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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Partisipan dan Key Informan 

 Subjek penelitian ini menggunakan 2 subjek yang berbeda yaitu kelompok wanita tani 

Merapi Asri dan kelompok pria tani Tranggulasi. Pada penelitian ini, diambil 3 partisipan dan 

1 key informan dari setiap kelompok tani. Partisipan yang diteliti terdiri dari pengurus inti 

dari masing-masing kelompok tani. Data umum partisipan dan key informan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Karakteristik Umum Partisipan 

Nama Jenis Kelamin Keterangan Lama Bekerja Lokasi Penelitian 

Pitoyo Laki-laki Ketua KPT 13 th Tranggulasi 

Wahab Laki-laki Sekretaris KPT 13 th Tranggulasi 

Supardi Laki-laki Anggota KPT 13 th Tranggulasi 

Srini Perempuan Ketua KWT 3 th Merapi Asri 

Yulia Perempuan Sekretaris KWT 3 th Merapi Asri 

Wanti Perempuan Anggota KWT 3 th Merapi Asri 

 

Tabel 4.2 Karakteristik Umum Key Informan 

Nama Jenis Kelamin Keterangan Lama bekerja Lokasi Penelitian 

Ani Perempuan Bendahara KWT 3 th Merapi Asri 

Harto Laki-laki Bendahara KPT 13 th Tranggulasi 

 

4.2  Gambaran Umum Kelompok Wanita Tani Merapi Asri 

Kelompok wanita tani Merapi Asri terletak di Desa Sengi,  Kecamatan Ndukun, 

Dusun Gowok Ringin, Kabupaten Magelang. Sebelum terbentuknya kelompok ini Bu Srini 

berprofesi sebagai guru bahasa indonesia di salah satu sd di kecamatan Ndukuh,tetapi karena 

adanya kendala yang dialami selama berprofesi sebagai guru dan adanya tawaran untuk 

membuat kelompok tani serta adanya bantuan yang ditawrakan jadi beliau berani mengambil 

keputusan untuk beralih profesi dan mendirikan kelompok wanita pertanian organik. 

Kelompok ini didirikan pada tahun 2010 dan diprakarsai oleh Bu Srini. Pembentukan 

kelompok wanita tani ini bermula pada saat beliau mengikuti pelatihan pertanian organik dan 

ada tawaran dari dinas pertanian untuk mengajukan bantuan modal usaha untuk kelompok 

wanita tani yang masih sedikit dan jarang dijumpai.  
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Seiringnya berjalannya waktu, proses pembentukan kelompok wanita tani organik 

sangatlah tidak mudah apalagi dengan latar belakang mereka sebagai petani anorganik. Salah 

satu kendala yang dihadapi adalah pola pikir mereka yang masih terarah pada cara budidaya 

tanaman menggunakan pupuk dan pestisida, sehingga mereka takut jika beralih pada cara 

organik hasil yang didapatkan mereka akan berkurang bahkan tidak mendapatkan hasil, tapi 

berkat dari kegigihan Ibu Srini untuk mengajak para ibu-ibu baik mendatangi mereka di 

rumah, di lahan maupun mengikuti segala kegiatan yang dilakukan ibu-ibu tersebut di desa 

guna memberi tahu manfaat pertanian organik dan bergabung ke dalam kelompok wanita 

tani, maka mulai menunjukkan titik terang dan akhirnya pada tahun 2010 terbentuk kelompok 

wanita tani Merapi Asri. 

 

4.3  Gambaran Umum Kelompok Pria Tani Tranggulasi 

Kelompok pria tani Tranggulasi terletak di Dusun Selongisor, Desa Batur, Kecamatan 

Getasan, Kabupaten Semarang. Kelompok ini berdiri pada tahun 2000 dan masih bertani 

secara anorganik. Awal berdirinya kelompok organik ini disebabkan keterbatasan para petani 

untuk membeli saprodi berupa pupuk dan pestisida, maka mereka mendirikan suatu 

kelompok tani. Tetapi perjuangan untuk mengajak para petani untuk membuat kelompok tani 

organik tidak mudah karena para petani masih meragukan pertanian organik kurang 

mendapatkan hasil yang memuaskan.  

