
LAMPIRAN 

1. Pak Harto Slamet-Tranggulasi 

Tanya : Bapak namanya siapa? 

Jawab : Harto Slamet 

Tanya : Jabatan di kelompok ini sebagai apa? 

Jawab : Wakil ketua kelompok 

Tanya : Kalau bergabung dari kapan pak? 

Jawab : Mulai dari awal pada waktu terbentuknya kelompok tani ini kita sudah 

menjadi anggota 

Tanya : Dari awal apakah sudah menjabat wakil ketua? 

Jawab : Dulunya malah ketua tapi karena sudah semakin tua maka tidak bisa 

mengikuti perkembangan jaman, lalu regenerasi pitoyo naik qt menjadi 

wakil saja karena sudah tua 

Tanya : Kalau umurnya berapa pak? 

Jawab : Umur..kelahiran tahun 55 

Tanya : Kalau menurut pandangan bapak pertanian organik tu apa ? 

Jawab : Kalau pandangan saya pertanian organik itu pertanian yang ramah 

lingkungan, sejak awal kita ita itu mengolah lahan, tanam, nyemai semua 

ada SOPnya dan ada GAPnya. Jadi kapan kita tanam sudah ada tanggalnya 

dan kapan kita panen kita sudah bisa menentukan secara tertulis,jadi kan 

kalau tertulis bisa ingat tapi kalau Cuma dipasang bisa saja lupa kapan 

tanam dan kapan panennya. Segala sesuatunya tercatat,termasuk GAPnya 

(GAP=kegiatan sehari-hari yang selalu dicatat) 

Tanya : Bapak sendiri apakah ada pekerjaan lain atau sambilan selain bergabung di 

kelompok ini? 

Jawab : Tidak ada,  fokus di tani 

Tanya : Apakah bapak mempunyai lahan sendiri 

Jawab : Iya lahan punya, kalau disini bkn sawah tapi gawangan 

Tanya : Awal mula bapak tahu kelompok ini darimana? 

Jawab : Kalau kelompok ini awalnya kan belum ada kelompok, tapi setelah itu 

kelompok ini didirikan sedikit demi sedikit sambil arisan begitu , kan pada 

awalnya para petani-petani konvensional selalu rugi  kebutuhan saprodi dari 



petani itu terlalu mahal jadi seperti pupuk buatan, pestisida dl selalu mahal  

tapi dengan hasil panen tidak menentu harga jadi kan rugi. Lalu setelah 

rugi...rugi...rugi kalau sudah rugi pada waktu itu sebelum ada organisasi pak 

pitoyo sudah mencoba menanam tanpa menggunakan kimia jadi yang 

namanya organik pada waktu itu kan tidak tahu tapi setelah lama kelamaan 

nanam kok bagus-bagus maka mendirikan kelompok pertanian organik ini. 

Dulunya pemerintah juga menganjurkan untuk membuat kelompok agar 

dapat bantuan seperti pupuk, tapi kan kalau disini tanpa pupuk kimia, jadi 

mau dibantu pupuk saja ya ditolak pada waktu itu 

Tanya : Jadi pertama awalnya dari kumpul-kumpul kaya arisan begitu? 

Jawab : Ya, dari kumpul-kumpul itu disetujui jadi kita membentuk kelompok 

Tanya : Kalau suka dukanya bergabung di kelompok ini apa pak? 

Jawab : Duka nya pada waktu peralihan dari konvensional ke organik itu karena 

penghasilan selalu jatuh, bukanny jauh lagi tetapi hampir kita tidak panen 

tapi lama kelamaan setelah 3 tahun mungkin tanahnya baru kembali subur 

dilihat kok tanamannya dilihat bisa subur-subur langsung sampai sekarang  

Tanya 

Jawab 

: 

: 

Berarti kendala-kendalanya? 

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 

Tanya : Jadi untuk mengatasi masalah masalah itu? 

Jawab : Ya untuk mengatasi masalah-masalah itu hanya keyakinan dan optimis  

Tanya : Kalau kendala yang lain ada? 

Jawab : Wah, kalau kendala yang lain orang lain kalau mempunyai kata-kata terlalu 

menghina wong kita itu tanam kita pakai pupuk buatan itu saja kadang tidak 

berhasil apalagi tidak pakai apa-apa  seperti apa nanti,kan gt  

Tanya : Jadi cibiran orang gt 

Jawab : Iya cibiran orang dicemoohin terus tapi lama kelamaan alhamdulilah ada 

hasilnya seperti sekarang. Sekarang punya tanaman punya produksi tinggal 

pasarnya pasarnya mintanya apa lalu kita tanamkan sekarang bukan kita 



mencari pasar tetapi paar yang cari kita, jadi disini kalau ada yang mencari 

organik sudah mencari sini kita buka harga sekian berani tidak kalau berani 

diambil kalau tidak berani ya sudah cari yang lain tapi ada speknya yang 

bagus ada kualitas ada harga jadi kalau ada orang beli termasuk 

jakarta,exsportir itu speknya seperti apa jadi kita memberi harga itu kalau 

kita sudah tahu speknya seperti apa jadi harga disesuaikan dengan kualitas  

Tanya : Kalau menurut bapak manfaat dari kelompok tani ini apa? 

Jawab : Itu sangat manfaat sekali karena kalau ada sesuatu hal kesulitan apa dan apa 

karena kita sering bertemu sering kumpulan dalam satu bulan sekali itu bisa 

memecahkan permasalahan apapun bisa yang nantinya kita tidak tahu 

jadinya tahu karena banyak bertemu ada dari A, B, C yang mempunyai 

pendapat-pendapat/usulan-usulan yang kiranya bisa disatukan mana yang 

paling bagus kita laksanakan yang tidak bagus kita biarkan/tidak dipakai  

Tanya : Di dalam rapat adakah perbedaan-perbedaan pendapat gt? 

Jawab : Tentu ada kalau dalam suatu rapat tidak ada perbedaan pendapat itu tidak 

berkembang namanya bukan rapat kan instrupsi padahal blm tentu yang 

diberi intrupsi itu dia mau 

Tanya : Tetapi ada tidak yang sangat mempertahankan pendapatnya secara kekeh, 

dan menganggap pendapatnya paling bagus dan harus 

diambil/dilaksanakan? 

Jawab : Maka dari itu beberapa  orang itu mempunyai pendapat sendiri-sendiri  tapi 

kan dalam pendapat-pendapat ini dijadikan satu mana yang paling bagus 

mana yang paling ideal kita laksanakan bersama  

Tanya : Dan yang lain juga mau terima? 

