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ABSTRAK 

Petani adalah seseorang yang bercocok tanam di sawah maupun di ladang. 
Petani salak adalah orang yang menanam khususnya salak di sawah maupun lahan 
sekitar. Pemberdayaan petani salak adalah petani salak yang diberdayakan untuk 
lebih maju dalam melakukan usaha pertanian salaknya, yang biasanya dilakukan oleh 
Dinas Pertanian. Dalam pemberdayaan ini, petani diajarkan bagaimana mengelola 
lahan pertaniannya dari cara menanam sampai pada hasil akhir yaitu panen. 
Pemberberdayaan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara 
melakukan pengeksporan hasil buminya ke luar negeri. Erupsi merapi adalah proses 
meletusnya gunung berapi, yakni keluarnya material gunung berapi seperti lahar dan 
abu yang disertai gas-gas ke permukaan bumi.Petani salak dusun Kantongan A 
tergabung dalam pengeksporan ke luar negeri setelah adanya erupsi merapi yang 
terjadi pada tahun 2010.  

Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif. Informan peneliti yaitu 
bapak Ahmad Zamhuri (Dukuh dusun Kantongan A), Bapak Yono (ketua Kelompok 
Tani Sedyo Makmur), Bapak Haryana (sekertaris kelompok tani), Ibu Yanti (istri 
sekertaris kelompok tani), Bapak Ahmadi (anggota kelompok tani), Bapak Hardono 
(anggota kelompok tani) dan objek pemberdayaan kelompok tani oleh Dinas 
Pertanian, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumen kelompok 
tani), menggunakan teknik validitas data, dan analisis data. Rumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses tanam salak yang 
dilakukan oleh petani salak? 2) Bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan petani 
salak? 3) Apakah hasil tanam dan sistem pemasaran salak dapat meningkatkan 
kesejahteraan bagi petani salak?. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan 
tentang proses tanam salak yang dilakukan oleh petani salak, sistem pemasaran yang 
dilakukan oleh petani salak dan hasil tanam dan sistem pemasaran dapat 
meningkatkan kesejahteraan bagi petani salak.  
 

Hasil penelitian ini adalah pemberdayaan kelompok tani salak oleh Dinas 
Pertanian meliputi 1) proses tanam salak yang dimulai dari persiapan lahan, persiapan 
benih, penanaman bibit salak dan perawatan tanaman salak pondoh. 2). Sistem 
pemasaran yang dilakukan oleh petani salak meliputi penetapan produk, analisis pasar 
serta penetapan harga. 3) hasil tanam dan sistem pemasaran dapat meningkatkan 
kesejahteraan bagi petani salak meliputi meningkatkan perekonomian dan 
meningkatkan sumber daya manusia. 
 
Kata kunci: Pemberdayaan Kelompok Tani Salak Pasca Erupsi Merapi, Dinas 
Pertanian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk membatasi kemungkinan terjadinya perluasan makna dalam 

memahami skripsi yang berjudul  Pemberdayaan Kelompok Petani Salak 

Pasca Erupsi Merapi oleh Dinas Pertanian ini, maka perlu dipaparkan 

penegasan judul mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

tersebut. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan 

Secara etimologis ( bahasa ), pemberdayaan berasal dari 

kata berdaya yang memperoleh awalan pe- dan akhiran –an yang 

berarti mempunyai kemampuan, kekuatan dan kekuasaan.1 Hal 

tersebut juga disampaikan oleh J.S. Badudu yang berpendapat 

bahwa daya adalah kemampuan, kekuatan dan kekuasaan.2 

Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita 

Pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk membangun daya dengan 

cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat.3 

                                                           
1 Peter Salin dan Jenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English, 1991), hal.23 
2 J.S. Badudu, Kamus Umum bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1994),hal.279 
3 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan 

Pemerataan, (Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo,1996), hlm.145 
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Pemberdayaan menurut Parsons yang dikutip oleh Suharto, 

adalah suatu proses di mana seseorang akan menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mampu 

memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.4 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan adalah upaya membangun daya dengan cara 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki serta proses di mana seseorang menjadi kuat 

untuk berpartisipasi dalam pengontrolan dalam memberikan 

pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang mempengaruhi 

kehidupannya. 

2. Kelompok Petani Salak 

Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi 

dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan tani adalah seseorang yang menanam 

tanaman baik palawija, bunga, padi maupun buah, dengan tujuan 

untuk menjual hasilnya kepada konsumen demi mendapatkan 

keuntungan. 

Jadi kelompok petani salak merupakan kegiatan 

sekelompok  petani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok 

karena mempunyai keserasian yang sama mengenai tujuan, motif 

                                                           
4 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung : PT Refika 

Aditama, 2005),hlm.58-59. 



3 
 

dan minatnya. Nama kelompok tani salak  sendiri adalah sedyo 

makmur, yang beralamat di dusun Kantongan A, desa 

Merdikorejo, kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Nama 

kelompok tani salak Sedyo Makmur ini berasal dari kesepakatan 

anggota yang ikut dalam kelompok tani salak organik yang mana 

hasil dari pertanian tersebut diekspor ke negara tetangga. 

3. Dinas Pertanian 

Dinas pertanian adalah lembaga yang mengurus tentang 

maju dan mundurnya pertanian yang ada di Indonesia dengan 

tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-

tugas di bidang pengelolaan pertanian tanaman pangan yang 

meliputi sarana prasarana, pengembangan produksi, pengolahan 

serta pemasaran hasil panen.5 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwasannya maksud penulis dalam judul Pemberdayaan 

Kelompok Petani Salak Pasca Erupsi Oleh Dinas Pertanian 

yaitu upaya untuk membangun daya dengan cara memotivasi, 

serta membangkitkan potensi serta kesadaran yang mereka miliki 

dalam mengelola lahan salaknya guna menghasilkan buah yang 

berkualitas. 

 

                                                           
5 Pemerintah Kabupaten Bandung, Bidang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, 
Http://www.bandungkab.go.id/uploads/tupoksi.pdf. Diakses pada tanggal  16 April 2013, Pukul 
08.30 WIB 
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B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan garis 

khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Dengan iklim yang tropis ini, 

Indonesia kaya akan hasil alam yang melimpah ruah yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya. Indonesia sendiri terkenal dengan negara 

agraris sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian 

sebagai petani. Dengan hasil panen yang diperoleh para petani, setidaknya 

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun dengan 

hasil yang pas-pasan. 

Kondisi pertanian Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. 

Keadaan ini dapat terlihat dengan kondisi lahan yang semakin berkurang 

akibat pencemaran lahan dari limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. 

Salah satu kondisi yang sangat miris adalah adanya kekeringan, yang 

disebabkan oleh kurangnya irigasi perairan. 

Macam-macam sistem pertanian yang ada di Indonesia diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pertanian sawah 

Sistem sawah, merupakan teknik budidaya yang tinggi, 

terutama dalam pengolahan tanah dan pengelolaan air, sehingga 

tercapai stabilitas biologi yang tinggi, dengan kesuburan tanah yang 

dapat dipertahankan. Ini dicapai dengan sistem pengairan yang 

sinambung dan drainase yang baik. Sistem sawah merupakan potensi 

besar untuk produksi pangan, baik padi maupun palawija.  
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2. Sistem pertanian talun (tegal pekarangan) 

Talun adalah salah satu sistem agroforestry yang khas, 

ditanami dengan campuran tanaman tahunan/kayu (perennial) dan 

tanaman musiman (annual), di mana strukturnya menyerupai hutan, 

secara umum ditemui di luar pemukiman dan hanya sedikit yang 

berada di dalam pemukiman. Sistem pertanian ini berkembang di 

lahan-lahan kering, yang jauh dari sumber-sumber air yang cukup.  