Akan tetapi pak Pitoyo berusaha melakukan pertanian organik agar para petani 

lainnya dapat melihat hasilnya, tetapi dalam perjuangaannya banyak terdapat celaan dari 

orang sekitar. Karena percobaan yang dilakukan sudah menunjukkan hasil, petani lain mulai 

mempunyai tanggapan positif. Pada tahun 2000 terbentuknya kelompok pria tani organik 

yang memenuhi pasar lokal dan eksport. 

 

4.4  Perbedaan Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Pria Tani 

 KPT  “TRANGGULASI” KWT “MERAPI ASRI” 

Permulaan Awal kelompok ini berdiri masih 

menerapkan sistem pertanian   

konvensional.  Keterbatasan para 

petani untuk membeli saprodi berupa 

pupuk dan pestisida tidak lagi 

terjangkau harganya karena terlalu 

mahal, oleh karena itu kelompok tani 

tranggulasi beralih dari pertanian 

Asal mula pemikiran untuk 

membuat kelompok wanita tani 

pada saat ibu Srini mengikuti 

pelatihan pertanian organik.  

Selanjutnya ada tawaran dari dinas 

pertanian untuk membentuk 

kelompok wanita tani, karena 

kelompok wanita tani masih jarang 
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sistem konvensional menjadi pertanian 

organik. Mengajak petani untuk 

berubah dalam sistem budidaya 

tanaman secara organik menjadi 

tantangan bagi kelompok tani 

tranggulasi. Perjuangan untuk 

mengajak para petani membentuk 

kelompok tani organik tidak mudah, 

karena para petani masih meragukan 

sistem bercocok pertanian organik 

kurang mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

dan dapat mengajukan bantuan 

untuk modal usaha. 

Proses 

Pembentukan 

Kelompok 

Awalnya kelompok tani pria terbentuk 

tahun 2000 tetapi itu masih merupakan 

kelompok tani konvensional, tetapi 

karena keterbatasan modal untuk 

membeli saprodi seperti pupuk dan 

pestisida maka mereka mencoba untuk 

bertani secara organik setelah 

beberapa mencoba untuk bertani 

secara konvensional maka pada tahun 

2004 mereka mencanangkan bahwa 

kelompok mereka berubah menjadi 

kelompok tani organik. Di dalam 

peralihan menjadi kelompok tani 

organik juga tidaklah mudah karena 

banyak hambatan/cacian dari teman 

maupun pihak keluarga. 

Awalnya ibu Srini adalah seorang 

guru SD Bahasa Indonesia di salah 

satu sekolah di Ndukuh Kabupaten 

Magelang akan tetapi karena 

banyaknya pekerjaan dan 

membuatnya jenuh dan 

memerlukan banyak waktu yang 

dibutuhkan kemudian dia berpikir 

untuk beralih profesi menjadi 

seorang petani. Pada saat itu ada 

pelatihan pertanian organik untuk 

eksport dari dinas pertanian 

Kabupaten Magelang dan dari 

dinas pertanian mengusulkan untuk 

membuat kelompok wanita organik 

karena kelompok wanita organik 

masih jarang ada dan karena 

kelompok lebih mudah 

mendapatkan bantuan dari dinas. 

Sehingga beliau mencoba untuk 

membentuk kelompok dan 

mengajak masyarakat sekitar untuk 

bergabung, akan tetapi untuk 

mengajak untuk bergabung dengan 

kelompok wanita tani tidak mudah 

Pelaksanaan / 

Dinamika 

Di dalam kelompok pertanian ini lebih 

pada proses  tanam dan pemasarannya 

para anggota kelompok setor ke 

Di dalam kelompok pertanian ini 

lebih pada proses tanam dan 

penyediaan benih lalu setiap 
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gudang untuk di sortir dan di serahkan 

kepada eksportir. Selain menjual 

buncis perancis kelompok ini juga 

menjual berbagai macam sayuran lain 

untu diekspor dan dijual ke superindo. 

Dalam pengambilan barang biasanya 

para anggota kelompok mengantar 

barang tersebut ke gudang, jika barang 

dari kelompok sudah mencukupi maka 

tidak mengambil barang lagi dari 

masyarakat aka tetapi jika barang 

tidak mencukupi maka mengambil 

dari masyarakat dengan proses seleksi 

terlebih dahulu. 

Dalam proses pengambilan keputusan 

kelompok pria tani Tranggulasi 

memakai sistem musyarawah yaitu 

mereka mengadakan rapat rutin satu 

bulan sekali akan tetapi kalau ada 

sesuatu yang harus dirapatkan segera 

dapat mengadakan rapat. 

harinya ada orang yang setor ke 

rumah untuk di sortir dan di 

serahkan ke eksportir. Selain itu 

beliau juga menjual benih yang 

sudah di sortir dan di packing. 