Jawab : Mau terima, jadi kalau mempunyai ide apapun atau pendapat apa-apa 

sekarang kita tanam untuk mengatasi pada saat tanaman itu terserang ulat 

atau apa karena kita sudaah optimis ke organik kita kan obat-obatan buat 

sendiri dan itu bisa dijadikan satu saya tanam diserang ulat ini  kita 

ngobatnya pake ini situ pakai apa itu semua uji coba la yang paling mudah 

itu pakainya apa itu sesuatu yang dirembugkan  

Tanya : Kalau menurut bapak kalau manfaat untuk masyarakat sekitar apa? 

Jawab : Masyarakat sekitar itu juga ada manfaatnya karena sekarang pola tanam di 

sekitar tranggulasi ini karena yang di desa ini tidak semua ikut anggota tapi 



mereka secara diam-diam mengikuti pola tanam karena yang ditanam kan 

ramah sama lingkungan itu kan bisa menghasilkan kalau ramah lingkungan 

tidak merugikan, tapi kalau tidak ramah lingkungan otomatis kan kurang 

bagus alamnya juga bagus, udara bagus tidak merugikan kalau tanaman 

dimakan sudah tidak mengandung kimia sedikit demi sedikit kan kalau kita 

makan bahan makanan yang mengandung kimia kita kan makan bahan 

makanan ya beracun kalau Cuma sekali dua kali makan kan tidak kerasa tpi 

kan kalau lama kelamaan menumpuk kan jadi racun tapi tidak terasa 

manfaatnya itu 

Tanya : Selain itu nama dusun, nama desa juga terangkat 

Jawab : Iya sudah terangkat sekarang  sudah terkenal kita mempunyai kelompok 

walaupun 32 setiap ada lomba kita diajukan oleh dinas ternyata tingkat 

nasional kita ikut dan juara 1. Itu kan sudah ngangkat bukan nama 

kelompoknya saja yang terangkat tapi termasuk dusun, desa, kabupaten bisa 

terangkat 

Tanya : Kalau dari bapak sendiri harapannya ke depan itu apa? 

Jawab : Harapannya kedepan bisa lestari, kehidupan bisa mapan kan gitu itu harapan 

yang bisa sejahtera hidupnya itu harapan yang diharapkan. Biar anak cucu 

itu tinggalannya yang bukan tinggalan yang buruk, itu kan kelestarian alam 

bisa terjaga tapi kan kalau kimia terus kan semakin lama semakin rusak kita 

nek mati bagusnya tapi kan klo anak cucu kita tinggal kerusakannya  

Tanya : Kalau untuk pemasarannya sendiri bagaimana pak? 

Jawab : 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 SOPnya juga 

mengikuti standart kelompok  

Tanya : Kalau untuk harga baik yang di eksport, jakarta,super indo itu sama? 

Jawab : Iya kalau disini pasaran itu harga sama untuk yang kita eksport masuk 

superindo da jakarta harga sama karena kan kalau disini putus dirumaha dan 

harga curah conth kalaun di superindo kan brokoli jualnya rafting dan sudah 

di plastikin tapi kan kalau disini kan harganya curah jadi kalau ada 

pengemasan, pengepakan, perawatan itu yang membiayai super indo sendiri  



Tanya : Ni bapak wakil ketua dan bendahara pengelola ya? 

Jawab : Iya, 

Tanya : Kalau untuk pembayarannya sendiri? 

Jawab : Pembayarannya itu bisa satu minggu sekali bisa sewaktu-waktu itu bisa tapi 

yang pasti itu seminggu sekali pembayarannya 

Tanya : Itu cash atau transfer? 

Jawab : Kalau untuk pembeli pakai sistem transfer tapi kalau petani secara langsung 

dengan saya 

Tanya : Terkadang ada yang terhambat gt? 

Jawab : Ada, tentu ada yang namanya keuangan itu yang namanya uang itu memang 

kalau ada ya wes kaya kalau kedong kek ono, tapi kalau kadang ada 

kesulitan tapi ya bisa teratasi entah bagaimana caranya bisa teratasi 

Tanya : Tapi ada yang sampai mudur? 

Jawab : Ada,  

Tanya : Biasanya kalau mundur apakah ada charge lagi? 

Jawab : Tidak 

Tanya : Jadi pakai seperti MOU bisa membayar kapan gt? 

Jawab : Kalau MOUnya kita tidak secara tertulis tapi dengan hati nurani kita dengan 

sungguh-sungguh asal tidak saling merugikan dan sistem kepercayaanasal 

tidak saling merugikan jadi harga sudah disepakati sebelumnya disana bisa 

jual, di sini bisa untung petani juga tidak terlalu murah jadi sudah sama-

sama untung 

Tanya : Tapi biasanya kalau semisal saya mau membeli itu saya harus kesini 

rembugan dengan para pengurus atau cukup menelepon pak pitoyo? 

Jawab : Kalau hanya telpon pada waktu itu kan rembugan semua dulu kalau ada 

perubahan harga dan apa gitu itu telpon dulu sama pak pitoyo setelah telpon 

dengan pak pitoyo, pak pitoyo kan tidak berani mutusin sendiri itu 

mengumpulkan pengelola ini ada tawaran harga sekian mintanya seperti ini 

la teman-teman ini mau tidak, sudah siap belum  kalau mau mari ayo kita 

atasi bersama kalau tidak mau ya ditolak jadi semuanya tau. Jadi yang 

namanya organisasi itu pada waktu kita pada waktu berdiri tidak apa-apa 

tidak ada apa-apa tapi nanti kalau sudah berdiri apalagi sudah dihadapkan 

masalah uang kalau sudah sampai ke uang ini ada timbul kecurigaan itu bisa 



ada permasalahan-permasalahan mucul  itu kalau tidak transparan, tapi 

kalau semua sudah transparan itu tidak ada masalah 

Tanya : Jadi semuanya pakai sstem keterbukaan? 

