hambatan tersebut berupa 

kesibukan lain dari masing-masing anggota dan jadwal yang belum ditetapkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala anggota kelompok secara 

umum dalam mengikuti kegiatan sebagian besar adalah anggota kelompok 

memiliki kesibukan lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3.6. 

Tabel 3.6.  Kendala Anggota dalam Pelaksanaan Peran Kelompok Tani di 

Desa Sukamulia Timur tahun 2018. 

No Kendala 
Terkendala Tidak Terkendala 

Orang % Orang % 

1 Kesibukan Lain 14 46.7 16 53.3 

2 Jadwal Pertemuan 2 6.7 28 93.3 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 

Tabel 3.6. menunjukkan bahwa sebanyak 14 orang anggota (46.7%) 

menyatakan terkendala oleh kesibukan lain karena beberapa orang yang 

mempunyai pekerjaan selain menjadi petani, selebihnya tidak mempunyai 

kesibukan selain berusahatani. Anggota kelompok juga mempunyai pekerjaan 

sebagai TNI, Wiraswasta, Pedagang, dan Staf Desa. Hal inilah yang menyebabkan 

anggota kelompok terkadang tidak bisa mengikuti kegiatan kelompok, sehingga 

jika jadwal kegiatan kelompok bertabrakan dengan pekerjaannya.  Sedangkan 2 

orang anggota (6.7%) kendala jadwal yang dirasakan oleh anggota seperti waktu 

kegiatan yang tidak terjadwal dan terkadang tiba-tiba sehingga anggota merasa 

sulit untuk menyesuaikan waktu yang mendadak.  

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengamatan lapang, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:  

1. peran sebagai wadah belajar cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari 

pertemuan rutin dari yang sering dihadiri 46.7% anggota, diskusi 

kelompok yang sering diikuti semua anggota, kegiatan pelatihan 

difasilitasi oleh Dinas sebesar 76.6% anggota, sedangkan inisiatif dari 

kelompok baru sebesar 16.7% anggota, kegiatan studi banding difasilitasi 

oleh Dinas baru 3.3% anggota, sedangkan inisiatif kelompok yaitu 6.7% 

anggota.  

2. Peran sebagai wadah kerjasama cukup optimal, penilaian kerjasama dalam 

Kelompok Tani cukup optimal dengan persentase sebesar 67.2%, 
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sedangkan dalam kegiatan kemitraan dengan pihak luar belum optimal 

karena baru 6.7% anggota yang melakukannya. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan: 

1. Untuk pemerintah, supaya lebih memperhatikan kelompok tani yang 

sedang berkembang dengan memberikan program-program dan kegiatan-

kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan anggota kelompok dan kegiatan-kegiatan yang menunjang 

kerjasama agar kelompok menjadi lebih kompak lagi dalam rangka 

meningkatkan perannya dalam pembangunan pertanian.  

2. Untuk kelompok tani, seharusnya menetapkan jadwal untuk kegiatan-

kegiatan mendasar seperti pertemuan rutin supaya kegiatan tersbut bisa 

diikuti anggota secara maksimal dan perlu ditingkatkan interaksi 

pengurus dengan seluruh anggota kelompok dan antar anggota kelompok 

dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan kelompok yang bisa dijadikan 

ajang berkomunikasi lebih dalam sebagai sesama anggota kelompok agar 

tercipta suasana kelompok yang baik. 
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