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4. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1.Gambaran Wilayah Penelitian Secara Umum 

4.1.1. Letak Geografis 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110
o
22’–110

o
50’ Bujur Timur dan 7

o
7’–

7
o
36’ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75–1.500 meter di atas 

permukaan laut. Wilayah Kabupaten Boyolali dibatasi oleh:  

 Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. 

 Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan 

Kabupaten Sukoharjo. 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. 

 Kabupaten Boyolali mempunyai jarak bentang antara Barat ke Timur 

sejauh 48 kilometer sedangkan dari Utara ke Selatan sejauh 54 kilometer 

(Boyolali Dalam Angka, 2015) 

 

4.1.2. Keadaan Alam 

Kabupaten Boyolali memiliki kriteria jenis tanah yang berbeda di tiap 

wilayahnya. Beberapa contoh kriteria tersebut diantaranya yaitu jenis tanah 

asosiasi lotosol dan grumosol terdapat di wilayah Kecamatan Kemusu, Klego, 

Andong, Karanggede, Wonosegoro dan Juwangi. Pada bagian wilayah lain seperti 

yang terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo memiliki jenis 

tanah lotosol cokelat. Tanah regosol kelabu juga terdapat di wilayah Kecamatan 

Cepogo, Ampel, Boyolali, Mojosongo, Banyudono, Teras dan Sawit. Komposisi 

jenis tanah litosol dan regosol kelabu terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, 

Musuk dan Selo. Jenis tanah regosol cokelat terdapat di wilayah Kecamatan 

Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras, Sawit dan Banyudono. Jenis tanah andosol 

cokelat terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo (Boyolali Dalam 

Angka, 2015). 

Tanah kompleks regosol kelabu dan grumosol terdapat di wilayah 

Kecamatan Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi. Jenis tanah grumosol kelabu tua 
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terdapat di wilayah Kecamatan Andong, Klego dan Juwangi. Jenis tanah lainnya, 

yaitu jenis tanah kompleks andosol kelabu tua dan litosol terdapat di wilayah 

Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo. Di wilayah Kecamatan Simo, Sambi, 

Nogosari dan Ngemplak merupakan jenis tanah asosiasi grumosol kelabu tua dan 

lotosol. Selanjutnya jenis tanah mediteran cokelat tua banyak ditemukan di 

wilayah Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro, Simo, 

Nogosari, Ngemplak, Mojosongo, Sambi, Teras dan Banyudono (Boyolali Dalam 

Angka, 2015). 

Struktur tanah wilayah Kabupaten Boyolali di daerah bagian timur laut 

sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan Simo pada umumnya merupakan 

tanah lempung. Selain itu, di daerah bagian tenggara sekitar wilayah Kecamatan 

Banyudono dan Sawit pada umumnya merupakan tanah geluh. Pada daerah 

bagian barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada umumnya 

merupakan tanah berpasir. Lebih jauh di daerah bagian utara sepanjang perbatasan 

dengan wilayah Kabupaten Grobogan pada umumnya merupakan tanah berkapur 

(Boyolali Dalam Angka, 2015). 

Topografi daerah Kabupaten Boyolali sangat beragam. Pada wilayah 

Kecamatan Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Simo, 

Nogosari, Karanggede, Andong, Klego, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi dan 

sebagian Boyolali berada pada ketinggan 75–400 meter di atas permukaan laut (m 

dpl). Ketinggian 400–700 m dpl meliputi wilayah Kecamatan Boyolali, sebagian 

wilayah Kecamatan Musuk, Ampel, Cepogo. Selanjutnya pada ketinggian 700–

1.000 m dpl meliputi wilayah Kecamatan Musuk, Ampel, dan Cepogo. Ketinggian 

1.000–1.300 m dpl meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel dan 

Selo. Lebih jauh pada ketinggian 1.300–1.500 m dpl meliputi wilayah Kecamatan 

Selo (Boyolali Dalam Angka, 2015).   

Beberapa gunung yang terdapat di wilayah Kabupaten Boyolali 

diantaranya adalah Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Keduanya berada di 

wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, dan Ampel (Boyolali Dalam Angka, 

2015). 

Kabupaten Boyolali mempunyai curah hujan yang tinggi dan memiliki 

sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakatnya, termasuk 
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iklim tropis dengan rata-rata curah hujan sekitar 2.000 milimeter/tahun. Wilayah 

Kabupaten Boyolali yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi ini memiliki 

keadaan pengairan cukup baik karena terdapat sumber mata air dan sungai-sungai 

yang mengalir di wilayah ini. Selain itu, di Kabupaten Boyolali juga terdapat 

beberapa waduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat selain dari mata air dan 

sungai. Waduk ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jika musim 

kemarau tiba (Boyolali Dalam Angka, 2015).   