Jawab : Iya semua sudah pake sistem keterbukaan jadi seluruh anggota tahu dari 

pemasukan, pengeluraran kalau harga itu dari petani contoh saja waktu beli 

buncis perancis buncis prancis itu kita beli 6500 itu dari petani itu yang 

masuk grade kita jual 9000 kalau dihitung ini selisihnya banyak 2500 itu 

sudah ada bagiannya sendiri-sendiri yang sekian untuk kelompok yang 

sekian untuk operasional yang sekian untuk kepentingan gudang etah itu 

uang setrum (listrik) entah untuk apa itu semua terbuka berapa lagi untuk 

yang mengelola di situ itu saja kalau ga ada tanggungan tapi dari kelompok 

itu tahu nya hasilnya kalau ada apa-apa yang menanggung pengelola orang 

delapan itu. kelompok itu cuma seratus rupiah perkilo, kalau seratus rupiah 

kan kalu dihitung kecil tapi kalau cuma satu sampai sepuluh kilo tapi dalam 

atu bulan dalam satu bulan paling tidak 9-10 ton kalau 10 ton kan sudah 

sampai seratus ribu tapi kan anggotanya tahunya ya seratus ribu dan tidak 

mengerjakan apa-apa nanti tahu-tahu sudah jadi banyak tapi yang 

kangelan(kesulitan) cuma orang 8 itu alau ada resiko ya orang 8 itu 

Tanya : Kalau untuk pengelola sendiri itu kira-kira kisaran berapa? 

Jawab : Kalau untuk pengelola tidak bisa dipastikan tapi pada waktu 

mengerjakannya itu tidak harus pengelola datang kesiu semua,kalau misal  

kesitu ya kesitu semuanya kalau tidak ada kepentingn tetapi kalau ada 

kepentingan tidak kesitu juga tidak masalah tapi tidak saling mengiri saya 

kerja terus tapi kok situ tidak masalah tapi semuanya transparan tapi yang 

mencatat hasil dari petani ada dan dikasi harga sekian nanti dari petani 

ambil nota lalu notanya dibawa ke saya jadi kita mencairkan uang ke petani 

sudah pakai nota dari pengelola jadi semua transparan 

Tanya : Dari ke 32 itu kalau kumpul-kumpul itu aktif? 

Jawab : Alhamdulilah aktif ya ada yang tidak berangakat tetapi kalau tidak 

berangkat memang dia ada kepentingan dan besoknya ada 

kumpulan/pertuan lagi dia berangkat untuk bisa tahu semuanya 

Tanya : Kalau kumpulan/pertuan apakah lebih dari setengah? 

Jawab : 75% -90% kadang-kadang bisa mencapai setengahnya karena kan yang 



namanya rumah tangga kepentingannya beda-beda/macam-macam jadi mau 

aktif juga liat kondisi waktu itu semisal ada acara,hajatan,dll. Kalau 

pertemuan kan ditentukan tanggal 5 malam 6 tapi kalau ada anggota ada 

acara/hajatan bisa majukan/dimundurkan 

Tanya : Yang saya dengar kalau ada sepak bola juga dimundurin/dimajukan ya? 

Jawab : Iya, semua menyadari 

Tanya : Tapi sudah kesepakat bersama gitu kalau ada bola ya dimajuin/dimundurin? 

Jawab : Iya, kadang-kadang kalau sudah datang semua ya nonton bola bareng gitu 

ntar kalau sudah selesai baru dimulai rapatnya jadi ga spaneng 

Tanya : Apakah terkadang ada penyuluh-penyuluh datang gitu? 

Jawab : Ada, penyuluh dari dianas datang ada tapi kalau penyuluh kan datangnya 

siang tetapi jika kita memerlukan pada waktu malam bisa dipanggil dan dia 

datang dinas kabupaten saja pernah malam-malam kesini pas kumpulan 

rutinan pas pak kepala kabupaten pak iman pas dia mau ulang tahun, ulang 

tahunnya disini ngumpul-ngumpul saa anggota kelompok sama diskusi dia 

mengadakan ulang tahun itu pernah sudah beberapa kali karena dinas 

kabupaten dinas provinsi sering sekali ada tahun berapa itu menteri 

pertanian saja kesini dari pusat tapi disini kalau ada tamu itu sudah biasa 

tidak terlalu mengada-ada entah itu gubernur, bupati tidak selalu mengada-

ada karena sudah biasa tapi kalau di lain tempat ni pak bupati datang 

sambutannya harus mewah gitu tidak ada dicari-carikan kalau disini tidak 

pak gubernur kesini dan adanya begini ya dikasih begini tidak di ada-adakan 

jadi ya apa adanya 

Tanya : Terima kasih pak 

  

2. Pak Pitoyo – Tranggulasi 

Tanya : Bapak siapa namanya? 

Jawab : Nama saya Pitoyo,saya selaku ketua kelompok tani tranggulasi disini. 

Tanya : Menurut pandangan bapak pertanian organik itu apa? 

Jawab : Secara pribadi pertanian organik itu ya mengenakan,tetapi bukan tujuan 

utama   sih tapi lama kelamaan kok menjadi sebuah kebutuhan,kemudian 

awal disini kan organik itu saya baru teman-teman lain ikut. 



Tanya : Mulai terbentuknya kelompok pertanian organik tahun berapa? 

Jawab : Kalau secara kelompok tahun 2004, tetapi secara pribadi tahun 2000 sudah 

melakukan 

Tanya : Kan terbentuknya tahun 2000, jadi sebelum itu masih memakai  sistem 

konvensional? 

Jawab : Iya masih konvensional. Dari individu2 ada yang sudah melakukan organik 

tetapi blm keseluruhan blm terekspos istilahnya, tapi saya sdh melakukan 

sebelum tahun 2000  tpi kan teman2 masih konvensional  jadi blm bsa 

dikatakan kelompok tani organik. 

Tanya : Kalau kendalanya apa? 

Jawab : 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. 

Tanya : Berarti kalau untuk mengatasi kendala yg ada hanya keyakinan optimis ya? 

Jawab : Iya, utk yg pertama keyakinan bahwa saya dan teman2 petani pasti bsa utk 

menyakinkan  optimis berhasil dan kenyataannya stlh qt menjalani bertahun 

tahun  produksi juga biasa tdk mengalami penurunan bahkan lebih baik 

harganya pun  mengikuti mjd lbh baik juga. 

Tanya : Awalnya bapak mengajak org bt bergabung itu bagaimana caranya? 

Jawab : Jawab: saya tdk pernah mengajak org bt bertani organik organik, petani itu 

intinya klo diajak tdk akan mau tetapi klo sdh ada ada bukti dan sukses 

mereka akan ngikut sendiri. 

Tanya : Berarti awal bpk bertani organik secara coba2? 

Jawab : Iya, berdasarkan coba2 dan blm berilmu sama sekali. 