3. Sistem pertanian pekarangan 

Pekarangan adalah sebidang tanah yang terletak di sekitar 

rumah dan umumnya berpagar keliling. Di atas lahan pekarangan 

tumbuh berbagai ragam tanaman. Bentuk dan pola tanaman 

pekarangan tidak dapat disamakan, bergantung pada luas tanah, tinggi 

tempat, iklim, jarak dari kota, dan jenis tanaman. 

4. Sistem pertanian perkebunan 

Perkebunan didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang 

mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya 

dalam ekosistem yang  sesuai termasuk mengolah dan  memasarkan 

barang dan jasa hasil tanaman tersebut  dengan bantuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen untuk  

mewujudkan kesejahteraan bagi pekebun dan masyarakat.6 

Salah satu pertanian perkebunan yang ada di Indonesia adalah 

pertanian salak. Pertanian tersebut diantaranya terletak di kota Yogyakarta 

                                                           
6 Reni, Macam-Macam Sistem Pertanian. http://renyfatma.wordpress.com.pdf. Diaskes 

pada tanggal 16 April 2013, Pukul 09.45 WIB 
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tepatnya kabupaten Sleman. Terdapat ciri khas tersendiri buah salak dari 

Sleman ini, karena buahnya yang besar dengan dagingnya yang tebal maka 

mayoritas masyarakat menggemari buah salak tersebut. Dan tidak salah 

kalau buah salak dari Sleman ini khususnya Kecamatan Tempel ini sudah 

merajalela hingga ke negeri tetangga.  

Mayoritas  penduduk kecamatan Tempel mempunyai lahan yang 

cukup luas untuk ditanami pohon salak yang sangat cocok di sekitar lereng 

gunung tersebut. Tetapi terkadang muncul kekhawatiran bagi petani salak, 

bila tanaman yang mereka tanam selama ini terkena erupsi dari Gunung 

Merapi, karena akan mempengaruhi hasil akhir yang nantinya akan 

disetorkan kepada pengepul salak untuk di ekspor ke luar negeri.  

 Suatu ketika pada tahun 2010, terjadi bencana meletusnya Gunung 

Merapi yang mengakibatkan para petani salak atau pun yang lainnya gagal 

panen dan mengalami kerugian yang besar. Saat itu membuat petani salak 

kesulitan untuk mendapatkan ekonomi yang layak, karena buah salak 

hanya dihargai Rp 1.500,- per kilogramnya.   

Harga itu tidak sebanding dengan usaha petani dalam mengelola 

lahan salaknya. Karena dalam pengelolaannya banyak dibutuhkan pupuk 

organik yang gampang-gampang susah dalam mendapatkannya. Selain  itu 

membuat para petani harus bekerja keras agar mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

Harga salak pondoh yang murah terjadi karena produksi tidak 

terdistribusi dengan baik ke pasar. Karena itu, petani salak banyak yang 
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berusaha menjual buah salaknya sendiri dengan membawanya ke kota 

dengan harga yang lumayan miring. Bahkan ketika panen pun, salak 

menumpuk di pasar tradisional.  

Sementara salak pondoh tidak hanya diproduksi di Sleman saja, 

banyak daerah sudah mulai menghasilkan salak ini seperti Jawa Timur, 

Sumatera hingga Kalimantan. Karena itu, agar buah nampak cantik, petani 

salak tersebut berusaha menghilangkan duri di kulit salak, kemudian 

memilih salak yang memiliki tingkat kematangan 60%. Tingkat 

kematangan mesti dijaga agar bisa tahan lebih lama. Dengan cara ini, salak 

pun sukses menembus pasar retail modern.  

Dusun Kantongan A merupakan salah satu dusun yang terletak di 

lereng sebelah selatan gunung merapi. Masyarakat setempat pun mengenal 

salak dan cara budidayanya secara turun temurun, karna tanaman salak 

memang merupakan tanaman asli dari Sleman dan sudah dibudidayakan 

sejak nenek moyang. Dan tanaman salak itu pun yang menjadi tumpuan 

penghasilan masyarakat sekitar. 

Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini memiliki fokus 

cara penanaman salak yang baik. Cara penanaman salak tersebut dilatih  

oleh Petugas Penyuluh Lapangan. Dari itulah para petani salak 

mempraktekkannya dan hasil panen salak tersebut nampak besar dengan 

daging yang tebal dan manis. Hal ini memungkinkan karena tanah sisa 

erupsi Merapi juga sangat subur. 
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C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana proses tanam salak yang dilakukan petani salak di Sleman 

sehingga dapat menghasilkan buah salak yang bagus? 

2. Bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan petani salak? 

3. Apakah hasil tanam dan sistem pemasaran salak yang dilakukan dapat 

meningkatkan kesejahteraan bagi petani salak? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang dipaparkan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan : 

1. Mengkaji proses tanam salak untuk mendapatkan buah salak yang 

bagus yang dilakukan oleh petani salak di Sleman. 

2. Mengkaji sistem pemasaran yang dilakukan petani salak. 

3. Mengkaji hasil tanam dan sistem pemasaran salak untuk peningkatan 

kesejahteraan petani salak. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

peneliti dan masyarakat dalam bidang akademis yang berupa ilmu 

pengetahuan akan pemasaran produk dan juga cara mengelola laha 

pertanian khususnya salak 

2. Secara Praktis 

Dari manfaat teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan 

manfaat praktis, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 
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masyarakat setempat mengenai  cara mengelola lahan secara baik 

guna  mendapatkan hasil yang baik dengan nilai hasil jual yang tinggi, 

sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. 

F. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui kebaharuan temuan yang akan dihasilkan 

penelitian ini, maka peneliti merasa perlu menyajikan beberapa hasil 

kajian atau penelitian terdahulu yang fokus kajiannya berkaitan dengan 

penelitian ini. Beberapa penelitian itu adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M.Yunus Mahasiswa Fakultas 

Dakwah Jurusan Pengembangan Mayarakat Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 dengan judul 

“Pemberdayaan Anggota Kelompok Tani Silayur Di Desa Kaligintung 

Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”, dalam penelitian ini 

saudara M.Yunus ingin mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan 

Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kecamatan Temon 

Kabupaten Kulon Progo terhadap anggota. Hasil dalam penelitian ini 

bahwa strategi pemberdayaan  yang dilakukan oleh Kelompok Tani 

Silayur Kaligintung terhadap anggotanya dengan cara kolektivitas, 

meskipun dalam beberapa situasi terlihat strategi pemberdayaannya 

dilakukan secara individual yang pada gilirannya strategi ini tetap ada 

kaitannya dengan kolektivitas dengan pola pendekatan transformatif 

yakni menempatkan anggota petani sebagai subyek atau anggota ikut 
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aktif dalam setiap proses pelaksanaan dan perumusan kebijakan 

pemberdayaan tersebut meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya.7 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Tafrikhan Mahasiswa Fakultas 

Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 dengan judul 

“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Oleh Kelompok Belajar 

Mandiri Desa (KBMD) Telecenter E-Pabelan (Studi Kasus di Desa 

Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”. Dalam 

penelitian ini, saudara Tafrikhan ingin mengetahui bagaimana 

pendampingan pertanian bagi masyarakat petani di desa Pabelan yang 

dilakukan oleh Kelompok Belajar Mandiri Desa Telecenter E-Pabelan. 