Dalam pengambilan barang 

masyarakat mengantar ke rumah, 

dan tidak dibatasi hanya anggota 

kelompok saja. 

untuk pengambilan suatu keputusan 

sepenuhnya melibatkan anggota 

kelompok tani . yang menjadi peran 

utama dalam pengambilan 

keputusan adalah ibu Srini. 

Mengingat intensitas pertemuan 

setiap anggota kelompok tidak 

seintens kelompok tani para pria. 

Sebagai contohnya masalah rumah 

packing keterlibatan anggota 

kelompok sangat besar karena 

menyangkut msalah tempat, tenaga 

dan dana. 

 

Aktor Bapak Pitoyo Ngatimin Ibu Maria Srini Margaretha 

Hasil Adanya beberapa tanaman termasuk 

buncis perancis yang di ekspor 

ataupun yang dijual ke lokal seperti 

supermarket dan superindo 

Buncis perancis yang di ekspor dan 

yang dijual di pasaran lokal seperti 

supermarket dan pasar tradisional, 

selain itu kelompok ini juga 

menjual benih buncis perancis ke 

masyarakat. 

Kendala dan Cara 

Mengatasi 

Kendala yang dihadapi kelompok ini 

pada saat peralihan dari konvensional 

ke organik, karena masyarakat tidak 

percaya bahwa jika menggunakan 

sistem organik bakalan berhasil, 

sehingga banyak cemoohan dari 

masyarakat sekitar bahkan dari 

keluarga seperti yang dikemukakan 

oleh pak Harto slamet 

“Pada awalnya kendalanya banyak 

Kendala yang terjadi di dalam 

kelompok ini diantarany: (a) ada 

oknum yang menjadi provokator 

untuk anggota kelompok  tidak 

datang rapat,(b) permasalahan 

dalam produksi buncis prancis pada 

saat musim kemarau irigasitidak 

mencukupi untuk budidaya, 

sehingga produksi menurun. (c) 

masalah panen buncis Prancis 



16 
 

sekali bukan karena tanam tidak 

panen tetapi sama satu rumah gini 

saja sudah komplain kalau kita tanam 

ga panen nanti kita kebutuhan dari 

mana itu kan sudah komplain tapi kita 

punya keyakinan pada waktu itu nenek 

moyang kita tanam tidak memakai 

kimia sama sekali adanya Cuma 

pupuk kandang dirawat dengan baik 

ternyata pada waktu itu masih subur 

ternyata bagus jadi keyakinan disitu “ 

pak Pitoyo menambahkan : 

“Banyak terutama di lingkungan, 

jarang orang yang yakin jika 

pertanian organik bsa berhasil, 

bahkan tdk hanya  teman-teman petani 

tapi orang rumah juga tidak ada 

yakin, sehingga ngapain harus 

organik, bah kan diejek, di marahin 

sama ortu dan istri karena tdk akan 

berhasil. Tetapi itu yang mendorong 

dan memberi keyakinan bahwa itu 

sebuah tantangan shg tantangan itu yg 

menimbulkan keyakinan bahwa itu 

akan menjadi  lebih baik, yg perlu 

diketahui program go organik 

dicanangkan pada tahun 2010,  

padahal kita melakukan pada tahun 

2004 jadi duluan kita.” 

memiliki sifat morfologi yang 

pendek dibanding buncis Indonesia 

membuat petani mengeluh ketika 

panen karena sakit pinggang, (d) 

kebanyakan petani belum memiliki 

pemahaman tentang permintaan 

pasar dengan standart tertentu 

mereka berfikiran bahwa semakin 

besar buncisnya akan semakin 

banyak panennya dan menghasikan 

banyak uang, padahal apabila 

mereka tahu bahwa jenis baby bean 

harganya lebih tinggi dan waktu 

panennya lebih singkat akan 

menguntungkan mereka dari segi 

waktu. 

“kalau membuat undangan 

pertemuan ada yang keliling untuk 

menjadi profokator agar tidak 

berangkat” 

selain itu disana juga terdapat 

beberapa kendala teknis lainnya 

seperti budidaya, cuaca, benih, dll. 