Tanya : Berdasarkan coba2 pasti ada gagalnya yaa? 

Jawab : Hooh.. 

Tanya : Terus waktu gagal bagaimana? 

Jawab : Nah, pertama kali mmg dicemooh org banyak itu wong petani kok kaya gt, 



ttp itu  membuat saya semakin tertantang kenapa kok bsa seperti itu. Lagian 

saya beralih ke organik bkn karna ingin dikenal org, ttpi karena ketidak 

mampuan saya terhadap modal. Tdk bsa beli pupuk dan pestisida karna tdk 

punya duit, kebetulan yg saya punya modal keyakinan dan pernah belajar di 

sekolah ttg pertanian.  

Tanya : Bpk dulu lulusan pertanian? 

Jawab : Iya, kebetulan saya dari SPP(sekolah pertanian pembangunan), SPMA 

(sekolah menengah pertanian atas waktu itu. 

Tanya : Pertama kali org2 bsa taw disini ada kelompok pertanian bagimana? 

Jawab : Awalnya qt bkn dibentuk kelp oleh lembaga apapun, ttpi karna adanya suatu 

keinginan utk memecahakan suatu masalah yang sulit dipecahkan secara 

individu. 

Tanya : Knp hanya dikhususkan utk pria saja?  

Jawab : Sebenarnya tidak, ada wanitanya kok hanya kebetulan wanitanya hanya 2. 

Sebenarya qt berkelompok tdk membatasi gender, golongan, usia,dll. 

Tanya : Klo menurut bapak sendiri dampaknya bt kelompok  apa? 

Jawab : Kesejahteraan,ttp kesejhteraan itu relatif. Yang utama adalah pola pikir, 

karena  berkelompok ini maka pola pikir mereka semakin 

berkembang,sehingga mereka tdk  berkutat pada yang ada di sekitar ttp 

sekarang sdh maju (pandangannya jauh ke  depan),interaksinya jga lbh 

bagus. Cnth : bertemu dengan org2 yg lbh pinter g  takut,bertemu dengan 

pejabat ga takut. meskipun hanya petani, bahkan kita diminta untuk 

memberikan ilmunya, berbagi dengan yang lain, padahal kia bukan guru. 

dampak buat anggota sangat luar biasa,dapat belajar agar harga lebih tinggi 

dan lebih  pinter mengelola lahan dan pasar. 

Tanya : Kalau dampak untuk masyarakat sekitar? 

Jawab : Mereka sangat diuntungkan, daerah dan kampung semakin terkenal jadi 

secara  otomatis income bertambah. 

Tanya : Barang yang dihasilkan apakah dari penduduk sekitar juga ada yang setor? 

Jawab : Iya, tetapi jika barang sudah terpenuhi dari kelompok tidak mengambil lagi 

dari luar. mengutamakan kelompok terlebih dahulu. 

Tanya : Suka dukanya bergabung dengan kelompok ini? 

Jawab : Dukanya saya orang yang paling banyak mengorbankan diri saya, keluarga 



saya untuk kelompok baik dari segi material, fisik moral saya. dari segi 

materi saya pergi kemana- mana tidak ada yang membiayai, kecuali 

kalau pas ada dari dinas membiayai, awal- awalnya juga perjuangan 

membuat kelompok ini dikenal orang. sukanya baru dirasakan pada waktu 

sudah dikenal orang, sukanya sekarang punya banyak kenalan/teman, 

dikenal orang banyak,banyak tamu, dan dapat berbagi pengalaman 

Tanya : Cara menangani perbedaan pendapat kelompok dalam rapat bagaimana? 

Jawab : Kebetulan  saya seorang ketua yang harus ada solusi yang terbaik adalah 

solusi yang dapat diterima dan masuk logika dan diterima dengan akal 

orang banyak, kalau ada 2 pendapat yang berbeda ketua harus bisa 

menampung dan mempunyai solusi yang tepat untuk memecahkanya 

Tanya : Biasanya dilakukan voting? 

Jawab : Tidak, biasanya kita pakai diskusi karena hanya 32 orang saja dan kadang 

tidak  semuanya hadir 

Tanya : Apakah awal terbentuk bapak menjadi ketua? 

Jawab : Saya dulu adalah sekretaris sejak tahun 2000 sampai 2005, tahun 2005 saya 

baru  menjadi ketua. awalnya ketuanya pak bekel ( bapaknya pak wahab ). 

karena  kesibukan,dll saya diangkat menjadi ketua. 

Tanya : Kalau untuk pemasarannya sendiri bagaimana pak? 

Jawab : Kalau sekarang enak tapi klau dulu juga susah meskipun kita organik tapi 

tidak ada  yang menghargai organik. tapi kalau sekarang sudah bisa, karena 

sudah dikenal  karena dengan nama semua bisa berubah, nama yang dikenal 

orng banyak dan kita  kebetulan bukan sebuah nama api nama yang yang 

punya kegiatan 

Tanya : Awal mula bapak mengetahui cara untuk mengekspor bagaimana? 

Jawab : Mereka datang kesini mencari arena mereka tahu kita organik 

Tanya : Untuk mengatasi kelangkaan barang bagaimana? 

Jawab : Kelangkaan barang terjadi ketika musim tertentu, nahkan kalau musim kita 

tidak bisa  memprediksi dan mencegah. jadi untuk mengatasi 

kelangkaan kita memperluas  jaringan walaupun hasilnya sedikit tapi kalau 

kita memperluas jaringan akan  terpenuhi 

Tanya : Apa dari pasar ada target tertentu? 

Jawab : Tidak, sesuai dengan barang. yang namanya pertanian tidak bisa dipatok 



Tanya : Kalau barangnya over dibagaimanakan? 

Jawab : Over tetap dibawa 

Tanya : Kalau kurang? 

Jawab : Kalau kurang tetap dibawa 

Tanya : Apakah bapak hanya mengekspor buncis perancis? 

Jawab : Tidak, memang yang pertama kali memang buncis perancis dan komoditas 

yang lain mengikuti. sekarang sudah ada 14 komoditas yang dieksport 

 

3. Pak Supardi – Tranggulasi 

Tanya : Bapak namanya siapa? 

Jawab : Namanya Supardi 

Tanya : Disini jabatannya sebagai apa? 

Jawab : Sebagai pengelola gudang 

Tanya : Kapan mulai bergabun dengan kelompok ini? 

