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EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RUKUN 

BERBASIS PERTANIAN TERPADU 

 

ABSTRAK 

 

Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin dari bulan Maret 2018 

sampai September 2020 mengalami kenaikan sebanyak 1,6 juta baik wilayah 

perkotaan maupun pedesaan. Upaya mencarikan solusi bagi penduduk miskin 

tersebut dilakukan pemerintah melalui program pembangunan sosial yang 

melibatkan masyarakat secara langsung, salah satunya yaitu program 

pemberdayaan berbasis pertanian terpadu. Di Dusun Mejing terdapat pertanian 

terpadu yang dalam proses pelaksanaannya mengalami berbagai persoalan. Untuk 

mengatasi persoalan tersebut diperlukan evaluasi program pemberdayaan yang 

dilaksanakan oleh kelompok tani Rukun dusun Mejing   

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menjelaskan 

keberhasilan dan kendala dalam program pemberdayaan kelompok tani Rukun 

berbasis pertanian terpadu, (2) mendeskripsikan faktor pendorong dan faktor 

penghambat dalam program pemberdayaan kelompok tani Rukun berbasis 

pertanian terpadu. Penelitian ini menggunakan teori ACTORS sebagai pedoman 

penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-kualitatif. Peneliti bertindak sebagai instrument aktif dalam upaya 

mengumpulkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis-interaktif. 

Dari proses tersebut penelitian ini menunjukkan beberapa hal: (1) keberhasilan 

yang telah dicapai oleh kelompok tani Rukun antara lain: (a) Juara 1 lomba 

kelompok sapi potong tingkat nasional tahun 2012, (b) Peningkatan ekonomi 

anggota kelompok tani Rukun, (c) Kemandirian kelompok tani Rukun dalam 

mengelola ternak sapi. Kendala yang dihadapi kelompok tani Rukun yaitu: (a) 

Sumber daya manusia kurang produktif, (b) Tidak adanya bantuan dari pemerintah. 

(2) Faktor pendorong program pemberdayaan kelompok tani Rukun bisa terlaksana: 

(a) pemberian kepercayaan kelompok tani Rukun kepada anggota kelompok, (b) 

Tingginya partisipasi anggota kelompok tani Rukun. Sedangkan untuk faktor 

penghambat dalam program pemberdayaan kelompok tani Rukun adalah 

Kurangnya dukungan dari pemerintah. 

 

Kata Kunci: Evaluasi Program, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pertanian 

Terpadu  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di 

tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Di 

Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa 

relevan untuk dikaji terus menerus.1 Problem kemiskinan menjadi perhatian 

penting bagi setiap kalangan khususnya pejabat pemerintahan, sehingga 

berbagai cara sudah diupayakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan 

namun belum bisa dituntaskan secara maksimal baik di kota maupun di 

desa.  

Pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia 

mencapai 25,95 juta orang.2 Sedangkan data terbaru menyebutkan bahwa 

bulan September 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 27,55 

juta orang.3 Dari kedua data tersebut selama bulan Maret 2018 sampai bulan 

September 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,6 juta penduduk miskin. 

Data tersebut sudah termasuk wilayah pedesaan dan perkotaan sehingga 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penduduk yang sebagian besar 

                                                           
1Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 131. 
2Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen, dalam 

www.bps.go.id, diakses tanggal 09 Januari 2019, pukul 20.20 WIB. 
3Presentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen, dalam 

www.bps.go.id, diakses tanggal 20 Mei 2021, pukul 21.21 WIB. 

http://www.bps.go.id/
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berstatus miskin, dan dalam hal ini pemerintah harus tegas dan berupaya 

mencarikan solusi bagi penduduk miskin agar keluar dari status miskinnya. 

Upaya pengentasan kemiskinan sudah menjadi amanat konstitusi 

agar tercapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dipertegas lagi 

dalam Program Pembangunan Nasional 2001-2005, dijelaskan bahwa 

kemiskinan sudah merupakan masalah nasional yang penanggulangannya 

tidak dapat ditunda dengan dalih apapun. Penanggulangan kemiskinan 

harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.4 

Program pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, rasional, 

efektif, efisien, yang sasaran utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan 

sosial bagi seluruh rakyat, yang hal ini mengisyaratkan bahwa terwujudnya 

kesejahteraan sosial merupaka tanggung jawab pemerintah melalui usaha 

pembangunan nasional.5 

Berdasarkan sumber lain juga disebutkan bahwa untuk fokus 

meneruskan program penanggulangan kemiskinan, ada beberapa peraturan 

terkait program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Misalnya, Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 junto 

Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 sebagai dasar hukum dibentuknya 

Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Lalu ada Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2005 tentang terbentuknya Tim Koordinasi 

                                                           
4Aziz Muslim, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru, 

2017), 7-8. 
5Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Pembangunan, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 16. 
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Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang keberadaannya diharapkan 

dapat melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

KPK. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai penyempurnaan Peraturan 

Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan.6 

Salah satu hal yang tampaknya perlu dipikirkan dalam 

penanggulangan kemiskinan adalah perlu memikirkan kebijakan yang dapat 

meningkatkan akses penduduk miskin untuk menguasai, memanfaatkan dan 

mengelola sumber daya yang tersedia sehingga mereka dapat menciptakan 

peluang kerja serta mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan 

hidup mereka secara mandiri.7 Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia 

didukung dengan adanya beberapa program penanggulangan kemiskinan. 

Salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan 

pembangunan sosial yang pada dasarnya adalah pembangunan untuk 

meningkatkan taraf hidup manusia. Penekanan dari pembangunan sosial 

adalah pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu pada upaya 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada 

pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri.8  

                                                           
6PSKK UGM, Upaya Penanggulangan Kemiskinan dari Masa ke Masa, dalam 

http://cpps.ugm.ac.id, diakses tanggal 09 Januari 2019, Pukul 20.33 WIB. 
7Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia: Peluang Kerja dan Kemiskinan, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), 266. 
8 Zaini Rohmad, Sosiologi Pembangunan, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 103. 

http://cpps.ugm.ac.id/
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Peranan masyarakat dalam pembangunan sangatlah mutlak 

diperlukan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan hanyalah 

menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat 

sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat dapat 

berperan serta aktif dalam kegiatan pembangunan pedesaan. Terlebih 

apabila melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. 

Masyarakat dengan pengetahuan dan pengalamannya menjadi modal yang 

sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. 

Dengan pengetahuan dan pengalaman menjadikan masyarakat 

mengetahui dan sadar akan potensi yang ada di sekitarnya, sehingga dalam 

menggali potensi tersebut akan sangat mudah apabila mendapat akses yang 

sesuai dengan potensi itu. Salah satu potensi yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat bisa mempermudah masyarakat dalam meningkatkan taraf 

hidup selama ini. Secara tidak langsung hal ini menjadikan masyarakat 

berdaya dengan adanya potensi di lingkungan sekitar dan diolah menjadi 

suatu hal yang bisa menghasilkan dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

Dalam hal ini sektor pertanian dan peternakan merupakan salah satu 

usaha yang hampir merata dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di 

Indonesia. Bertani atau berternak merupakan salah satu pekerjaan utama 

sebagian besar masyarakat pedesaan. Akan tetapi kondisi petani secara 

umum belum sesuai harapan, serta kehidupannya kurang layak dan 

perekonomian masih di bawah standar. Kondisi pertanian di Indonesia saat 
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ini bisa dikatakan terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2017 

beberapa produksi seperti padi, jagung mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama Indonesia sudah 

berhasil menghentikan impor beberapa komoditas pangan untuk memenuhi 

kebutuhan nasional. Namun jika dilihat lebih dalam, ada beberapa 

permasalahan yang terus menghambat, salah satunya adalah penurunan 

tenaga kerja pertanian.9 

Jumlah dan kualitas petani sebagai sumber daya manusia menjadi 

faktor penting dalam mengoptimalkan pembangunan pertanian. Dari hal ini 

lah salah satu upaya mengentaskan kemiskinan tersebut melalui 

pembangunan pertanian yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan 

masyarakat petani dengan cara meningkatkan output dan pendapatan 

mereka. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis karena 

tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kehidupan pangan, tetapi 

sekaligus juga memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan 

kerumahtanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang 

dibutuhkan oleh negara maju.10 

Selain itu kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional diantaranya dengan meningkatkan kehidupan 

ekonomi yang dilakukan melalui pembangunan pertanian. Pembangunan 

pertanian dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan harapan 

                                                           
9Kondisi Pertanian Indonesia, Apakah Bisa Maju?, dalam www.pioneer.com, diakses 

tanggal 09 Januari 2019, pukul 20.30 WIB. 
10Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 40. 

http://www.pioneer.com/
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dapat meningkatkan produksi pertanian semaksimal mungkin dan dapat 

meningkatkan pendapatan petani dalam mencapai kesejahteraan. 

Pembangunan pertanian Indonesia mengalami berbagai macam 

permasalahan. Pertama, petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun 

terhadap hasil pertaniannya. Dalam sistem bertani monoton hanya seperti 

itu saja, sehingga ketika panen apabila gagal petani akan mengalami 

kerugian dan mengikuti harga pasar yang pasang surut. Kedua, petani tidak 

memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi dan pasar secara bebas 

dan berkeadilan. Seperti halnya pupuk, selain mahal juga sulit didapati, 

sekalinya ada pembelian dibatasi. Ketiga, sektor pasar, bahwa konsumen 

Indonesia lebih menghargai hasil produk dari luar dibanding panen petani 

kita sendiri. Keempat, sarana dan prasarana yang cukup sulit terutama di 

desa-desa yang kurang terjangkau oleh masyarakat. Kelima, modal yang 

terbatas. Keenam, sangat dipengaruhi oleh musim. 