Hasil penelitian ini bahwa proses pemberdayaan ekonomi masyarakat 

petani oleh Kelompok Belajar Mandiri Desa Telecenter E-Pabelan di 

desa Pabelan melalui pendampingan untuk peningkatan produksi 

pertanian yang dilakukan dengan cara bertahap dan berjalan setiap 

hari. Mulai tahap awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan masa 

panen. Hasil yang diperoleh dari proses pemberdayaan ekonomi 

masyarakat petani pun cukup baik meskipun belum memuaskan, yang 

dapat dilihat dari hasil percobaan penanaman beberapa tanaman 

                                                           
7 M.Yunus, “Pemberdayaan anggota Kelompok Tani Silayur Di Desa Kaligintung 

Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”, Skripsi, (Yogyakarta:Fakultas Dakwah UIN Sunan 
Kalijaga,2008),hlm.72 
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pertanian. Respon masyarakat pun dalam pemberdayaan ekonomi dan 

pinjaman permodalan pertanian secara umum sangatlah positif.8 

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Istiar Mahasiaswa Fakultas 

Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005 dengan judul 

“Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Maju Di Dusun Toboyo Timur 

Playen Gunung Kidul”. Dalam penelitian ini,  saudara Istiar ingin 

mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan petani yang dilakukan 

oleh Kelompok Tani SIDO MAJU Toboyo Timur, Desa Plembutan, 

Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Hasil penelitiannya 

bahwa strategi pemberdayaan petani yang dilakukan oleh kelompok 

tani Sido Maju Toboyo Timur adalah menerapkan pola pendekatan 

transformatif, yang menempatkan petani sebagai subyek atau pelaku 

aktif dalam seluruh proses kebijakan pemberdayaan. Hasil secara 

langsung dirasakan petani tersebut adalah perubahan kondisi 

kehidupan ekonomi mereka, yang berdampak pada perbaikan 

kehidupan sosial mereka dan juga dapat mendorong perkembangan 

kehidupan beragama, pelestarian seni budaya lokal maupun tradisi 

lokal masyarakat Dusun Toboyo Timur.9 

                                                           
8 Tafrikhan,“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Oleh Kelompok Belajar 

Mandiri Desa (KBMB) Telecenter E-Pabelan (Studi Kasus di desa Pabelan Kecamatan Mungkid 
Kabupaten Magelang)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,2009), hlm 
85 

9 Istiar,”Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Maju Di Dusun Toboyo Timur Playen 
Gunung Kidul”, Skripsi, (Yogyakarta:Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga), hlm 80-81 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Agus Wahyudi mahasiswa 

Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta tahun 2009 dengan judul “Praktek Jual Beli Salak Pondoh 

Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam 

Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam penelitian ini saudara 

Agus Wahyudi ingin mengetahui bagaimana praktek transaksi jual 

beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunkerto, 

Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Hasil penelitiannya bahwa 

praktek transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Bangunkerto adalah jual beli sistem potongan dalam 

arti setiap berat salak 15 kg dikurangi 1 kg. faktor dilakukannya 

pemotongan adalah kotoran salak dan jaminan atas barang dan juga 

menerapkan pola pendekatan sosiologi hukum Islam, dalam dua hal 

yaitu dalam pelaksanaan akad dan persengketaan antara petani dan 

pedagang. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah 

telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual dan 

pembeli yang bertujuan untuk menjual dan membeli salak pondoh.10 

Dari kajian pustaka yang dikemukakan di atas dapat diketahui 

sampai sejauh ini belum ada penelitian mengenai pemberdayaan kelompok 

petani salak di Desa Kantongan Kelurahan Merdikorejo Kecamatan 

Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan 

demikian penelitian ini merupakan penelitian pertama yang meneliti 
                                                           

10
 Agus Wahyudi, “Praktek Jual Beli salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan 

Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 
Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm.82. 
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tentang pemberdayaan petani salak, dalam pemberdayaan ini dibahas 

mengenai pengolahan lahan salak secara baik serta pemasaran hasil. 

G. Landasan Teori 

1. Pemberdayaan kelompok   

a. Pengertian Pemberdayaan Kelompok 

Istilah pemberdayaan sering diserupakan dengan istilah 

pengembangan. H.M. Ya’kub seperti yang dikutip oleh Aziz 

Muslim dalam bukunya “Metodologi Pengembangan Masyarakat” 

mengungkapkan bahwa:  

“pengembangan adalah proses pemberdayaan 
(empowerment). Proses ini mencakup tiga aktivitas penting, 
yaitu yang pertama, membebaskan dan menyadarkan 
masyarakat. Kegiatan ini subyektif dan memihak kepada 
masyarakat lemah atau tertindas dalam rangka 
memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran 
sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk 
membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. 
Kedua, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi 
masalah yang dihadapi dan yang ketiga, menggerakkan 
partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat 
menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah 
yang sedang dihadapinya”.11 
 

Pemberdayaan masyarakat dapat pula dijelaskan sebagai 

sebuah proses pengembangan kemampuan atau potensi manusia 

untuk mengatasi persoalan hidup yang dihadapi. Solusi yang 

dihasilkan untuk mengatasi masalah memperhatikan dampak 

jangka panjang dari pada jangka pendek. Perbedaan tekanan ini, 

                                                           
11Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta:Bidang Akademik 

UIN Sunan Kalijaga, 2008),hlm 3. 
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membawa pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan 

pengembangan masyarakat sehari-hari12. 

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi serta berupaya untuk mengembangkan.13 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian pemberdayaan adalah proses pengembangan 

kemampuan atau potensi kelompok untuk mengatasi persoalan 

hidup yang dihadapi. 

b. Kelompok Petani Salak 

Menurut Robbins dan Coulter yang dikutip Komang 

kelompok adalah gabungan atau kumpulan dua atau lebih individu 

yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran-

sasaran tertentu14. Kelompok adalah beberapa orang yang 

mempunyai tujuan yang sama, berinteraksi satu sama yang lain 

untuk mewujudkan tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan 

menganggap mereka  sebagai kelompok tersebut.  Dalam konteks 

sederhana, tani adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

pengolahan tanah atau lahan dengan tujuan memelihara tanaman 

(seperti padi, buah, bunga dan lain sebagainya), dengan harapan 

                                                           
12M.Djauzi, Teori & Praktek Pengembangan Masyarakat Suatu Pedoman Bagi para 

Praktisi,(Surabaya:Usaha Nasional, 1986),hlm. 83-87 
13 Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan 

Pemerataan, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,1996), hlm.145. 
14

  Komang Nasution dll, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm43. 
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untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut, untuk digunakan 

sendiri atau menjualnya kepada orang lain.15 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kelompok petani salak adalah gabungan beberapa petani salak yang 

mempunyai tujuan bersama untuk memelihara tanaman salak untuk 

memeperoleh hasil tanaman yang diinginkan. 

2. Proses Pemberdayaan Kelompok tani salak 

Ada tiga tahap dalam proses pemberdayaan menurut 

Wrihatnolo seperti yang dikutip oleh Aziz`Muslim dalam bukunya 

“Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat” tahap pertama yang harus 

dilakukan seorang fasilitator adalah penyadaran. Pada tahap pertama, 

target yang akan diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk 

pemberian bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. 

Pertama, tahap penyadaran adalah membuat kelompok sasaran 

mengerti dan memahami akan permasalahan yang dihadapimya, 

sehingga diharapkan mereka akan merubah cara hidupnya dari diri 

mereka sendiri bukan dari orang lain. 

Tahap yang kedua adalah pengkapasitasan. Sebagai contoh 

sebelum memberikan suatu pekerjaan, kelompok sasaran harus dilatih 

terlebih dahulu supaya mereka cakap dalam melakukan pekerjaan 

yang diberikan. 

                                                           
15 Horticutural Partnership Support Program (HPSP), Kelompok Tani Yang Efektif, 

Http://www.ina.or.id/knop-hpsp/II/HPSP/-12-PoktanEfektif. Pdf. Diakses pada tanggal 3 
September 2014, Pukul 10.19 WIB 
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Tahap yang ketiga adalah pemberian daya. Pada tahap ini, 

kelompok sasaran diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. 

Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang yang telah 

dimiliki. 16 

3. Adanya Penyuluhan bagi petani salak 

Menurut Ir.Salmon Padmanegara yang dikutip oleh L. 