Jawab : Mulai dari awal terbentuknya, yaitu dari tahun 2000 

Tanya : Itu langsung menjadi pengelola gudang? 

Jawab : Iya, saya dari awal adalah pengelola gudang 

Tanya : Kalau menurut bapak sendiri persepsi atau pandangan bapak tentang 

pertanian organik apa? 

Jawab : Ya menegah 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 

Tanya : Jadi bapak juga konsumsi organik ya? 

Jawab : Iya, konsumsinya juga organik, semua konsumsi saya organik 

Tanya : Berarti yang instan-instan seperti mie dan lain-lain sudah tidak konsumsi? 

Jawab : Iya yang instan-instan saya sudah tidak konsumsi 

Tanya : Jadi konsumsinya sayur-sayuran semua? 

Jawab : Iya, jadi ya konsumsi hasil panen saya sendiri 

Tanya : Selain bergabung dengan kelompok tani, apakah bapak memiliki 

pekerjaan/sampingan yang lain? 

Jawab : Ada, pekerjaan saya ya petani 

Tanya : Sama bapak hasil nya bapak masukin gudang semua atau ada yang dijual 



sendiri? 

Jawab : Ya kadang-kadang kalau gudang sudah penuh/sudah ketinggalan saya jual 

untuk umum  

Tanya : Kalau jual sendiri harganya apakah lebih murah? 

Jawab : Tidak,jadi kan disini ada 2 gudang yang sattu untuk kemasan itu di mbak 

Sur, kalau gudang sudah penuh  ditaruh di situ, itu kan kepunyaan 

kelompok semua 

Tanya : Pertama kali ikut bergabung itu bapak diajak atau bagaimana? 

Jawab : Tidak diajak, Cuma mengikuti saja sama pak pitoyo kan pertama kali pak 

pitoyo yang bertanam organik jadi tidak ada yang mengajak tetapi 

mengikuti sendiri-sendiri 

Tanya : Kalau tahunya ada kelompok ini? 

Jawab : Tahunya dibilangin ama pak pitoyo kalau organik lebih laku daripada yang 

bukan organik begitu,akhirnya saya ikut bergabung 

Tanya : Kalau menrut bapak sendiri dampaknya untuk anggota kelompok ini apa? 

Jawab : Ya dengan adanya kelompok ini lebih mudah dalam penjualan, kemajuan 

lebih pesat daripada sebelumnya,jadi kalau saya tanam tanaman masih 

keterima dan harganya sudah pasti tidak ada tawar menawar karena kalau di 

kelompok harganya sudah pasti karena ada kontraknya 

Tanya : Dampak untuk masyarakat sekitar ? 

Jawab : Ini kan anggotanya masih sedikit jadi dampak untuk petani-petani lainnya 

dapat mengikuti dari pemikiran-pemikiran , nyatanya sekarang sudah 

mengerti dari jejak-jejak pertanian organik itu 

Tanya : Pada waktu memulai kelompok ini kendala apa yang terjadi dan kendala 

yang sekarang masih terjadi? 

Jawab : Jadi kalau kendala kelompok tidak ada kalau disini yang menjadi kendala 

permodalan yang kurang , dalam mengelola sayur mayur itu kurang modal, 

pokoknya sudah dibelikan hari ini besok sudah tidak ada lagi karena tidak 

ada modal 

Tanya : Kalau selain itu? 

Jawab : Kalau menurut saya kendala dalam hal budidaya tidak ada, itu pendapat 

saya 

Tanya : Kalau masalah kendala permodalannya bagaimana cara mengaasinya? 



Jawab : Masalahnya untuk modal itu ada tetapi kurang jadi ya untuk mengatasinya 

masih pinjam sana – sini (hutangan) 

Tanya : Kalau bapak sendiri apa suka dukanya bergabung dengan kelompok ini? 

Jawab : Kalau bergabung dengan kelompok banyak sukanya, pemasaran sudah ada, 

kalau ada kekurangan modal dan kelompok ada bisa pinjan terlebih 

dahulujadi kelompok juga membentuk koperasi dan dari koperasi tersebut 

ada obat-obatan membuat sendiri , jadi anggota membeli kepada pengelola. 

Pupuk dan obat-obatan buatan kelompok sendiri 

Tanya : Kalau koperasinya sudah ada? 

Jawab : Iya sudah ada, dalam masalah pembibitan, obat-obatan semua sudah ada 

tetapi masih kecil-kecilan belum sebesar modal 

Tanya : Kalau pemasarannya apakah lancar? 

Jawab : Masalah pemasaran lancar sekali, tidak ada kendala. Pada waktu musim 

kemarau tidak ada kendala air sudah bisa datang ke lokasi penanaman (air 

sudah sampai) jadi sukanya dari kelompok banyak sekali jadi saling 

membantu antar anggota kelompok 

Tanya : Bapak di gudang sudah dari awal pembentukan? 

Jawab : Iya 

Tanya : Kalau di gudang itu sehari langsung diantar? 

Jawab : Iya, menurut sananya 

Tanya : Pernah tidak karena kelebihan barang, jadi barang untuk besok? 

Jawab : Tidak, selama ini tidak pernah. Kalau menurut saya dari segi kelompok di 

gudang semisal ada pesanan 1 kuintal harus ada 1 kuintal jadi tidak ada 

kelebihannya. Jadi kalau sudah selesai pengiriman ya gudang kosong,nanti 

kalo ada pesanan lagi seminggu 3 kali baru ada barang lagi 

Tanya : Tetapi setiap hari selalu ada barang? 

Jawab : Kalau di gudang tidak ada, tetapi di ladang-ladang kan ada jadi kalau ada 

pesenan hari waktu tidak ada barang ya ngambil di lahan 

Tanya : Bapak tahu tidak awal terbentuknya kelompok ini bagaimana? 

Jawab : Ya dulu rencana-rencana ketua waktu itu anggotanya masih sedikit terus 

mengadakan pertemuan sampai anggotanya 32. Pertemuannya tanggal 5 

malam 6. Awal mulanya pak ketua tidak mengajak orang tetapi mengikuti 

dengan inisiatif sendiri 



Tanya : Ke 32 anggota itu aktif? 

Jawab : Ya aktif semua 

Tanya : Kalau ada pertemuan datang semua? 

Jawab : Kalau tidak ada halangan ya berangkat 

Tanya : Kalau ada kumpulan dan ada perbedaan pendapat orang itu sama-sama 

mempertahankan bagaimana mengatasinya? 