Selain itu terdapat beberapa 

anggota kelompok yang banyak 

protes tentang kinerja kelompok 

dan akhirnya keluar, akan tetapi 

karena kebutuhan, mereka kembali 

bergabung dengan kelompok 

bahkan mereka menjadi lebih ulet 

terhadap kelompok seperti yang 

dikemukakan oleh ibu Srini 

“dulu ada anggota kelompok yang 

sempat keluar dari kelompok pada 

waktu itu anggota tersebut 

sangatlah vokal dan akhirnya 

keluar tapi sekarang dia masuk 

kembali ke dalam kelompok, 

bahkan dia lbh loya dan rajin 

bekerja dalam kelompok “ 
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Adopsi Inovasi Kelompok ini mengadopsi pertanian 

organik pada tahun 2010, pada waktu 

kelompok ini tidak memiliki modal 

untuk membeli pupuk dan pestisida 

sehingga mereka menguji coba 

menanam tanpa menggunakan pupuk 

buatan dan pestisida. Walaupun pada 

awalnya mereka mengalami kegagalan 

akan tetapi karena semangat mereka 

dan sifat pantang menyerah mereka 

berhasil menanam tanaman organik 

dan mengembangkannya. Salah satu 

inovasi yang dilakukan oleh kelompok 

tani ini adalah mereka menguji coba 

mencampurkan sisa-sisa sayuran atau 

tanaman lain yang berbau menyengat 

dan dijadikan pestisida untuk 

mengusir hama yang akan 

mengganggu tanaman tersebut. Hasil 

yang dimiliki oleh kelompok ini 

berasal dari para anggota kelompok 

yang menanam tanaman varietas 

tanaman yang di kumpulkan di 

gudang, apabila stok di gudang kurang 

maka mereka baru mengambil dari 

masyarakat sekitar dengan melalui 

proses sortir agar barang yang 

didapatkan tetap berkualitas dan 

sesuai dengan pesanan. Masyarakat 

desa menerima keberadaan adanya 

kelompok tani organik di desa ini 

bahkan mereka mulai mengikuti 

bertanam organik, selain itu tanggapan 

masyarakat sangat baik karena selain 

membuat desa menjadi dikenal orang, 

masyarakat juga diuntungkan karena 

tamu-tamu yang datang berkunjung 

terkadang juga belanja di desa 

tersebut. 

Kelompok ini mengadopsi 

pertanian organik pada tahun 2013, 

pada waktu ibu Srini mengikuti 

pelatihan dan tinjauan terhadap 

pertanian organik, dan di situ ada 

dinas pertanian yang mengusulkan 

kepada beliau untuk membentuk 

kelompok wanita tani organik 

karena pada waktu itu kelompok 

wanita tani masih jarang dan 

langka. Salah satu inovasi yang 

dikembangkan oleh kelompok ini 

adalah cara budidayanya dan 

memanfaatkan buncis yang tidak 

baik untuk pangan sapi dan hasil 

sortiran buncis sebagai bahan 

makanan sehingga tidak ada yang 

terbuang dengan sia-sia. Hasil 

tanaman yang ada berasal dari 

anggota kelompok dan masyarakat 

sekitar yang menyetor ke tempat 

ibu Srini/packing house. Dan waktu 

tempat beliau sudah ada ibu-ibu 

yang bertugas untuk sortir dan 

packing. Masyarakat desa 

menerima keberadaan kelompok 

organik di desa ini karena melalui 

kelompok ini desa ini semakin 

dikenal orang banyak bahkan 

dibuat untuk kunjungan, penelitian 

dan live in sehingga masyarakat 

dapat menambah penghasilan 

dengan membuka warung dan 

sebagainya. 
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4.5. Pandangan Para Petani Mengenai Pertanian Organik 

 Pandangan tentang pertanian organik berbeda antara kelompok yang satu dengan yang 

lain, begitu pula dengan kelompok wanita tani Merapi Asri dan kelompok pria tani 

Tranggulasi. Pandangan pertanian organik dari segi kelompok wanita tani Merapi Asri adalah 

bahwa pertanian organik merupakan tanaman yang baik untuk kesehatan dikarenakan tidak 

adanya bahan kimia yang digunakan dalam proses perawatan tanaman tersebut, selain itu 

tanaman organik dianggap baik agar tanah tidak mudah rusak. Seperti yang dikemukan oleh 

ibu Srini : 

 

“Senangnya untuk kesehatan karena tidak mengandung bahan kimia dan prihatin 

dengan tanah pertanian yang rusak dan memulihkan tanah pertanian yang rusak”. 