Suhardiyono penyuluhan pertanian diartikan sebagai sistem 

pendidikan di luar sekolah (non formal) untuk para petani dan 

keluarganya (ibu tani, pemuda tani) dengan tujuan agar mereka 

mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki atau meningkatkan 

kesejahteraannya serta masyarakatnya17. Agar dalam melaksanakan 

kegiatan penyuluhan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, 

maka terlebih dahulu harus dipahami falsafah penyuluhan.  

Asumsi yang digunakan dalam penyuluhan pertanian antara 

lain adalah: 

a. Keinginan, kemampuan, kesanggupan untuk maju secara 

potensial berada pada petani. Kebijaksanaan, suasana dan 

fasilitas yang menguntungkan akan menimbulkan 

kegairahan petani untuk berikhtiar. 

b. Petani tidak bodoh, tidak konservatif, melainkan mampu 

untuk belajar dan sanggup berkreasi. 

                                                           
16 Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru), 

hlm.31-33 
17 L. Suhardiyono, Penyuluhan Bagi Penyuluh Pertanian, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 

hlm.2 
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c. Belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif apa yang 

dikerjakan atau dialami sendiri akan memberikan kesan 

tersendiri dan melekat pada diri petani dan menjadi 

kebiasaan baru. 

d. Belajar melalui pemecahan masalah yang dihadapi adalah 

praktis, kebiasaan mencari kemungkinan-kemungkinan 

yang lebih baik akan menjadikan petani seorang yang 

berinisiatif dan berswadaya. 

e. Berperan dalam kegiatan-kegiatan menimbulkan 

kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, sehingga 

program pertanian untuk petani dan oleh petani akan 

menimbulkan partisipasi yang wajar dari masyarakat tani. 

Dengan asumsi yang dipergunakan dalam penyuluhan 

pertanian seperti di atas, maka falsafah penyuluhan dilandasi oleh 3 

hal yaitu18: 

a. Penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan 

Kemajuan yang dapat dicapai oleh seseorang 

tergantung pada kemampuan mental dan fisiknya. Dan juga 

dipengaruhi oleh kemampuannya untuk memerinci 

perbaikan-perbaikan ynag diperlukan oleh dirinya dan 

kondisi lingkungannya yang dapat mendorong atau 

menghambat kemajuannya. 

                                                           
18

 Ibid 
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Pendidikan adalah suatu proses untuk membawa 

perubahan yang sesuai dengan tingkah laku yang 

diharapkan oleh seseorang maupun masyarakat. Perubahan 

tingkah laku tersebut seperti perubahan tentang 

pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi. Keempat hal 

ini merupakan faktor penting yang diperlukan untuk 

membangun diri manusia, sehingga apapun yang dilakukan 

dalam kegiatan penyuluhan, dapat dipandang sebagai 

dengan tingkah laku yang diharapkan. 

b. Penyuluhan merupakan proses demokrasi 

Penyuluhan tidak akan memaksakan sesuatu kepada 

masyarakat tani. Mereka melayani petani sebagai teman, 

pemberi saran, dinamisator, organisator serta pelatih petani 

yang selalu siap setiap saat. 

Penyuluh harus mampu mengatur suasana 

kekeluargaan yang baik, sehingga petani dapat hadir 

bersama-sama untuk melakukan pengujian, mengenal 

masalah-masalah dan mengambil keputusan bersama 

tentang tindakan apa yang harus dilakukan dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi bersama serta penyuluh 

juga harus memilih seorang ketua kelompok yang akan 

memimpin kegiatan kelompok. 
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c. Penyuluhan merupakan proses terus menerus 

Penyuluhan dimulai dari tempat seseorang berada 

dan dengan apa yang mereka miliki serta secara bertahap 

bekerja untuk mengangkat mereka atas kemauan dan 

kemampuan mereka menuju kondisi yang ingin dicapai. 

Jadi penyuluhan dimulai dari kondisi sekarang dan 

berusaha dengan keras untuk mencapai kondisi yang 

diinginkan. 

Kegiatan penyuluhan dalam pembangunan pertanian berperan 

sebagai jembatan yang menghubungkan sumber informasi dengan 

petani. Sistem kerja latihan dan kunjungan dipisahkan menjadi 

subsistem latihan dan subsistem kunjungan19. 

a. Subsistem latihan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada subsistem ini adalah 

memberikan pelatihan kepada petani yang dilakukan oleh 

penyuluh beserta pendukungnya. 

b. Subsistem kunjungan 

Kegiatan yang berlangsung adalah kunjungan yang bersifat 

khusus dalam menghadapi keadaan darurat kunjungan yang 

bersifat khusus dalam menghadapi keadaan darurat 

kunjungan dapat dilakukan kepada petani secara individu. 

 

                                                           
19

 Ibid.hlm 6 
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4. “Cara menanam buah salak”  

1. Persiapan Lahan 

Persiapan lahan merupakan kegiatan mempersiapkan 

tempat penanaman salak pondoh agar mendapatkan hasil salak 

pondoh yang bermutu dan menguntungkan. Tingkat kesuburan 

tanah sangat mempengaruhi dalam penanaman salak pondoh, 

karena merupakan salah satu faktor dalam menentukan 

kualiatas produktivitas tanah.20  

Tujuan dari persiapan lahan ialah untuk menciptakan 

lingkungan yang sesuai bagi tanaman salak pondoh. Apabila 

tanaman dapat tumbuh secara optimal maka akan 

menghasilkan buah yang bermutu tinggi. Lahan untuk 

budidaya tanaman salak pondoh harus memenuhi syarat-syarat 

yang baik karena bibit yang baik apabila tidak didukung oleh 

lahan yang kurang subur maka hasilnya pun tidak akan 

optimal. 

Setelah proses persiapan dan pemilihan lahan, langkah 

selanjutnya ialah pengolahan lahan, pembuatan guludan dan 

pembuatan lubang tanam. Pengolahan lahan meliputi, pertama, 

perataan tanah untuk mengatur sistem irigasi, mempermudah 

pengaturan jarak tanam, pengaturan pohon pelindung, 

meratakan kelmbapan tanah, serta pengaturan pengguludan 

                                                           
20

 Kabul Setiyawan, Budidaya Salak Pondoh,(: PT MARAGA BORNEO TARIGAS, 
2011), hlm. 35 
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tanah dan saluran air. Kedua, pembersihan rumput, batu-batu 

cadas dan pohon kayu yang tidak diperlukan. Ketiga, 

pembajakan dan pencangkulan tanah untuk menggemburkan 

tanah. Kegiatan ini dilakukan selama 3-4 minggu sebelum 

masa tanam. 

Setelah pengolahan lahan selesai, tanah dibuat bedeng-

bedeng agar terhindar dari genangan air. Lebar bedengan 

berjarak antara 100-250 cm dengan panjang disesuaikan 

dengan ukuran tanah. Tinggi bedengan 30 cm dan jarak antar 

bedengan 60-80 cm. Bersamaan dengan itu tanah dicampur 

dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 dan dibiarkan 

selama 2 minggu. Setiap tanaman salak pondoh memerlukan 

10 kg pupuk kandang. Setelah itu baru dibuat lubang tanam 

berukuran 30cm x 30cm x 30cm. Jarak antar lubang berkisar 

antara 200x200cm sampai 250x250cm, agar pertumbuhan 

tanaman dapat tumbuh secara optimal. 

2. Penanaman Bibit Salak Pondoh 

Bibit salak pondoh umumnya ditanam pada awal musim 

penghujan ketika tanah mengandung cukup air yakni 60-80%. 

Untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan, bibit yang 

baik ialah bibit dari hasil cangkokan dari indukan yang 

berkualitas baik. Saat pertama kali bertanam salak pondoh, 

petani diharuskan untuk membeli bibit salak jantan dan betina 
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dengan perbandingan 1:10, karena bunga dari bibit salak jantan 

itu digunakan sebagai penyerbukan.21  

Pada mulanya bibit yang akan ditanam diambil dari 

polybag beserta tanah media tanamnya, lalu dimasukkan ke 

dalam lubang yang telah disiapkan. Kemudian ditimbun 

dengan tanah tetapi jangan dipadatkan. Selanjutnya, bibit salak 

pondoh diikat dengan dua potongan bambu secara menyilang 

agar bibit salak tidak roboh. 

3. Perawatan Tanaman Salak Pondoh 

Perawatan merupakan kunci keberhasilan berkebun 

salak pondoh. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

perawatan salak pondoh adalah sebagai berikut:  

a. Penyiraman 

Setelah ditanam, bibit salak pondoh memerlukan banyak 

air untuk pertumbuhan, maka perlu disiram sesuai 

kebutuhan. Penyiraman tersebut dilakukan setiap pagi dan 

sore. 

b. Penyulaman 

Penyulaman merupakan kegiatan untuk mengganti bibit 

tanaman salak yang kurang baik pertumbuhannya. 

Penyulaman ini lebih baik dilakukan pada awal musim 

penghujan. 

                                                           
21

 Ibid, hlm. 36 
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c. Penyiangan 

Penyiangan merupakan kegiatan membuang dan 

membersihkan rumput dan tanaman yang mengganggu 

tanaman salak. Tujuan dari peyiangan ini adalah untuk 

menjaga kestabilan tanah, menjaga kesuburan tanah, 

menambah kesuburan tanah, dan menjaga pertumbuhan 

tanaman. 

d. Pengairan  

Dalam pengairan tanaman salak pondoh sangatlah 

diperlukan pengairan yang cukup banyak, tetapi tanaman 

salak pondoh juga tidak tahan terhadap genangan air. Jadi 

diperlukan teknik dalam pengairan terhadap tanaman salak 

pondoh yaitu dengan cara membuat bedengan. 

e. Pemupukan 

Pemupukan pada tanaman salak pondoh ini menggunakan 

pupuk kandang. Pemberian pupuk kandang ini dapat 

dilakukan setahun sekali dan pada awal musim penghujan. 

Pemupukan ini bertujuan untuk menyuburkan tanah. 

f. Pemangkasan 

Daun-daun salak pondoh yang sudah tua, tidak 

bermanfaat, dan sudah rimbun perlu dilakukan 

pemangkasan karena dapat mengganggu sirkulasi udara. 

Cara pemangkasan ialah batang dipotong hingga ujung. 
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g. Penyerbukan 

Penyerbukan salak pondoh secara alami dapat terjadi 

dengan bantuan serangga dan angin, asalkan dalam satu 

pohon terdapat bunga jantan dan betina. Atau bisa juga 

dilakukan dengan campur tangan manusia. Campur tangan 

manusia diperlukan untuk memperlancar penyerbukan, 

sehingga tanaman salak dapat menghasilkan buah yang 

optimal. 

h. Penjarangan Buah 

Penjarangan buah dapat dilakukan untuk mengurangi dan 

mengatur jumlah anakan buah dalam satu rumpun. Tujuan 

dari penjarangan buah ini supaya jumlah tanaman dalam 

satu rumpun tidak berlebihan yang nantinya mendapatkan 

hasil yang optimal dan agar tidak terserang hama tanaman. 

5. Sistem Pemasaran 

a. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam 

masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek 

kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Karena kegiatan 

pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen 

ke konsumen, maka pemasaran menciptakan lapangan kerja yang 
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penting bagi masyarakat. Dengan demikian pemasaran merupakan 

sektor yang penting dalam pendapatan masyarakat.22 

Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan 

yang mengarahkan pada usaha pemasaran asosiasi, dalam kondisi 

persaingan dan lingkungan yang selalu berubah, agar dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Ada enam tahap dalam  proses pemasaran, tahap yang 

pertama adalah menganalisa kesempatan/ peluang pasar yang dapat 

dimanfaatkan dalam usaha yang dilakukan asosiasi untuk mencapai 

tujuannya. Tahap kedua adalah penentuan sasaran pasar yang akan 

dilayani oleh asosiasi. Tahap ketiga adalah menilai kedudukan 

asosiasi dalam persaingan pada sasaran pasar yang dilayani. Tahap 

keempat adalah mengembangkan sistem pemasaran dalam asosiasi. 

Tahap kelima adalah mengembangkan rencana pemasaran. Dan 

tahap yang terakhir adalah menerapkan atau melaksanakan rencana 

pemasaran yang telah disusun dan mengendalikannya.23 

b. Penetapan Produk 

Secara tradisional, pemasar mengklasifikasikan produk 

berdasarkan ciri-cirinya seperti daya tahan, wujud, dan penggunaan 

(konsumen atau industri). Setiap jenis produk memilih strategi 

bauran pemasaran yang sesuai. Daya tahan dan wujud produk 

                                                           
22Assauri Sofjan,M.B.A, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2010), hlm 15 
23  Ibid .hlm 170-175 
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dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok adalah sebagai 

berikut24 : 

1. Barang yang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang 

biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan, seperti sabun dan bir. Karena barang-barang ini 

dikonsumsi dengan cepat dan sering dibeli, strategi yang tepat 

adalah menyediakannya di berbagai lokasi, hanya mengenakan 

marjin yang kecil dan memasang iklan besar-besaran guna 

memancing orang mencobanya dan membangun prefensi. 

2. Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya 

tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali seperti 

lemari es, peralatan mesin dan pakaian. Produk tahan lama 

biasanya memerlukan penjualan dan pelayanan yang lebih 

pribadi, mempunyai marjin yang lebih tinggi dan memerlukan 

lebih banyak garansi dari penjual 

3. Jasa adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak 

terpisahkan, dan mudah habis. Akibatnya, produk ini biasanya 

memerlukan pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan 

kemampuan penyesuaian yang lebih tinggi seperti perbaikan 

barang dan pemotongan rambut. 

 

                                                           
24

 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran,(Jakarta: PT Macanan 
Jaya Cemerlang, 2007), hlm.6  
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c. Analisis Pasar 

Analisis pasar dibangun berdasarkan pada analisis 

pelanggan dan kompetitor untuk melakukan beberapa penilain 

strategis mengenai pasar(subpasar) erta dinamikanya. Analisis 

pasar bertujuan untuk menentukan daya tarik pasar (atau subpasar) 

bagi pelaku pasar dan pelaku potensial (di masa mendatang)25.  

Sifat dan isi analisis pasar dan pasar produk yang relevan 

akan bergantung pada konteksnya. Akan tetapi dimensi-dimensi 

berikut ini sering kali tercakup di dalamnya sebagai berikut26: 

a. Subpasar yang bertumbuh atau baru tumbuh 

Mendeteksi dan memahami subpasar yang bertumbuh 

(atau yang baru tumbuh), mengidentifikasi orang-orang yang 

tertarik dengan perusahaan yang memberikan aset dan 

kompetensinya, kemudian menyesuaikan penawaran dan 

portofolio merek dalam rangka  meningkatkan relevansi 

(keterkaitan). 

b. Pasar saat ini dan pasar potensial, serta ukuran subpasar 

Selain ukuran pasar saat ini dan pasar yang relevan, 

seorang juga harus mempertimbangkan pasar potensial. 