Jawab : Masalah pendapat itu di musyawarahkan ,jadi dari anggota kalau ada 

pendapat langsung dimusyawarahkan bagaimana caranyaq lebih baik dan 

pak pitoyo tidak menekan kepada anggotanya jadi langsung musyawarah 

terus kalau dirasa tidak baik dan merugikan tetapi jika itu bermanfaat untuk 

kelompok dipertimbangkan 

 

4. Pak Wahab- Tranggulasi 

Tanya : Nama bapak siapa? 

Jawab : Abdul Wahab 

Tanya : Jabatannya sebagai apa? 

Jawab : Sekretaris kelompok 

Tanya : Sudah lama bergabung disini?  

Jawab : Sudah dari tahun 2000 

Tanya : Langsung jadi sekretaris? 

Jawab : Engga, mulai jadi seretaris itu mulai tahun 2005 

Tanya : Kalau dari bapak persepsi atau pandangan bapak terhadap pertanian organik 

itu apa? 

Jawab : Kalau menurut saya pandangan pertanian organik sangatlah prospek dan 

sangatlah menjanjikan untuk kalangan petani-petani yang istilahnya dari awal 

kurang modal dari kekurangan itu sangatlah bagus karena dari sisi lain karena 

dari modal saja itu sangat mengurangi dengan catatan petani itu harus teliti 

dan tekun intinya itu 

Tanya : Selain di kelompok ini apakah bapak memiliki pekerjaan sampingan? 

Jawab : Selain kelompok saya pelaku petani 

Tanya : Sudah lama bertani? 

Jawab : Ya sejak tahun 2000 itu 



Tanya : Bagaimana waktu bapak pertama kali tertarik ikut bergabung dengan 

kelompok tani ini? 

Jawab : Ya memang karena kita itu sudah turun temurun kami dari petani ya memang 

mau tidak mau karena keterbatasan pengalaman terus kalau mau kerja cuma 

di bangunan saja masalahnya terus saya berpikir dan diajak pak pitoyo itu 

daripada kerja disana-sana karena di daerahnya sendiri masih ada lahan 

istilahnya jadi alangkah baiknya kita bertani saja tapi dengan catatan petani 

yang kira-kira menguntungkan lah istilahnya waktu itu walaupun pada waktu 

itu belum ada iklannya jaminan petani itu harus makmur lah walaupun 

sampai sekarang saya rasakan sudah alhamdulilah sudah lumayan lah. Waktu 

itu kita terjun ke pertanian itu langsung, diajak pak pitoyo itu langsung ke 

“pertanian organik”  

Tanya : Jadi  ini yang punya bapaknya sendiri juga organik? 

Jawab : Iya  

Tanya : Awal-awal dulu kendalanya apa? 

Jawab : Memang ada, waktu kita belum ke organik waktu beralih ke organik 

kendalanya banyak sekali  terutama dalam budidaya itu tingkat 

keberhasilannya memang tidak ada tapi kita optimis dengan kita beralih ke 

organik lama kelamaan kan kita pasti berhasil. Waktu itu tantangannya luar 

biasa  selain tumbuhannya tidak hidup terus ejekan dari teman-teman 

terkadang dari satu rumah gitu kan terkadang ada mau makan apa tanam 

seperti itu tapi kita dengan semangat teman-teman dengan optimis kita punya 

cita-cita mari bertani organik karena di sisi lain mungkin di pasaran organik 

lebih tinggi, biaya rendah lalu setelah 3 periode atau 3 puteran kita baru ada 

kemajuan untuk pertanian organik itu lalu lama-kelamaan dari teman-teman 

saya tidak berani mengajak terus yang berbicara ya tanaman itu sendiri tanam 

pakai apa sampai sekarang malah teman-teman ikut bertani organik  

Tanya : Jadi mengatasi masalah-masalah itu dengan optimis dan keinginan untuk 

maju? 

Jawab : Iya 

Tanya : Kalau suka dukanya bergabung dengan kelompok tani ini apa? 

Jawab : Ya pasti ada suka dukanya, dukanya pasti ada namanya juga di lingkungan 

kelompok dimanapun yang namanya dinamika kelompok ya macam-macam. 



Dukanya itu kita kan mengelola, mengelola itu ada istilahnya pasar kita 

begitu membuka pasar terus ternyata pasar yang membutuhkan tanaman itu 

banyak sekali macam-macam terkadang dari petaninya di sini belum siap la 

trus dari divisi lain itu tidak jadi itu yang menjadi kendala. Kalau sukanya 

banyak sekali kita mengelola di kelompok sukanya adanya persatuan dan 

kesatuan di wilayah khususnya tranggulasi sangatlah kuat contohnya sudah 

bertahan dari tahun 2000 sampai sekarang saya lihat di kelompok lain sudah 

bubar tapi disini tidak bubar malah semakin kuat jadi sukanya dari teman-

teman persatuannya sangat kuat sekali dan dalam kelompok itu kita 

membentuk tim pemasaran pasar sudah pasti dan harga sudah menjanjikan itu 

yang sangat kami banggakan dan sangat kami sukai tentang pasar untuk 

pasaran organik khususnyya kalau an organik saya tidak tahu dan teryata 

selisihnya luar biasa dari harga lokal yang an organik ternyata luar biasa 

contohnya saja di pasaran brokoli harga di pasar terendah bisa sampai Rp 

1.500 kita tetap jualnya Rp 13.000 itukan sudah luar biasa harga naik turun 

harga tetap maksimal sampai sekarang masih kurang-kurang tapi kita tidak 

selalu menerima kita seleksi karena jaminan itu kan dari kita kalau 

seandainya kita ada komplain anorganik yang masuk kan yang kena kita, jadi 

kita harus benar-benar sekeksi antara an organik dan organiknya 

Tanya : Kalau kelompok itu yang dari awal itu tetap atau pernah ada yang keluar? 

Jawab : O tidak, tidak tetap yang pertama dulu 21 orang lalu yang ke 2  42 terus 

karena adanya seleksi alam yang mau berorganisasi itu bertahan dan yang 

tidak kuat atau tidak suka berorganisasi keluar/menyingkir dengan sendirinya 

kita tidak mengeluarkan  tapi orang yang sudah tidak kuat menyingir dengan 

sendirinya birbicara bahwa saya keluar begitu dan sampai sekarang bertahan 

32 orang setelah sampai sekarang kita berhasil banyak orang yang mau 

masuk tapi dari kita tidak serta merta menerimanya karna dari awal kita 

merintisnya dengan jerih payah jadi kalau kita terima dan sudah bergabung 

dengan kita mau masuk boleh tetapi ikut aturan kita dan uang modal yang 

segini gitu kita jabarkan kalau tidak mau atau tidak mampu kita suruh bikin 

kelompok lagi istilahnya di bawah naungan kelompok tranggulasi  seperti itu 

Tanya : Tapi ada ya perbedaan pendapat?cara mengatasinya bagaimana? 