 Sedangkan pandangan yang dikemukakan oleh para kelompok pria tani Tranggulasi 

adalah bahwa karena saat itu kekurangan pupuk dan pestisida sehingga pak Pitoyo mencoba 

mengolah  tanah tanpa pupuk kimia dan pestisida. Walaupun pada waktu itu Pak Pitoyo tidak 

ada yang mendukung dan memotivasi tetapi karena modal keyakinan yang kuat maka beliau 

dapat berhasil dan dapat mengajak para anggota kelompoknya untuk ikut bertanam organik. 

Walaupun pada akhirnya para pria juga menikmati manfaat kesehatan dari pertanian tersebut, 

seperti yang dikemukakan oleh bapak Supardi yaitu: 

 

“Ya, mencegah dari pupuk-pupuk kimia, kalau dimakan manusia yang organik itu 

bagus sekali. Jadi saya itu berumur 70 tahun semenjak ikut organik langsung 

keadaan saya sehat.” 

 

 Jadi kesimpulannya kedua kelompok ini memiliki persepsi yang sama dalam hal 

pemasaran dan kesehatan.  

 

4.6. Faktor-Faktor Pendorong Terbentuknya Kelompok Tani Organik 

 Untuk mendorong terjadinya sesuatu pasti ada hal yang memicu atau mendorong 

terjadinya organisasi atau kelompok ada sesuatu yang yang mempeloporinya, baik keadaan 

yang mendesak, dari yang dilihat maupun dari orang tertentu. Begitu pula dengan kedua 

kelompok tani memiliki faktor pendorong yang berbeda-beda yang dapat membuat 

terbentuknya kelompok tani organik. Begitu pula yang dialami oleh kedua kelompok tani ini, 

kedua kelompok tani ini memiliki faktor pendorong yang berbeda-beda. 
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 Kelompok wanita tani memiliki faktor pendorong dari luar yaitu karena adanya 

himbauan dari dinas pertanian Magelang, berbeda dengan kelompok pria tani faktor yang 

mendorong terbentuknya kelompok pertanian organik yaitu karena ada tekanan ekonomi 

yang menuntut mereka untuk mencoba hal yang baru. 

 

4.7. Faktor Penarik Terbentuknya Kelompok Tani Organik 

Walau pada awalnya kelompok ini didirikan karena ada saran dari lembaga pertanian 

di Jawa Tengah, akan tetapi untuk mendorong masyarakat untuk bergabung dengan 

kelompok tani ini memiliki faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk 

berkelompok tani ini. Salah satu faktor penarik di kelompok ini karena tempat untuk 

menjualnya sudah pasti, sehingga barang yang sudah dipanen tidak bersisa, seperti 

pernyataan Ibu Yulia selaku sekretaris kelompok : 

 

“ saya senangnya bergabung di kelompok ini karena tanaman sudah ada MOUnya 

dan harganya sudah pasti “. 

 Hal ini juga dikemukakan oleh bu Srini selaku ketua kelompok tani : 

 

“kalau di sini harga jual sudah pasti untuk yang eksport maupun ke supermarket “ 

Kelompok pria tani ini awalnya adalah kelompok tani konvensional, dan faktor yang 

membuat kelompok ini beralih dari konvensional ke organik dikarenakan masalah 

keterbatasan biaya untuk membeli saprodi seperti yang dikemukakan oleh Pak Pitoyo selaku 

ketua kelompok tani : 

 

 “karena masalah keterbatasan biaya untuk membeli pupuk kimia dan lain-lain, 

maka saya coba-coba untuk bertanam tanpa pupuk kimia “     

dan Pak Jumarno selaku sekretaris pengelola : 

 

 “ Ya kalo awal-awal gitu kan .pertanian organik itu ya serba biaya ngirit ya, biaya 

gak mahal gitu ya “  

selain itu hasil dari tanaman organik harganya lebih tinggi seperti yang di kemukakan oleh 

pak Harto Slamet selaku wakil ketua dan bendahara pengelola : 

 

 “Pemasaran bagus karena harga yang masuk spek lebih dari umum jadi lebih 

dari pasar tradisional to, sekarang kalau pasar lokal brokoli saja dari Rp 3000 

sampai Rp 5000 tapi kalau yang dari kelompok dan sudah masuk gudang Rp 10000 

itu kan sudah lebih tapi yang sudah masuk SOP nya juga mengikuti standart 

kelompok ”. 
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           Jadi faktor yang menarik sehingga kelompok ini dapat terbentuk dan berlanjut adalah 

dari segi harga, dikarenakan untuk produk organik dari masing-masing kelompok telah 

disepakati dan dibuat MOU sehingga harga dapat disepakati sebelum transaksi. 