Penanganan permasalahan pertanian di Indonesai perlu adanya 

dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah sebagai sumber dana bagi 

kegiatan pertanian, masyarakat sebagai penyampai informasi yang tepat 

dalam pengelolaan lahan serta partisipasi petani dalam penerimaan dan 

penerapan informasi serta ilmu-ilmu pertanian yang telah didapat dalam 

kegiatan pertanian. Salah satu program pemerintah untuk kesejahteraan para 

petani adalah dengan program Kelompok Tani. Kelompok Tani yaitu 

kelompok yang berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, unit produksi, 

wahana kerja sama, serta kegiatan usaha. Mekanisme terbentuknya 
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kelompok tani ini adalah melalui interaksi antara para petani dan penyuluh 

pertanian, yang mendapat dukungan dari tokoh formal maupun informal 

masyarakat desa setempat. Kelompok tani merupakan suatu bentuk 

perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan yang 

diharapkan lebih terarah dalam perubahan aktivitas usaha tani yang lebih 

baik lagi. 

Salah satu solusi dari pertanian tersebut yaitu adanya pertanian 

terpadu dimana jenis pertanian ini menggabungkan berbagai sektor seperti 

pertanian, perikanan, dan peternakan dalam satu siklus biologi di satu 

lokasi. Langkah ini merupakan cara awal masyarakat pedesaan/ petani 

menghasilkan sumber daya manusia dan sumber daya alam produktif 

sepanjang tahun. Melalui pertanian terpadu, potensi pedesaan dapat 

terangkat dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Pertanian terpadu 

diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas 

lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta 

pengembangan desa secara terpadu. Diharapkan dalam kebutuhan jangka 

pendek, menengah, dan panjang petani tercukupi dengan sistem pertanian 

ini. 

Banyak wilayah di Indonesia yang sudah menerapkan sistem 

pertanian terpadu, seperti di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan 

Kabupaten Serdang Begadai Sumatera Utara, Desa Kedungsari Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Di Yogyakarta sendiri terdapat 

kabupaten yang mengembangkan pertanian terpadu sebagai salah satu 
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program pemberdayaan masyarakat yaitu salah satunya kabupaten 

Kulonprogo. Dusun Mejing Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang 

Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu dusun yang memanfaatkan 

lahan pertanian dan peternakan sebagai pertanian terpadu dengan berbagai 

kolaborasi. Pada budidaya holtikultura (cabai, terong, pare, tomat, kacang 

panjang), tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), perkebunan (kakao, 

kelapa), perikanan (lele), ternak unggas (ayam kampung, ayam ras), ternak 

kecil (kambing, kelinci), pengolahan kompos dan pupuk cair (urine), serta 

jasa penggilingan tepung.11 

Kelompok tani Rukun melaksanakan beberapa program 

pemberdayaan di dusun Mejing antara lain gaduhan ternak sapi, pembuatan 

pupuk kompos, biogas, kolaborasi antara kelompok tani Rukun dengan 

KWT Sejati, serta pemberdayaan anggota kelompok tani Rukun dengan 

cara memberi bantuan untuk biaya sekolah. Dalam program-program 

tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

program. Setelah program-program tersebut dilaksanakan, perlu dilakukan 

evaluasi program untuk mengetahui keberhasilan dan kendala dari 

pelaksanaan program tersebut. 

Untuk konsep yang diterapkan saat ini yaitu pengelolaan peternakan 

sapi bibit dan pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas serta pupuk 

kompos. Penerapan konsep tersebut sesuai dengan program yang diadakan 

                                                           
11Kementerian Pertanian badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian, Pemberdayaan Petani: Studi Kasus Kelompok Tani Rukun Dusun Mejing Desa 

Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo, dalam cybex.pertanian.go.id, diakses 

tanggal 19 Desember 2018, pukul 19.43 WIB. 
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di kelompok tani Rukun. Keseluruhan program yang dilakukan oleh 

kelompok tani Rukun sebagai bentuk nyata pemberdayaan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari fakta di lapangan 

bahwa sebagian program pemberdayaan masih berjalan, namun adapula 

program yang berhenti di tengah jalan. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan kelompok tani 

Rukun. Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan evaluasi program 

guna mengetahui seberapa jauh program tersebut dilaksanakan supaya dapat 

mengetahui berbagai kelebihan dan kekurangan program tersebut. 

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh tentang evaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian 

terpadu kelompok tani Rukun dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mungkin berpengaruh pada keberhasilan maupun kendala dalam program 

pemberdayaan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengajukan 

pertanyaan sebagai rumusan malasah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keberhasilan dan kendala program pemberdayaan yang 

dilaksanakan kelompok tani Rukun berbasis pertanian terpadu? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pelaksanaan program 

pemberdayaan kelompok tani Rukun baik faktor pendorong maupun 

faktor penghambat? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan 

keberhasilan dan kendala program pemberdayaan yang dilaksanakan 

kelompok tani Rukun berbasis pertanian terpadu di dusun Mejing. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani Rukun berbasis 

pertanian terpadu di dusun Mejing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wacana dan 

pemahaman mengenai evaluasi program pemberdayaan kelompok 

tani Rukun berbasis pertanian terpadu di dusun Mejing. 

b. Sebagai pengembangan teori atau kajian tentang evaluasi program 

pemberdayaan kelompok tani Rukun berbasis pertanian terpadu. 

2. Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi beberapa kalangan 

a. Bagi Masyarakat 
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1) Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan 

deskripsi tentang evaluasi program pemberdayaan kelompok 

tani Rukun berbasis pertanian terpadu di dusun Mejing lebih 

mendalam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

umum dalam rangka pengevaluasian program pemberdayaan 

masyarakat ataupun kelompok tani berbasis pertanian 

terpadu. 

b. Bagi Pemerintah 

1) Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan bagi 

pemerintah untuk mengevaluasi dan memajukan potensi 

yang ada di dusun Mejing. 

 

E. Kajian Pustaka 

Untuk menjelaskan kekhasan dari penelitian yang peneliti lakukan 

maka kiranya penting untuk dilakukan pemaparan atas kajian-kajian 

pemberdayaan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Penelitian tentang Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Pertanian Terpadu sudah ada yang meneliti dan ini menunjukkan bahwa 

tema tentang pemberdayaan masyarakat dan pertanian terpadu selalu 

menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan perspektif yang berbeda-beda. 

Kajian yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti membagi tema 

pemberdayaan masyarakat menjadi tiga topik, yaitu : Pertama, studi 
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mengenai pemberdayaan masyarakat, Kedua, studi mengenai 

pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian terpadu, Ketiga, studi 

mengenai evaluasi pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian terpadu. 

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan 

oleh Lifa Indri Astuti dkk.12 Dalam penelitiannya, Lifa menguraikan bahwa 

pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat sudah cukup baik, namun 

masih ada hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pemberdayaan yaitu 

ketersediaan aktor pendamping bagi petani dikarenakan hasil dari 

pemberdayaan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan belum 

maksimal dan masih terdapat hambatan. 

Selain itu penelitian Delvi Yanti dkk mengenai pemberdayaan 

masyarakat tani melalui pengembangan teknologi biogas dengan 

pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi alternatif pedesaan. 

Fokus dalam penelitian di sini yaitu pengembangan teknologi biogas 

sebagai langkah dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Hasil yang 

dicapai yaitu masyarakat memperoleh metode pemanfaatan limbah menjadi 

biogas.13 

Topik kedua adalah penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan 

masyarakat berbasis pertanian terpadu. Penelitian yang dilakukan 

                                                           
12Lifa Indri Astuti dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian 

Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri)”, Jurnal 

Administrasi Publik (JAP), Fakultas Ilmu Administrasi,Universitas Brawijaya, Malang., Vol. 3, No. 

11, (2015), 1886-1892. 
13Delvi Yanti, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Tani Melalui Pengembangan Teknologi 

Biogas Dengan Pemanfaatan Limbah Pertanan Sebagai Sumber Energi Alternatif Pedesaan”, Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, Padang., Vol. 

24, No. 1, (Januari – Maret 2018), 537-543. 
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Ratnaningsih Ruhiyat dkk menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat 

berbasis pertanian terpadu merupakan kegiatan yang menggabungkan 

antara pertanian, peternakan, dan kegiatan lain yang terkait dengan 

pertanian dalam satu lahan. Sistem pertanian terpadu yang dikembangkan 

salah satunya adalah sistem menggabungkan kegiatan beternak sapi perah 

dan bertani jagung, yang akan menghasilkan empat produk yaitu bahan 

bakar, pupuk, pakan ternak, dan makanan. Hal ini merupakan salah satu 

solusi bagi petani dan peternakan untuk meningkatkan kinerja, khususnya 

dalam pengelolaan limbah menjadi produk yang berhasil guna. Dalam 

penelitian ini lebih menekankan pengolahan limbah jagung menjadi silase, 

yaitu solusi bagi peternak untuk mendapatkan pakan hijauan secara 

kontinyu. Namun kegiatan seperti di atas perlu terus didampingi agar bisa 

mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimal dengan adanya sistem 

pertanian terpadu.14 

Penerapan sistem pemberdayaan masyarakat tani berbasis pertanian 

terpadu di Nagari Singkarak menggunakan metode pemanfaatan limbah 

pertanian-peternakan sebagai sarana produksi yang berorientasi pada mutu 

hasil dan kelestarian lingkungan, dan terbentuknya sentra pertanian terpadu 

yang berkelanjutan. Hasil yang dicapai dalam proses pemberdayaan 

masyarakat menunjukkan bahwa kelompok sasaran telah memahami 

metode pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan, serta bersama-sama 

                                                           
14Ratnaningsih Ruhiyat, dkk, “Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Penerapan Sistem 

Pertanian Terpadu di Kampung Injeman, Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten 

Bandung”, Agrokreatif: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat., Vol. 6, No. 2, (Juni 2020), 97-