Jawab : Pasti ada, ya kita selalu bermusyawarah kita ambil sisi positifnya kan kita 



pertemuan setiap tanggal 5 kita sharing permasalahan apa, pengorganisasian 

atau di lingkup pertanian saja kan ada budidaya misalnya teknik budidaya si 

A dan si B berbeda nanti pemecahannya di lingkup kelompok waktu 

pertemuan itu terkadang ada penemuan dari sains (sains petani) dari petani 

individu masing-masing misal saya menemukan obat ini saya aplikasikan di 

tempat saya bagus tetapi si A menggunakan kok tidak bagus itu karena apa 

itu nanti bisa di simpulkan di rapat/pertemuan itu. 

Tanya : Kalau untuk pemasarannya sendiri gimana? 

Jawab : Untuk pemasaran produk alhamdulilah sudah berjalan lancar istilahnya. 

Cuma sedikit kendala di keuangan sudah wajar lah, kalau keuangan istilahnya 

di supermarket memang kan delaynya pasti ada kalau permintaan dari 

kelompok  biasanya kan timbang langsung bayar cash tapi kita juga bisa 

mengantisipasi tentang itu kita bikin pembayarannya itu satu minggu sekali. 

Pasar banyak sekali pasar banya peluang tetapi kita tidak berani langsung kita 

ambil kita lihat dari kemampuan kita pola tanam kita gimana gitu lapangan 

kita bagaimana gitu kalau kita ambil semua ada pasar kita ambil nanti 

kewalahan  pas ada ya ada pas ga ada ya pasti ga ada gitu 

Tanya : Kalau untuk keluar seperti seminggu, sebulan gt kira-kira berapa? 

Jawab : Untuk keluar negri itu kita satu minggu sekali kalau untuk buncis perancis 

dari mereka perhari permintaannya 1,5 ton, ternyata kita tidak mampu 

mencukupi karena kita kan macam-macam tanaman terus kan kebutuhan 

konsumen macem-macem tidak Cuma buncis tok, seandainya buncis tok 

mungkin seminggu 2 kali bisa kirim jadi terpaksa kita batasi sesuai dengan 

kemampuan kita seadanya ya enaknya gini dipasaran luar tidak dibatasi ada 

banyak ya di ambil ada sedikit ya diambil enaknya begitu 

Tanya : Kalau ke pasar tradisional tidak memasok ya? 

Jawab : Tidak hanya ke supermarket dan eksport 

Tanya : Kalau untuk komoditas lain yang dieksport itu apa saja? 

Jawab : Ada, seperti brokoli,lobak, ya macam2 kaya kol putih,sawi putih walaupun 

masih sedikit tomat ya intinya gini semuanya bisa masuk tapi kan pasti disana 

ada yang di utamakan  walaupun yang lain Cuma sedikit-sedikit enatah Cuma 

20 kg, 25 kg tapi yang harus selalu ada ya seperti buncis perancis itu itu 

kuncinya kalau itu tidak ada ya tidak bisa masuk 



Tanya : Kalau menurut bapak manfaatnya untuk kelompok apa? 

Jawab : Manfaat dikelompok itu sangat .. sangat banyak sekali ya .. terutama kita itu 

saling (1) tukar pengalaman, sering ketemuan kelompok membahas apa-apa, 

terus yang ke 2 tentang istilahnya membahas tentang paska panen, cara nya 

yang benar, terus budidaya yang benar, terus tau tentang pasar, bisa 

menentukan harga sendiri, itu manfaat kelompok. Terus dikelompok bisa 

dikenal orang. Dikelompok kan otomatis bisa dikenal orang, kalo individu 

kan belum tentu bisa. Seandainya pak pitoyo itu berdiri sendiri, belum tentu 

bisa seperti ini, karena di dalam kelompok, ternyata persatuan kita amat kuat.. 

seandainya ada kekurangan, kita saling menutupi. Seperti itu. Pak Pitoyo 

punya link, disana-sana pemasaran. Seandainya itu kan bisa disiarkan. Terus 

seandainya pak Pitoyo gak punya link, ternyata anggotanya punya link, 

ternyata saling mengisi lah. Fungsi punya kelompok kan seperti itu, saling 

mengisi, saling menutupi kekurangan teman-teman anggota lain, terus saling 

melengkapi. 

Tanya : Kalo menurut bapak, ada gak sih manfaat untuk lingkungan sekitar? 

Jawab : Sangat ada, sangat sangat ada. Contohnya gini saja, ini kan Cuma ada 32 

anggota kelompok ya, dan gak semuanya masuk. Ternyata disini itu adanya 

kelompok, otomatis perekonomian diwilayah ini, itulah sangat-sangat 

menunjang sekali, sangat naik sekali. Yaitu satu yang saya bicarakan tadi 

tentang pemasaran tadi, yang lain kelompok ikut budaya organik seperti 

anggota kelompok walaupun tidak sengaja, tapi secara sadar mengikuti. 

“Saya mau memasarkan ditempat kamu karena harganya bagus, caranya 

gimana?” ya caranya seperti ini. Setor. Tapi dengan catatan, masih ikut aturan 

kita, budidayanya seperti ini, cara paska panennya seperti ini, masuknya 

seperti ini. Ternyata saya lihat dilingkungan dusun sini selain diluar 

kelompok itu sangat antusias sekali, sampe keluar kelompok. 

Tanya : Jadi ada beberapa yang datang khusus ke sini khusus untuk belajar cara 

bertanam, budidaya ... 

Jawab : Ya .. banyak sekali. Itu sampe keluar Jawa, dilingkungan Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Jawa Barat, itu Sulawesi, Papua sendiri. Itu datang kesini cuma ingin 

belajar caranya budidaya organik. Gitu. 

Tanya : Ooo nanti untuk dikembangkan disana? 



Jawab : Iya gitu.  

Tanya : Itu 32 orang itu aktif semua? 

Jawab : Iya Alhamdulillah aktif.  