 

4.8.  Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dan Cara Mengatasinya 

 Dalam organisasi atau kelompok pasti ada kendala yang dihadapi. Kendala yang 

dialami oleh kedua kelompok ini hampir sama yaitu dalam hal menyatukan pemikiran atau 

persepsi sehingga ketua haruslah lebih bijaksana dan dapat mengerti setiap kebutuhan yang 

mereka perlukan, agar para anggota kelompok tidak lah merasa pendapat mereka tidak 

dihargai. Selain hal tersebut juga dijumpai beberapa kendala yang dihadapi masing-masing 

kelompok dan cara-cara yang dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. 

 Kendala yang di alami oleh kelompok wanita tani ini dimulai dari awal sebelum 

terbentuknya kelompok yaitu dari cara mengajak masyarakat/penduduk untuk bergabung, 

awalnya dari bu Srini mengajak masyarakat untuk bergabung beliau berkeliling dari 

paguyuban satu ke paguyuban wanita yang ada untuk mensosialisasikan tentang tanaman 

organik akan tetapi masyarakat belum ada yang tertarik. Akan tetapi beliau tidak putus asa 

dalam mensosialisasikannya, beliau mendatangi para petani yang berada di lahan. Tidak 

sampai disitu kendala-kendala yang dialami oleh kelompok ini dari yang budidaya, 

penyortiran hingga masalah anggota kelompoknya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh 

kelompok tani ini adalah keluar masuknya anggota kelompok seperti yang dikemukan oleh 

ibu Srini : 

 

“dulu ada anggota kelompok yang sempat keluar dari kelompok pada waktu itu 

anggota tersebut sangatlah vokal dan akhirnya keluar tapi sekarang dia masuk 

kembali ke dalam kelompok, bahkan dia lebih loya dan rajin bekerja dalam 

kelompok “   

 Kendala yang dihadapi kelompok Pria ini pada saat peralihan dari konvensional ke 

organik, karena masyarakat tidak percaya bahwa jika menggunakan sistem organik akan 

berhasil, sehingga banyak cemoohan dari masyarakat sekitar bahkan dari keluarga seperti 

yang dikemukakan oleh pak Harto Slamet : 

 

“Pada awalnya kendalanya banyak sekali bukan karena tanam tidak panen tetapi 

sama satu rumah gini saja sudah komplain kalau kita tanam ga panen nanti kita 

kebutuhan dari mana itu kan sudah komplain tapi kita punya keyakinan pada waktu 

itu nenek moyang kita tanam tidak memakai kimia sama sekali adanya Cuma pupuk 

kandang dirawat dengan baik ternyata pada waktu itu masih subur ternyata bagus 

jadi keyakinan disitu “ 
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dan pak Pitoyo : 

 

 “Banyak terutama di lingkungan, jarang org yang yakin jika pertanian organik bsa 

berhasil, bahkan tdk hanya  teman2 petani tpi org rmh juga tdk ada yakin, sehingga 

ngapain harus organik, bahakan diejek, diamarahin sama ortu dan istri karena tdk 

akan berhasil. Tetapi itu yang mendorong dan memberi keyakinan bahwa itu 

sebuah tantangan shg tantangan itu yg menimbulkan keyakinan bahwa itu akan 

menjadi  lebih baik, yg perlu diketahui program go organik dicanangkan pada 

tahun 2010,  padahal kita melakukan pada tahun 2004 jadi duluan kita.” 

  Banyaknya kendala yang terjadi dalam masing-masing kelompok tani bukanlah 

penghalang bagi mereka untuk terus melanjutkan mengelola kelompok tani tersebut,salah 

satu yang membuat mereka bertahan dalam mengatasi kesulitan mereka masing-masing 

adalah keyakinan, sikap optimis, dan dukungan dari sesama anggota kelompok. Selain 

kendala dalam hal persepsi atau pandangan ada pula kendala yang terjadi dalam teknik 

budidaya yang menyebabkan mereka mencetuskan sebuah ide untuk mengatasi masalah 

tersebut.  