104. 
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membuat demplot sistem pertanian terpadu. Demplot tersebut antara lain 

demplot mina padi, demplot pemaduan perikanan dan peternakan, demplot 

biogas dari kotoran sapi, demplot kompos dari limbah pertanian, serta 

demplot budidaya dan pengolahan pakan ternak.15 

Gumoyo Mumpuni Indah dalam tulisannya mengambil fokus pada 

model pemberdayaan ekonomi masyarakat Miskin berbasis Pertanian 

Terpadu. Dengan berbasis pertanian terpadu maka kegiatan ekonomi di desa 

tidak tergantung pada petaninya saja yang kegiatannya musiman, akan 

tetapi dengan terpadu antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Adapun 

tujuan yang diinginkan yaitu pengangguran berkurang dan juga pendapatan 

masyarakat meningkat sehingga kemiskinan berkurang. Namun dilihat dari 

kenyataannya rata-rata yang mau mengerjakan pekerjaan pertanian 

peternakan umurnya sudah tua, untuk yang muda hanya sangat sedikit.16 

Dalam penelitian lain yang diteliti oleh Nurhidayah juga mengambil 

fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian terpadu. 

Fokus dalam penelitian di sini yaitu ingin mengetahui konsep, implementasi 

dan juga hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian 

terpadu. Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu konsep menggunakan 

6 prinsip yaitu 2 modal dasar, 5 modal awal, 5 modal dasar, 5 prinsip, 6 

strategi, dan 9 perencanaan. Implementasi yang dilakukan yaitu menyusun 

                                                           
15Delvi Yanti, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Tani Melalui Penerapan Sistem Pertanian 

Terpadu di Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok”, Agrokreatif: Jurnal 

Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat., Vol. 1, No. 2, (November 2015), 127-135. 
16Gumoyo Mumpuni Ningsih, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin 

Pedesaan Berbasis Pertanian Terpadu di Kabupaten Malang”, Jurnal Humanity., Vol. 7, No. 2, (Juli 

2012), 56-63. 
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kegiatan untuk menunjang upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat 

berbasis pertanian terpadu, serta hasil yang didapat yaitu meningkatkan 

pendapatan masyarakat, terciptanya kedaulatan pangan, dan terwujudnya 

lapangan pekerjaan di pedesaan.17 

Peneliti lain yaitu M. Yunus juga mengungkapkan mengenai 

bagaimana strategi pemberdayaan anggota kelompok tani. Strategi 

pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok tani terhadap anggotanya 

dengan cara kolektivitas- meskipun dalam beberapa situasi terlihat strategi 

pemberdayaan dilakukan secara individual. Dengan pola pendekatan 

transformatif yakni menempatkan anggota sebagai subyek yang ikut aktif 

dalam setiap proses pelaksanaan dan perumusan kebijakan pemberdayaan. 

Dalam pelaksanaan strateginya, tidak lepas dari program-program 

pemberdayaan yang meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya.18 

Topik ketiga adalah evaluasi program pemberdayaan masyarakat 

berbasis pertanian terpadu. Evaluasi program merupakan kegiatan yang 

dilakukan sengaja guna mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan 

dan berhasil atau tidak. Dalam penelitian Hardi Julendra dkk yang 

membahas tentang evaluasi penerapan sistem pertanian terpadu berbasis 

sapi potong di 8 lokasi dengan letak geografis yang berbeda, menjelaskan 

bahwa terjadi perbedaan produktifitas dari sistem pertanian terpadu yang 

                                                           
17Nurhidayah, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Terpadu oleh 

Joglo Tani di Dusun Mandungan I Margoluwih, Seyegan, Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2018). 
18M. Yunus, “Pemberdayaan Anggota Kelompok Tani Silayur di Desa Kaligintung 

Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo”, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) 
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diterapkan di masing-masing wilayah. Hal tersebut terjadi karena 

ketersediaan sumber pakan, pola beternak sapi, pola penanganan biogas dan 

penanganan pupuk organik, sehingga memiliki keterbatasan yang berbeda 

dalam produktifitas budidaya sapi.19 

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan (studi 

kasus di desa Oenenu Utara Kabupaten Timor Tengah Utara) yang diteliti 

oleh Burhanuddin dkk membahas mengenai evaluasi program pemerintah 

berupa pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di desa Oenenu. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan gambaran sejauh mana 

pemerintah desa Oenenu Utara melaksanakan program pemberdayaan 

masyarakat miskn. Hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintah desa dan masyarakat desa Oenenu Utara telah bersama-sama 

menjalankan berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan peningkatan keterampilan 

masyarakat.20 

Penelitian lain yang membahas mengenai evaluasi yaitu milik Desy 

Anggar Sary. Desy dalam penelitiannya membahas mengenai evaluasi 

program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian 

usaha ternak domba. Fokus penelitian Desy yaitu mengevaluasi dan 

menganalisis pelaksanaan program, kendala yang dihadapi dan solusi 

                                                           
19Hardi Julendra, dkk, “Evaluasi Penerapan Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Sapi 

Potong di Delapan Lokasi Dengan Letak Geografis yang Berbeda”, Seminar Nasional & Workshop 

: Peningkatan Inovasi Dalam Menanggulangi Kemiskinan, LIPI, (2013). 
20Burhanuddin, dkk, “Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan 

(Studi Kasus di Desa Oenenu Utara Kabupaten Timor Tengah Timur Utara)”, Jurnal Agribisnis 

Lahan Kering, Agrimor., Vol. 3, No. 2, (2018), 19-22. 
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program, serta strategi program pemberdayaan. Hasil yang didapat dari 

penelitian di sini yaitu terdapat hambatan dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan petani yang berkaitan dengan pemasaran produk, kualitas 

lingkungan  dan kualitas SDM sebagian petani peserta program. Sangat 

rendahnya kualitas SDM petani peserta program dan dari pihak petani 

mengalami kesulitan mencari pakan ternak pada musim kemarau. 

Pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi 

pertanian pada usaha ternak domba di sini telah dilaksanakan sesuai 

komponen sehingga program tersebut mampu memberdayakan petani 

melalui UP FMA (Unit pengelola – Farmer Managed Extension Activities) 

menjadi embryo agribisnis.21 

Rahmat Masri Bandaso dalam tulisannya meneliti mengenai 

evaluasi program pemberdayaan kelompok tani studi kasus petani pelaku 

SL-PTT PADI (Sekolah Lapang – Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi). 

SL-PTT dicanangkan pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas dan 

produktifitas padi sangat membantu para petani padi dalam melakukan 

pengelolaan untuk hasil yang lebih baik. Dalam penelitian ini, Rahmat 

tertarik untuk mengevaluasi bagaimana sikap petani padi sawah anggota 

kelompok tani terhadap pelaksanaan program penyuluhan pertanian SL-

PTT. Selain itu terdapat ketertarikan untuk membandingkan sikap petani 

padi sawah dari anggota dua kelompok tani di daerah penelitian, yaitu 

                                                           
21Desy Anggar Sary, “Evaluasi Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan 

Informasi Pertanian Usaha Ternak Domba”, Economics Development Analysis Journal, EDAJ Vol. 

4, No. 1, (2015), 16-24. 
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kelompok tani yang telah lama terbentuk dan kelompok tani yang baru 

terbentuk. Hasil yang ditemukan di lapangan yaitu tingkat penerapan 

program 12 komponen teknologi ditingkat petani perlu ditingkatkan melalui 

pendekatan kelompok petani dengan program SL-PTT.22 

Dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terdapat 

persamaan dalam penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat petani yang 

sebagian besar membahas mengenai fokus penerapan proses pemberdayaan 

masyarakat petani serta hasil yang diperoleh dari program pemberdayaan 

masyarakat petani. Ditemukan juga penelitian yang membahas tentang 

evaluasi program pemberdayaan, namun belum ada yang fokus membahas 

evaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian terpadu. 

Dari pandangan dan pengamatan peneliti, penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti sedikit berbeda dari penelitian terdahulu. Terdapat 

perbedaan yaitu tentang evaluasi program pemberdayaan kelompok tani 

dalam penelitian ini berbasis pertanian terpadu dan yang menjadi subyek 

penelitian adalah kelompok tani Rukun. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus 

dipahami sebagai jenis penelitian yang mendalam tentang suatu aspek 

                                                           
22Rahmat Masri Bandaso, “Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Kelurahan 

Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo (Studi Kasus Petani Pelaku SL-PTT Padi)”, Jurnal 

Perbal: Jurnal Pertanian Berkelanjutan, Fakultas Pertanian, Universitas Cokroaminoto Palopo, 

Vol. 2 No. 3, (Oktober 2013), 26-43. 
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lingkungan sosial termasuk manusia yang merupakan unsur di dalamnya. 

Studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, 

peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok 

orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan 

mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih 

yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual, yang sedang 

berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.23 

Peneliti menggunakan studi kasus dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan, mengungkap, dan menjelaskan tentang keberhasilan 

dan kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis 

pertanian terpadu oleh kelompok Tani Rukun. Selain itu juga untuk 

mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam program 

pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian terpadu terhadap 

kelompok Tani Rukun. 

2. Pendekatan Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode ini dipilih untuk menggali data secara akurat yang diperoleh dari 

sumber data.24 Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat di dusun Mejing. Selain mendeskripsikan 

                                                           
23Mudjia Rahardjo, Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, 

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 3. 
24Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), 1. 
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pelaksanaan, peneliti juga mendeskripsikan faktor pendorong dan 

penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat bagi kelompok 

Tani Rukun di dusun Mejing. 

3. Informan Penelitian 

Informan penelitian di sini adalah pihak-pihak yang ikut serta 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian terpadu. 

Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pihak yang 

terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Dusun 

dusun Mejing, Ketua Kelompok Tani Rukun, beberapa pengurus 

Kelompok Tani Rukun, anggota Kelompok Tani Rukun, masyarakat 

sekitar. 