Tanya : Kalo misalnya ada kumpulan, apa semuanya datang atau ada yang tidak? 

Jawab : Ya terkadang yang namanya orang ya, pas waktu pertemuan itu kan pas 

tanggal 5, kadang-kadang kan ada kepentingan lain, berbarengan disini ada 

kegiatan agama, itu kan ya kita maklumi. Kita makulmi. Nanti kalo kita disitu 

istilahnya ada yang penting, kita woro-woro atau kita getok tular. Kecuali 

sangat mendesak, yang kira-kira harus dibutuhin .. ya harus dateng. Kita 

panggil ke rumah, “yok kita kumpulan sek”. Kita rembuk bersama seperti itu. 

Kalo cuma sekedar kumpulan, ada alasan “kok gak dateng kenapa?” “ada 

acara tahlilan” ya gakpapa.  

Tanya : Kadang ada anggota yang gak dateng tapi gak kasih kabar, itu ada gak? 

Jawab : Ya ada, terkadang lupa pergi itu kan, ya contohnya seperti itu ada. Pas mau 

kumpulan lupa, lupa. Dia pergi jauh, waktu itu kan .. waktu itu pas panen 

tembakau, itu kita undur-undur sampai 5 hari kan, sampai kira-kira tepatnya 

orang-orang ada dirumah, saya undur. Katanya kan tanggal 5, sampe tanggal 

10 saya undur supaya kompak. Pernah seperti itu. Jadi kita gak serta-merta 

tanggal 5 gitu, kita lihat situasi dulu, kira-kira di kampung ada kegiatan gak, 

kalo ada kegiatan kita mengalah. Kita ajukan, atau kita undurkan, satu hari 

satu hari gitu. Kan sering kali gini, pas pertemuan pas tanggal  itu ada orang 

hajatan, mantenan itu kan biasanya satu kampung ngumpul la itu kita tunda 

seperti itu ada orang selamatan kita tunda  

Tanya : La berati tugasnya bapak sendiri itu kaya mbuat undangan, mbuat surat-surat 

gitu ya? 

Jawab : Iya, tugasnya seperti itu membuat surat undangan, notulen rapat, seperti itu  

Tanya : Ya seperti umumnya sekretaris gitu? 

Jawab : Ya 

Tanya : Kenapa kalau rapat dan ada bola itu ditunda? 

Jawab : Itu sieh tradisi karna jiwa mendukungnya  indonesia itu sangat kental sekali 

tapi itu tidak selalu ada, pada waktu itu kan kebanggaan kita bola dan 

kebetulan pemainnya bagus-bagus alangkah ruginya kalau ga nonton   

  



5. Bu Srini-Merapi Asri 

Tanya : Nama ibu siapa? 

Jawab : Nama saya Srini, saya selaku ketua kelompok tani disini 

Tanya : Menurut pandangan ibu bagaimana tanaman organik itu? 

Jawab : Senang  tanaman organik karena bagus untuk kesehatan karena tidak 

mengandung  bahan kimia, selain itu prihatin dengan tanah pertanian yang 

rusak dan ingin memulihkan tanah pertanian yang rusak 

Tanya : Mulai terbentuk kelompok tani organik tahun berapa? 

Jawab : 23 Juni 2010 

Tanya : Apa yang mendasari/mendorong untuk membentuk kelompok wanita tani? 

Jawab : Awalnya dari dinas pertanian provinsi wakttu saya mendampingi live in, 

beliau  menyarankan agar saya membentuk sebuah kelompok wanita tani 

karena kelompok  wanita tani dianggap masih langka. 

Tanya : Bagaimana  ibu mengajak/mensosialisasikan tentang kelompok wanita ini? 

Jawab : Saya mensosialisasikan tentang kelompok ini di kegiatan-kegiatan yang 

dihadiri para  wanita seperti arisan, selain itu saya juga mendatangi ibu-ibu 

yang sedang bekerja di lahan mereka. 

Tanya : Apakah kendala-kendala yang ada di dalam kelompok? 

Jawab : Karena setiap anggota kelompok memiliki pola pikir sendiri-sendiri maka 

susah untu  merubah pola pikirnya, selain itu kendala terjadi pada waktu 

pemeikan karena  pemetikan baby buncis setiap hari 

Tanya : Apakah ibu ada pekerjaan lain sebelum ini? apakah masih mengerjakannya? 

Jawab : Saya dulunya seorang guru  SD akan tetapi saya berhenti karena tidak kuat 

karena  setiap hari harus membuat soal dan memeriksanya untuk 40 

dikalikan 4 kelas. karena   guru bahasa indonesia jadi kalau 

membuat soal pendek jawabannya panjang jadi  koreksinya lama dan 

menghabiskan banyak waktu, jadi saya memutuskan untuk fokus  pada 

tanaman organik karena waktu lebih fleksibel sehingga bisa di sambi 

kegiatan  lain 

Tanya : Apa dampak untuk kelompok? 

Jawab : Memiliki penghasilan bagi yang mau bekeja keras 

Tanya : Kalau dampak buat masyarakat sekitar? 

Jawab : Membuka lapangan pekerjaan bagi yang mau 



Tanya : Kalau suka dukanya dalam kelompok ini? 

Jawab : Kalau dukanya mengatur kelompok yang orangnya unik-unik terkadang 

diajak tidak  mau tapi kalau mengajak orang lain tidak boleh, dan kalau 

membuat undangan  pertemuan ada yang keliling untuk menjadi 

profokator agar tidak berangkat 

Tanya : Kalau pemasarannya bagaimana? 

Jawab : Untuk pemasarannya setiap hari ada pihak baik dari eksportir maupun lokal 

(supermarket) datang  kesini untuk mengambil barang kesini 

Tanya : Apakah ada target tertentu terhadap jumlah permintaan? 

Jawab : Tidak ada, seadanya barang diambil 

Tanya : Apakah kendalanya dalam melakukan pemasaran? 

Jawab : Kendalanya kalau ada reject, barang yang seharusnya masuk tetapi 

dikembalikan 

Tanya : Bagaimana barang yang di reject? 

Jawab : Barang yang dikembalikan di sortir lagi, yang masih bagus dipasarkan di 

pasar  (tradisional) lokal dan yang sudah jelek diberikan kepada sapi-sapi 

Tanya : Kalau untuk pembayaran? 

Jawab : Pembayaran untuk eksport melalui rekening kelompok, kalau untk 

supermarket  seminggu sekali dan kalau pasar (tradisional) langsung 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 