Beberapa perusahaan memiliki kriteria investasi yang 

melarang mereka berinvestasi dalam pasar yang kecil. Tetapi 

                                                           
25

 David A.Aaker, Manajemen Pemasaran Strategis,(Jakarta Selatan: Salemba Empat, 
2013), hlm.77 

26
 ibid 
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kini banyak pasar yang telah berubah sehingga bisnis ceruk 

pasar yang kecil secara ekonomis layak dan tidak harus 

diabaikan secara otomatis. 

c. Pertumbuhan Pasar dan Subpasar 

Setelah mengestimasi ukuran pasar dan subpasar, fokus 

analisis beralih pada tingkat pertumbuhan. Apakah pasar dan 

subpasar tersebut kelak akan menjadi besar. Ramalan 

penjualan di pasar terutama untuk pasar yang baru, dapat 

didasarkan pada pengalaman industri dengan trik 

mengidentifikasi pasar sebelumnya. 

d. Profitabilitas Pasar dan Subpasar 

Perusahaan akan mengembangkan strategi sehingga 

akan memberikan laba di atas rata-rata. Apabila tingkat laba 

rata-rata rendah, tugas secara finansial akan jauh lebih sulit 

dibandingkan dengan profitabilitas rata-rata yang tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya 

kompetitor yang ada, kompetitor potensial,  produk substitusi, 

kekuatan pelanggan dan kekuata pemasok. 
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e. Struktur Biaya 

Melakukan analisis rantai nilai yang ditunjukkan untuk 

menentukan di mana nilai akan ditambahkan pada produk (atau 

jasa). 

f. Sistem Distribusi 

Sistem apa yang digunakan dalam pendistribusian 

barang, dan siapakah yang memiliki kekuatan dalam saluran 

distribusi. Terkadang membuat saluran distribusi yang baru 

dapat memberikan atau menghasilkan keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan.  

g. Tren dan Pengembangan 

Membedakan tren merupakan hal yang krusial yang 

akan mendorong pertumbuhan dan menhargai orang-orang 

yang mengembangkan strategi terdiferensiasi serta mode yang 

hanya akan berlangsung cukup lama untuk menarik investasi 

(yang kemudian menganggur atau hilang selamanya). 

h. Faktor Kunci Sukses 

Dua kunci sukses unttuk kelompok strategis dalam 

pasar. Yang pertama, kebutuhan strategis yang tidak selalu 

memberikan  keuntungan karena kebutuhan lain telah memiliki 

keuntungan, tetapi ketiadaan kebutuhan strategis akan 
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menciptakan kelemahan yang substansial. Kedua, kekuatan 

strategis yaiutu kekuatan di mana perusahaan unggul, aset atau 

kompetensi yang unggul dibanding kompetitor dan 

menyediakan dasar keunggulan. 

d. Penetapan Harga 

Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam 

pertukaran untuk mendapatkan sesuatu barang maupun jasa. Untuk 

mendapatkan keuntungan seseorang harus memilih suatu harga 

yang tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, suatu harga yang 

sama dengan nilai persepsi bagi target konsumen. Untuk 

menetapkan harga yang tepat merupakan salah satu tugas manajer 

pemasaran yang mengakibatkan stres dan penuh tekanan seperti 

trend dalam pasar pelanggan seperti27: 

1. Menghadapi banjirnya produk baru, pembeli potensial secara 

hati-hati mengevaluasi harga setiap produk terhadap nilai 

produk yang ada. 

2. Meningkatnya ketersedeiaan produk dengan mereka pribadi 

dan generik telah meletakkan tekanan ke bawah pada harga 

secara keseluruhan. 

3. Banyak perusahaan mencoba untuk mempertahankan atau 

mengambil kembali pangsa pasar dengan pemotongan harga. 
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 Charles W.Lamb dkk., Pemasaran,(Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm.268-271 
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Sasaran penetapan harga yang berorientasi keuntungan 

meliputi memaksimalkan keuntungan, keuntungan yang 

memuaskan dan target pengembalian atas investasi. 

1. Maksimalisasi keuntungan adalah menentukan harga agar total 

pendapatan menjadi sebesar mungkin relatif terhadap biaya 

total. 

2. Keuntungan yang memuaskan adalah suatu tingkat keuntungan 

yang masuk akal. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal, 

pemilik bisnis harus tetap berbisnis selama 7 hari per 

minggunya. 

3. Target Pengembalian Investasi adalah sasaran keuntungan 

yang paling umum. Target pengembalian investasi mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan aktiva yang ada. 

6. Hasil Tanam dan Sistem Pemasaran Dalam Peningkatan 

Kesejahteraan 

a. Meningkatkan Perekonomian  

Peningkatan perekonomian suatu bentuk sistem 

pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan 

memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hasil 

dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian ini dapat 

membantu mensejahterakan masyarakat yakni dampak primer 

maupun sekunder. Dampak primer adalah suatu perubahan 
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lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan. Dampak primer 

ini meliputi dampak terhadap pola produksi, distribusi dan 

konsumsi. Sedangkan dampak sekunder adalah  perubahan 

lingkungan yang terjadi karena ketidaksengajaan dari hasil 

kegiatan. Dari kedua dampak tersebut, maka akan terjadi suatu 

dampak yang sifatnya positif dan negatif.28 

Dampak positif dari pemberdayaan yaitu memperlancar dan 

mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan terciptanya 

lapangan pekerjaan yang dibuthkan oleh masyarakat. Sedangkan 

untuk dampak negatifnya tidak terencana dengan baik, karena 

mungkin akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar. 

b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia 

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan dan 

keberadaannya dibutuhkan, serta merupakan bagian integral dari 

seluruh tatanan kehidupan atau keanekaragaman hayati.29 Manusia 

dapat dikatakan layak jika mampu memenuhi kebutuhan hidup 

seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.  

Pembangunan sumber daya manusia hendaknya menjadi 

fokus perhatian di masa mendatang, karena kunci berhasil atau 

tidaknya pembangunan sangat tergantung kepada manusia-

                                                           
28

 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Dampak Pembangunan Dan Ekonomi 
(Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakart, 
(Yogyakarta : Depdikbud, 1995), hlm. 87-88. 

29
 Sudarwan Danim, Transformasi Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 

hlm.34 
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manusianya. Indikator kualitas sumber daya manusia yang 

dikehendaki adalah sebagai berikut 30: 

1. Kualitas fisik dan kesehatan yang meliputi memiliki kesehatan 

yang baik serta kesegaran jasmani, memiliki postur tubuh yang 

baik yang disebabkan oleh peningkatan gizi yang baik serta 

memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi. 

2. Kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan) yang 

meliputi memilikikemampuan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi, memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan 

serta keterampilan yang relevan, memiliki penguasaan bahasa 

seperti bahasa nasional maupun bahasa daerah, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sesuai. 

3. Kualitas spiritual (kejuangan) meliputi taat menjalankan agama 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

semangat yang tinggi baik sebagai individu maupun 

masyarakat, jujur, sadar akan jati dirinya sebagai insan 

Pancasila, lebih mementingkan kepentingan umum, memiliki 

sikap, jiwa dan sifat kepemimpinan yang mampu mengajak 

dan diajak dalam proses pembangunan dan memiliki semangat 

kompetisi yang tinggi dengan meningkatkan motivasi, etos 

kerja dan produktivitas. 

                                                           
30 Ibid, hlm.44-46 
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H. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dusun  Kantongan A, Desa 

Merdikorejo, kecamatan Tempel, kabupaten Sleman DIY. Pada tahun 

2010 lalu dusun ini terkena erupsi Merapi yang mengakibatkan petani 

salak atau penduduk mengalami gagal panen karena buah salak yang 

mereka tanam hasilnya tidak memuaskan, penduduk sekitar pun harus 

mengungsi, bahkan hewan ternak yang masih bisa diselamatkan ikut 

diungsikan ke tempat yang tidak dilewati oleh awan panas atau 

penduduk sekitar sering menyebutnya dengan wedhus gembel.  

Alasan memilih lokasi penelitian ini, secara umum adalah 

tempat lokasi ini terletak di dusun yang mana penduduknya terkenal 

dengan ramah tamahnya, jauh dari kota, letaknya strategis, dan di 

dusun ini terdapat pemberdayaan petani salak. Alasan khususnya, di 

dusun ini pemberdayaan petani salak melalui usaha ekonomi 

penjualan salak ke luar negeri telah menunjukkan hasilnya yang baik. 