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pertama ketua yang 

memahami dan mengetahui informasi mengenai kegiatan pemberdayaan 

di kelompok tani Rukun, beberapa pengurus dan anggota yang terlibat 

dalam kegiatan pemberdayaan di kelompok tani Rukun. 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data didapat dan 

diperoleh.25 Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara purposive 

dengan pengambilan data melalui pertimbangan tertentu. Mekanisme 

disengaja yaitu sebelum penelitian para peneliti menetapkan kriteria 

tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber 

                                                           
25Suharsini Arikunto, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 129. 
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informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah 

mengetahui identitas informan.26 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu 

penelitian. Dalam pengumpulan data menggunakan 3 teknik yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah cara menganalisis dan melakukan 

pencatatan secara sistematis tentang tingkah laku dengan melihat 

dan mengamati individu atau kelompok orang secara langsung. 

Observasi dapat dipahami sebagai metode pengumpulan data 

dimana peneliti melihat dan mengamati secara visual data yang 

didapat lebih valid.27 

Proses pengumpulan data melalui observasi langsung 

dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian dan melakukan 

pengamatan tentang kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat oleh 

kelompok tani Rukun. Setelah itu dilakukan pencatatan dari hasil 

melihat dan mengamati secara langsung di lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dengan narasumber. Wawancara juga disebut sebagai 

                                                           
26Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Depok: Rajawali Press, 2014), 141.  
27Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

93. 
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proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi penting yang diinginkan.28 Dalam 

pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka dan urutan 

pertanyaan yang telah disusun, diajukan sesuai dengan keadaan 

informan guna memperoleh data yang terfokus dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang diwawancarai 

secara langsung yaitu : 

1) Kepala Dusun dusun Mejing sekaligus Ketua Kelompok Tani 

Rukun yaitu Bapak Sunardi 

2) Pengurus Kelompok Tani Rukun yaitu Bapak Maryono 

3) Anggota Kelompok Tani Rukun yaitu Bapak Sugiatno, Bapak 

Prayitno 

4) Wakil Ketua KWT Sejati 

5) Masyarakat sekitar. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data seperti 

dokumen, catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap dan 

bukan perkiraan semata.29 Peneliti melakukan dokumentasi dengan 

cara catatan tulisan, foto, rekaman, dan mencari data yang sudah 

tercatat seperti letak geografis, keadaan ekonomi masyarakat, arsip 

                                                           
28Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian, Sosial Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2009), 179. 
29Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 158. 
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dokumen kelompok tani, laporan tahunan yang berhubungan dengan 

kelompok tani.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data sehingga ditemukan tema dan rumusan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.30 Analisis data kualitatif dilaksanakan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul 

sesuai kebutuhan kemudian data tersebut diolah sebagai laporan. 

Selanjutnya peneliti menggunakan model analisis interaktif, yaitu 1) 

proses pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan terjun ke 

lapangan, dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari mencatat 

semua data apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di lapangan; 2) proses reduksi data. Reduksi data yaitu 

memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data 

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci; 3) proses penyajian data. Penyajian data 

adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 

merupakan analisis dalam bentuk teks naratif dengan tujuan dirancang 

guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu 

dan mudah dipahami; 4) penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan, 

maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari data berusaha 

                                                           
30Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2010), 174. 
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diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, 

didasarkan pada reduksi data, penyajian dara yang merupakan jawaban 

atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

7. Validitas Data 

Validitas data dilakukan dalam rangka membuktikan data yang 

diperoleh dengan keadaan sesungguhnya. Dalam pengujian validitas data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu 

sendiri. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek 

kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu 

yang cukup dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. 

b. Triangulasi dengan metode, wawancara berarti suatu strategi dengan 

pengecekan kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa sumber 

data dengan metode yang sama. 

c. Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggarpan bahwa fakta 

tertentu tidak dapat diperiksa terhadap kepercayaan dengan satu atau 

teori yang lebih.31 

G. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini terdiri dari empat BAB yang berkaitan satu sama lainnya 

secara runtut dalam satu kesatuan bahasan yang utuh yaitu: 

                                                           
31Ibid., 330. 
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BAB I pendahuluan berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II kerangka teori memaparkan mengenai konsep pemberdayaan 

masyarakat meliputi pengertian pemberdayaan masyarakat, tujuan 

pemberdayaan, proses pemberdayaan, dan tahapan pemberdayaan. 

Selanjutnya uraian tentang evaluasi program meliputi pengertian evaluasi, 

program, dan evaluasi program. Terakhir membahas mengenai pertanian 

terpadu. 

BAB III program pemberdayaan kelompok tani Rukun yang berisikan 

Dusun Mejing dan kelengkapannya seperti letak, luas wilayah, kondisi 

geografis, sejarah berdirinya, kemudian tentang kelompok tani Rukun 

dusun Mejing, struktur kepengurusan, potensi dan program pemberdayaan 

kelompok tani Rukun. 

BAB IV penjabaran tentang evaluasi program pemberdayaan kelompok tani 

Rukun berbasis pertanian terpadu yang berisikan keberhasilan dan kendala 

dalam program pemberdayaan, serta faktor pendorong dan penghambat 

dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi kelompok tani Rukun. 