 Kelompok wanita memiliki kendala dalam hal pemanenan, mereka mengeluhkan 

sakit pinggang pada waktu panen karena tanaman buncis perancis yang cenderung pendek 

dan harus dipanen setiap hari, maka dari itu mereka memiliki ide untuk membuat lanjaran 

sehingga memudahkan mereka untuk pemanenan. Sedangkan kelompok pria memiliki 

kendala dalam hal pemberantasan hama, banyak tanaman mereka yang rusak sehingga 

mereka memiliki ide untuk membua pestisida alami yang berasal dari tanaman atau sayuran 

yang dihancurkan, seperti petai dan lain-lain. 

 

4.9. Dinamika Kelompok 

Dinamika kelompok yang  ada di dalam kedua kelompok memiliki perbedaan, 

perbedaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara mereka mendapatkan barang untuk di 

pasarkan, pada kelompok wanita tani, barang yang ada berdasarkan setoran lain baik anggota 

maupun non anggota sedangkan kelompok pria tani membatasi hanya kelompok saja yang 

bisa menyetor jika barang kurang maka baru mengambil barang lain dari masyarakat dengan 

melihat kualitas yang dihasilkan. 

Selain itu mereka memiliki pola pikir yang berbeda tentang rapat rutin yang diadakan 

oleh kelompok mereka yaitu pada kelompok pria mereka memiliki jadwal rutin setiap 

bulannya untuk membahas apa saja yang di dalam kelompok dan apakah anggota kelompok 

memiliki pengetahuan cara menanam atau mencoba membuat pupuk organik, sedangkan di 

kelompok wanita tani tidak memiliki jadwal ruin setiap bulannya mereka hanya rapat jika ada 
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kebutuhan yang mendesak jadi mereka jika akan mengadakan rapat anggota sekretaris 

membuat surat undangan yang dibagikan ke semua anggota kelompok. 

 Jadi untuk dinamika kelompok antara pria dan wanita berbeda karena kelompok 

wanita lebih independen sehingga mereka dapat segera menyelesaikan masalah yang ada 

walaupun belum/tidak adanya pertemuan atau rapat khusus untuk menyelesaikan masalah 

atau pengambilan keputusan. Sedangkan untuk pria mereka lebih menyelesaikan masalah-

masalah yang ada atau pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. 

 

4.10. Persamaan Kelompok Pria Tani Dan kelompok Wanita Tani 

1. Aktor 

Dalam kelompok tani memiliki andil dalam pembentukan kelompok tani, 

begitu pula dengan kelompok ini memiliki aktor yang berjuang dalam pembentukan 

kelompok tani ini. Kelompok wanita tani memiliki Ibu Srini Maria Margaretha 

sebagai aktor dalam pembentukan kelompok wanita tani ini, sedangakan kelompok 

pria tani memiliki Bapak Pitoyo Ngatimin sebagai aktor dalam pembentukan 

kelompok pria tani. 

2.  Pasar 

Kelompok ini memiliki pasar yang sudah pasti sehingga mereka tidak 

mengalami kesulitan pada waktu mengirim barang tersebut karena sudah memiliki 

kontrak kerja dan MOU. 

3.  Kelompok 

  Kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan 

mereka saling bergantung (interdependent) dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

tujuan bersama, meyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi (Cartwright dan 

Zander, 1968; Lewin, 1948). Begitu pula dengan kedua kelompok ini mereka 

memiliki tujuan yang ama antara sesama anggota kelompok sehingga menghasilkan 

kerja sama antara anggota 

 

4. Aktifitas 

Aktifitas yang dilakukan kedua kelompok ini sama yaitu mulai dari 

penanaman buncis perancis di lahan, menyetor ke gudang ataupun rumah untuk di 

sortir lalu setelah di pisahkan di kirim atau disiapkan untuk diambil pihak eksportir 

ataupun supermarket. 
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5.  Pembinaan 

  Kedua kelompok ini masing-masing dibina dan di awasi oleh para dinas 

pertanian baik dari semarang maupun magelang sehingga mereka memiliki 

pengetahuan yang lebih luas. 

 

6. Kelembagaan 

  Kedua kelompok ini memiliki suatu kelembagaan yaitu adanya sekelompok 

orang yang memiliki tujuan bersama dan memiliki struktur dalam keanggotaan di 

dalam mencapai tujuan tersebut. 

 

 