Yang awalnya petani hanya menjual hasil pertaniannya ke pasar 

dengan harga yang rendah, kini setelah dijual ke retail dan diekspor ke 

luar negeri keuntungan yang didapat pun meningkat di atas rata-rata. 

Dan juga ingin mengetahui cara tanam salak yang baik dan benar 

sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP). 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang pemberdayaan petani salak pasca erupsi 

Merapi oleh Dinas Pertanian, menggunakan metode penelitian kualita 

tif. Alasannya adalah pertama, pendekatan ini bersifat deskriptif dan 

lebih menekankan pada proses dari pada hasil. Oleh karena itu, 

peneliti memiliki peluang dalam mengungkap peristiwa-peristiwa 

sosial yang terjadi di lapangan. Kedua, pendekatan ini mampu 

mengakrabkan hubungan dengan subjek-subjek sasaran penelitian. 

Saat berpartisipasi lama guna melakukan pencatatan fakta-fakta di 

lapangan. Ketiga, pendekatan ini mampu menetapkan batas penelitian 

terkait fokus yang dikaji. Keempat, pendekatan ini mampu 

memberikan kesempatan untuk menemukan kondisi-kondisi nyata 

dilapangan sebagai bentuk perkembangan sejarah guna 

mengembangkan teori yang sudah ada. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian kualitatif disebut dengan 

informan. Menurut Moleong, informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar 

penelitian.31 

Subjek penelian yang baik yakni mereka yang mempunyai 

banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia berkewajiban sukarela 

menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal serta 

                                                           
31

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
,2010), hlm.132. 
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dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-

nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar 

penelitian. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

Bapak Yono, Bapak Haryono, Bapak Darsono, Bapak Ahmad 

Zamhuri. 

4. Dimensi Penelitian 

Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini, mengkaji faktor-

faktor sebagai berikut: 

1. Proses Tanam Salak 

Proses tanam adalah suatu metode yang digunakan dalam 

menanam tanaman. Ada beberapa strategi  yang digunakan dalam 

penanaman salak yang pertama yakni persiapan lahan. Yang 

kedua yakni penanaman pohon pelindung, guna untuk melindungi 

bibit tanaman buah salak yang masih muda maupun belum 

berproduksi. Yang ketiga, pemindahan bibit salak pondoh dari 

keranjang bambu ke lubang yang sudah disiapkan untuk 

penanaman bibit salak pondoh. Yang keempat yakni pemberian 

ajir, tanaman bibit salak pondoh yang baru ditanam itu perlu 

diberi ajir supaya kuat dan tidak mudah roboh. 

Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana 

metode yang digunakan dalam pengolahan lahan salak yang baik 

dari persiapan lahan hingga panen guna menghasilkan kualitas 

buah salak tersebut. 
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2. Sistem Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu kegiatan jual beli antar penjual 

dengan pembeli dengan atau tidak melakukan penawaran. 

Pemasaran ini merupakan sektor yang penting terhadap pendapatan 

manusia. Strategi yang dilakukan adalah dengan menetapkan 

produk apa yang akan dipasarkan, menganalisis tempat terjadinya 

jual beli antar penjual dan konsumen dan juga penetapan harga 

agar barang yang kita produksi laku di pasaran dan dapat 

mengembalikan modal utama. 

Dalam penelitian ini, akan diteliti mengenai bagaimana 

pemasaran kelompok petani salak sehingga buah yang mereka 

tanam bisa sampai ke asosiasi bahkan sampai menembus ke luar 

negeri. 

3. Hasil Tanam dan Sistem Pemasaran Salak Untuk Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Salak 

Hasil tanam merupakan dari apa yang telah dikerjakan  dan 

diolah oleh petani guna menghasilkan panen dengan kualitas yang 

baik dengan nilai jual yang tinggi. Melalui proses tanam dengan 

prosedur yang telah ditentukan oleh departemen pertanian para 

petani mampu menghasilkan buah dengan kualitas sangat baik 

guna meningkatkan ekonomi petani salak yang gabung dalam 

kelompok. Hasil dari pemberdayaan ini mempunyai dampak positif 

yakni meningkatnya pendapatan petani dan berkembangnya pola 
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pikir masyarakat yang lebih baik.Dampak dari pemberdayaan ini 

ialah meningkatkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan 

kualitas SDM. 

5. Data dan Sumberdata 

Data dan sumber data yang akan digali dalam penelitian ini 

disajikan dalam tabel  berikut: 

Tabel 1. Data dan Sumber Data Penelitian 

Masalah yang 
diajukan 

Data yang 
Dibutuhkan 

Metode 
Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

Proses Tanam 
Salak 

1. Persiapan 
lahan 

2. Penanaman 
bibit salak 
pondoh 

3. Perawatan 
tanaman 
salak 
pondoh 

 

Wawancara, 
observasi dan 
dokumentasi 

Ketua kelompok, 
anggota kelompok 

Sistem 
pemasaran 

1. penetapan 
produk 

2. analisis 
pasar  

3. penetapan 
harga 

Wawancara 
dan observasi 

Ketua kelompok 
petani salak 

 

Hasil tanam 
dan sistem 
pemasaran 

dapat 
meningkatkan 
kesejahteraan 

1. peningkatan 
ekonomi 

2. peningkatan 
SDM 

Wawancara, 
dokumentasi, 
dan observasi 

anggota dan ketua 
kelompok 
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6. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunankan 

metode purposive sampling dengan teknik bola salju atau berantai 

dengan satu pendekatan untuk menempatkan informasi yang kaya dari 

informan kunci atau kasus kritis. Strategi  yang digunakan adalah 

dengan menanyai sejumlah orang lain yang bisa berbicara untuk 

mendapatkan informasi yang semakin banyak dan lebih akurat. 

Alasannya, karena kasus dalam pemberdayaan petani salak ini 

menarik dan menjadi perhatian dari para pengelola program. Beberapa 

orang yang dimintai informasi diantaranya yaitu Bapak Ahmad 

Zamhuri, Bapak Yono, Bapak Haryana, Bapak Darsono. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.32  

a. Wawancara 

Tehnik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh 

data yang terarah dan terfokus pada permasalahan penelitian. 

Jenis wawancara terbuka dan pendekatannya menggunakan 

petunjuk umum wawancara, petunjuk garis besar tentang 

proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok 

yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Zamhuri selaku 

                                                           
32 Basrowi&Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), 

hlm. 188 
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Dukuh Kantongan A, Bapak Yono ketua kelompok tani Sedyo 

Makmur, Bapak Haryana selaku sekertaris dan Bapak Darsono 

anggota dari kelompok tani salak. 

b. Observasi 

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

dalah dengan mengamati secara langsung dan teliti terhadap 

fenomena di lapangan. Observasi digunakan karena 

memungkinkan peneliti untuk mengamati dan melihat secara 

langsung aktivitas masyarakat, kemudian mencatat dan 

melaporkan hasil sesuai dengan keadaan yang terjadi 

dilapangan. 

Adapun jenis observasi yang digunakan adalah 

observasi non partisipan yaitu penulis tifak terlibat langsung 

tetapi hanya sebagai pengamat independen terhadap objek.33 

Observasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

dengan mengamati dan mencatat guna mengetahui segala 

sesuatu yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis tidak intensif 

datang ikut dalam kegiatan yang ada di kelompok tani salak 

sedyo makmur dusun Kantongan A. Hal-hal yang diperlukan 

dalam metode ini juga digunakan untuk memperoleh cara 

penanaman salak sesuai standar, letak geografis, sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk memperlancar dalam 

                                                           
33Ibid. hlm.109  
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kelompok tani salak, dan keadaan kelompok petani salak 

Dusun Kantongan A. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam 

bentuk catatan dokumen yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti. Pada teknik dokumentasi akan diperoleh data yang 

lebih lengkap yang tidak diperoleh pada teknik wawancara dan 

observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa foto, data kependudukan Dusun Kantongan A. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data kelompok, diantaranya 

struktur organisasi, jumlah Penduduk Kantongan A, jenis 

pekerjaan mayoritas Penduduk Kantongan A.  