BAB V PENUTUP berisikan rangkuman hasil penelitian berbentuk 

kesimpulan, serta memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang 

terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Rukun Berbasis 

Pertanian Terpadu terdapat beberapa poin: 

1. Keberhasilan dan Kendala dalam proses pemberdayaan kelompok tani 

Rukun 

Keberhasilan kelompok tani Rukun dalam proses pemberdayaan 

yaitu: 

a. Pernah menjadi juara 1 dalam lomba kelompok sapi potong tingkat 

nasional tahun 2012 pada era pemerintahan SBY. Hal ini merupakan 

salah satu pencapaian tertinggi kelompok dalam mengembangkan 

kelompok taninya. Hal ini terbukti bahwa semangat serta kerjasama 

anggota kelompok yang menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam 

mengikuti lomba tersebut. 

b. Keikutsertaan warga menjadi anggota kelompok tani Rukun 

merubah kehidupan mereka. Perekonomian anggota semakin hari 

semakin membaik. Hal itu mulai dirasakan oleh sebagian besar 

anggota kelompok. Beberapa manfaat yang dirasakan oleh anggota 

yaitu bisa membantu kehidupan sehari-hari warga seperti bisa 

memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai anak sekolah, bisa 

untuk menabung/ simpanan ke depannya, serta bisa untuk 

merenovasi rumah. 
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c. Dalam pengelolaan hewan ternak, anggota merasa sudah mandiri 

dikarenakan semakin hari semakin meningkat jumlah hewan yang 

dijual dan juga yang diternak sendiri. Selain itu jarang adanya 

pelatihan membuat anggota merasa dianggap mandiri oleh 

pemerintah walaupun hal tersebut menjadikan kegiatan kelompok 

terasa monoton. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat 

anggota dalam mengelola dan mengurus hewan ternaknya, bahkan 

tetap ada yang minat ingin ikut gabung menjadi anggota kelompok. 

  

Kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan kelompok 

tani Rukun: 

a. Dikarenakan jarang adanya pelatihan serta sebagian anggota 

sudah terbilang tua dan lulusan SD menjadikan kualitas anggota 

kurang produktif. Hal tersebut terlihat dengan kegiatan sehari-

hari yang monoton dan tidak ada pembaharuan. Yang dulunya 

ada pelatihan dan anggota ikut serta, untuk diterapkan saat ini 

sebagian sudah lupa bagaimana pelaksanaannya dari awal 

sehingga terbatasnya kemampuan dan keahlian untuk 

dikembangkan menjadi salah satu kendalanya. Untuk warga 

yang muda-muda sebagian besar lebih memilih untuk merantau. 

b. Ketergantungan bantuan juga menjadi salah satu kendala yang 

dihadapi dalam proses pemberdayaan. Sebagian besar keuangan 
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kelompok digunakan untuk biaya operasional serta untuk modal 

anggota apabila ingin ikut ternak sapi.  

 

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam proses pemberdayaan 

kelompok tani Rukun 

Faktor pendorong dalam proses pemberdayaan kelompok tani 

Rukun: 

a. Kepercayaan kelompok kepada anggota menjadi salah satu nilai plus 

dalam pemberdayaan di sini. Anggota yang ingin ikut ternak sapi 

dan tidak memiliki uang kemudian diberi kemudahan yaitu 

dipinjami modal berupa hewan ternak sapi. Hal tersebut tanpa 

adanya jaminan sehingga hanya modal kepercayaan antara anggota 

dengan pengurus kelompok. 

b. Keikutsertaan masyarakat menjadi anggota kelompok tani Rukun 

bersumber dari kesadaran masing-masing warga. Tidak ada paksaan 

untuk ikut dalam kelompok tani, namun anggota dengan sukarela 

ikut menjadi bagian dari kelompok tani Rukun. 

 

Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan kelompok tani 

Rukun: 

a. Anggota merasa kurang diperhatikan dari pemerintah baik dari segi 

pelatihan, pendampingan maupun bantuan. Entah itu dikarenakan 

kelompok tani Rukun dianggap mandiri atau memang dari 
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pemerintah yang tidak terlalu aktif dalam kegiatan tersebut menjadi 

salah satu penghambat yang dirasakan oleh sebagian besar anggota 

kelompok. 

 

B. Rekomendasi  

1. Untuk Kelompok Tani Rukun 

Proses pemberdayaan yang dilakukan kelompok tani Rukun masih 

belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga hanya ternak sapi saja 

yang berjalan sampai saat ini. Pelaksanaan proses pertanian terpadu 

juga terhenti, hal tersebut membuat penilaian mengenai pertanian 

terpadu tidak bisa dilakukan secara keseluruhan.  

2. Untuk Pemerintah 

Program pemberdayaan kelompok tani Rukun yang dulunya 

berjalan baik terhenti dikarenakan minimnya pelatihan, penyuluhan 

yang didapat untuk anggota kelompok tani Rukun. Padahal apabila 

dilihat lebih dalam pemberdayaan yang dilakukan di dusun Mejing 

sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat. 
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