8. Teknik Validitas Data 

Penelitian kualitatif memiliki kriteria dalam menentukan 

keabsahan data. Menurut buku metodologi Penelitian kualitatif34 

bahwa terdapat 4 kriteria dalam teknik pemeriksaan yaitu 

kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Maka dari 

itu peneliti menggunakan beberapa teknik dalam penelitian ini agar 

mendapatkan kredibilitas atau tingkat kepercayaan. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Macam triangulasi 

yang digunakan peneliti terbagi menjadi 3 yaitu Sumber, metode dan 

teori dengan cara, yaitu: 

                                                           
34 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya 2010) 

hlm 324. 
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1. Membandingkan ucapan pribadi dengan yang di muka umum.  

2. Membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

tersedia.  

4. Membandingkan hasil wawancara dengan teori dan hasil 

penelitia terdahulu.  

Ketiga macam triangulasi dan teknik observasi secara tekun dianggap 

sudah dapat memberikan kredibilitas pada penelitian ini. 

9. Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah Analisis 

Interaktif. Menurut buku Metedologi Penelitian Kualitatif35 Analisis 

ini mengacu pada model yang dibuat oleh Miles dan Huberman. 

Kurang lebih terdapat 4 langkah analisis data pada model ini, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan pada awal penelitian. 

Pengumpulan data ini di dalamnya termasuk  hasil dari observasi, 

wawancara, dokumen dan lain sebagainya.  

Reduksi data menjadi langkah selanjutnya setelah 

pengumpulan data. Langkah ini bertujuan untuk  menganalisis akan 

keterhubungan data yang diperoleh dengan yang dibutuhkan. Hal ini 

dianggap perlu karena tidak semua data yang diperoleh sesuai dengan 

maksud penelitian. Setelah mengetahui mana-mana saja  data yang 

                                                           
35 Ibid, hal 287 
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sesuai maka masih di dalam langkah ini data akan dihilangkan untuk 

mempertajam perolehan data. Reduksi Data akan terus dilakukan 

hingga penelitian selesai karena langkah ini juga berhubungan 

langsung dengan kevalidan data. 

Penyajian data, merupakan tampilan yang diberikan peneliti 

kepada pembaca dengan mengedepankan kemudahan dan kepaduan 

dari data itu sendiri. Langkah ini menyediakan informasi baik berupa 

uraian keterangan table, matriks, grafik dan yang sejenis. Penyajian di 

lakukan sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti.  

Penarikan kesimpulan, pemframingan agar dapat menampilkan 

kekhalayak banyak akan hasil dari penelitian. Kesimpulan akan sebab-

akibat temuan peneliti, memunculkan premis-premis guna menarik 

kesimpulan. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga 

penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai alur yang 

berkesinambungan. Kesemuanya saling melengkapi sehingga peneliti 

akan melakukan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan agar 

terciptanya wawasan umum dan analisis yang baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan mengenai 

pemberdayaan petani salak yang dilakukan oleh Dinas sosial di Dusun 

Kantongan A, Merdikorejo, Tempel, Sleman sebagaimana yang telah 

diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses tanam salak yang dilakukan oleh kelompok tani salak Sedyo 

Makmur sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan  Dinas Pertanian 

yang dimulai dari persiapan lahan sampai hasil panen. Proses tanam 

ini dibantu oleh Pendamping Penyuluh Lapangan. 

2. Sistem pemasaran yang dilakukan oleh kelompok tani salak lebih 

mengutamakan ekspor yang dikelola oleh pihak asosiasi. Yang 

berawal dari penetapan produk sampai penetapan harga. Meskipun 

mengikuti ekspor ini gampang-gampang susah tapi tidak membuat 

putus asa.  

3. Hasil tanam dan sistem pemasaran kelompok tani salak Dusun 

Kantongan A memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar 

karena meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga 

meningkatkan SDM dengan menambah wawasan bagi kelompok 

petani dalam menanam bibit salak dengan baik dan menghasilkan 

buah yang berkualitas, menambah pengalaman juga bagi petani salak 
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dengan diadakannya suatu sosialisasi mengenai pembuatan pupuk 

organik yang diadakan oleh dinas pertanian.  

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan uraian di atas 

penulis dapat memberikan saran-saran dengan tujuan agar dalam 

pemberdayaan kelompok petani salak yang dilakukan oleh dinas pertanian 

ke depannya bisa menjadi lebih baik dan semakin meningkat : 

1. Dalam proses tanam salak yang dilakukan oleh kelompok tani salak 

sedyo makmur, sebaiknya pendamping penyuluh lapangan lebih 

sering mengunjungi para petani dan juga dari dinas pertanian lebuh 

memudahkan dana operasional bagi petani salak. 

2. Sistem pemasaran yang dilakukan oleh kelompok tani salak sebaiknya 

tidak bergantung untuk ekspor saja tetapi lebih membagi tugas kepada 

keluarga tani salak untuk menjual hasil panennya ke pasar agar 

pemasukannya lebih menguntungkan.  

3. Dalam peningkatan SDM yang ada di kelompok tani salak seharusnya 

dari dinas pertanian juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan dalam 

mengelola hasil panennya menjadi makanan yang enak dan bernilai 

ekonomis, agar istri-istri dari petani juga bertambah ilmunya. Dan rasa 

harmonis di dusun tersebut lebih erat. 
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LAMPIRAN  

PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
 

1. Bagaimana awal terbentuknya kelompok tani salak di Dusun Kantongan 

A? 

2. Sejak kapan kelompok tani salak ini berdiri? 

3. Apa tujuan dari pembentukan kelompok tani salak? 

4. Bagaimana kelompok tani salak di dusun Kantongan A ini bisa ikut 

partisipasi dalam pengeksporan hasil salak? 

5. Apakah di dusun Kantongan A ini semua petani salak ikut bergabung 

dalam kelompok petani salak? 

6. Apakah hasil dari pengeksporan salak ini dapat mensejahterakan 

masyarakat setempat? 

7. Apa kendala yang dihadapi dalam pengeksporan salak ini? 

8. Apa yang dihasilkan oleh petani salak dari pemberdayaan yang diberikan 

oleh Dinas Pertanian? 

9. Bagaimana proses tanam salak yang sesuai dengan prosedur 

pemerintahan? 

10. Apakah dari Pemerintahan memfasilitasi kekurangan dari petani salak? 

11. Bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan oleh petani salak di dusun 

Kantongan A? 

12. Apakah petani salak selalu mengekspor hasilnya atau ada yang dijual 

dengan cara lain? 



13. Apa bedanya cara tanam salak yang dilakukan oleh petani sebelum dan 

sesudah adanya pemberdayaan? 

14. Kendala apa yang dihadapi oleh petani salak mengenai proses tanam salak 

yang sesuai dengan prosedur pemerintah? 

15. Bagaimana respon para petani dengan adanya pemberdayaan ini? 

 



 

Peta Kelompok Petani Salak Sedyo Makmur Dusun Kantongan A 

 

 

Salah satu lahan salak di Dusun Kantongan A 

 



 

Bunga buah salak 

 

 

Pemotongan pelepah yang dilakukan oleh Bapak Haryana 

 



 

Salah satu buah salak 

 

 

Salah satu contoh alat pengairan untuk lahan 

 



 

Beberapa buah salak yang sudah dipanen 

 

 

Tempat yang digunakan untuk melakukan ekspor 
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