Beberapa sumber perairan, diantaranya merupakan sumber air dangkal/ 

mata air yang terdapat di daerah Tlatar di wilayah Kabupaten Boyolali, daerah 

Nepen di wilayah Kecamatan Teras, daerah Pengging di wilayah Kecamatan 

Banyudono. Selain itu, juga terdapat di daerah Pantaran di wilayah Kecamatan 

Ampel, daerah Wonopedut di wilayah Kecamatan Cepogo dan di daerah Mangup 

di Kecamatan Sawit. Beberapa waduk yang terdapat di wilayah Kabupaten 

Boyolali diantaranya yaitu Waduk Kedungombo seluas 3.536 ha di wilayah 

Kecamatan Kemusu. Waduk Kedungdowo seluas 48 ha di wilayah Kecamatan 

Andong. Waduk lainnya yaitu Waduk Cengklik seluas 240 ha di wilayah 

Kecamatan Ngemplak, dan Waduk Bade seluas 80 ha di wilayah Kecamatan 

Klego (Boyolali Dalam Angka, 2015).  

Beberapa sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali diantaranya 

yaitu sungai Serang, melintasi Kecamatan Kemusu dan Wonosegoro, sungai 

Cemoro, melintasi Kecamatan Simo, Nogosari. Sungai lainnya adalah sungai 

Pepe, yang melintasi Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sambi, 

Ngemplak, dan sungai Gandul melintasi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, 

Mojosongo, Teras dan Sawit (Boyolali Dalam Angka, 2015).  

 

4.2. Deskripsi APPOLI Kabupaten Boyolali 

4.2.1. Profil APPOLI 

Aliansi Petani Padi Organik Boyolali atau disingkat APPOLI adalah 

sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok-kelompok tani dan profesi lain yang 

berkonsentrasi pada pengelolaan padi organik dari pengolahan lahan, pengelolaan 

ternak, pengelolaan sarana produksi padi organik, pascapanen sampai dengan 

pemasaran yang terorganisir secara sistematis dengan pengelolaan/manajemen 
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yang baik dalam satu wadah organisasi (rantai padi organik). Awalnya, terjadi 

perdebatan mengenai penggunaan kata ‘Asosiasi’ dan ‘Aliansi’. Menurut salah 

seorang pemrakarsa, pemakaian kata ‘Asosiasi’ mengandung makna sebatas sisi 

pengutamaan ‘Produk’, tetapi pemakaian istilah ‘Aliansi’ dipandang mengandung 

makna yang lebih luas, yakni mencakup aspek ‘produk, advokasi maupun relasi 

sosial yang lebih luas’. Sehingga faktor ‘gerakan’ yang ingin mereka usung akan 

lebih termaknai.  

Profil keorganisasian APPOLI dijelaskan sebagaimana berikut: nama 

organisasi yaitu Aliansi Petani Padi Organik Boyolali yang memiliki Badan 

Hukum W12.U17/07/HK.04.01/02/2010. APPOLI mempunyai tempat kedudukan 

di Desa Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.  

 

4.2.2. Struktur Organisasi 

Struktur kepengurusan organisasi APPOLI digambarkan sebagai berikut:  

Ketua DPA 

Siswadi Endro S

Ketua APPOLI

Susatyo 

Manager ICS

Muhdi

Pengembangan Jaringan

Danang Tri Wibowo  

Keuangan & Kesekretariatan

Munawar Sholeh

 

Gambar 3. Struktur Organisasi APPOLI 

Dewan Perwakilan Anggota terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok 

tani anggota APPOLI di berbagai wilayah di Kabupaten Boyolali. Dewan 

Perwakilan Anggota memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurusan 

harian APPOLI yang digambarkan melalui garis putus-putus. Pengurus harian 
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APPOLI terdiri dari Ketua APPOLI, Administrasi keuangan dan kesekretariatan, 

Manajer ICS dan pengembangan jaringan. Manajer ICS merupakan 

penanggungjawab atau penjamin mutu hasil produksi APPOLI dan 

bertanggungjawab terhadap pengawasan penerapan sistem ICS. Divisi 

pengembangan jaringan merupakan penanggungjawab terhadap pembinaan 

anggota APPOLI dan pengembangan jaringan organisasi APPOLI, baik jaringan 

pemasaran maupun jaringan koordinasi dengan organisasi lainnya.  

 

4.2.3. Visi dan Misi APPOLI 

Visi dan misi Aliansi Petani Padi Organik Boyolali adalah sebagai berikut: 

Visi organisasi petani ini adalah “Tercukupinya kebutuhan dasar hidup 

secara berkesinambungan, petani laki-laki, petani perempuan dan generasi muda 

melalui pengembangan rantai padi organik”.  

Adapun beberapa misi yang ingin diwujudkan oleh organisasi APPOLI 

yaitu:  

(1) Menumbuhkan organisasi tani yang memiliki posisi tawar guna 

mengembangkan padi organik di Kabupaten Boyolali,  

(2) Menerapkan pola tanam dengan sistem organik,  

(3) Menumbuhkan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang berbasis 

pertanian organik,  

(4) Memperkuat kapasitas dan peran serta perempuan baik dalam organisasi 

maupun rantai padi organik, dan  

(5) Mengembangkan pemasaran kolektif melalui wadah koperasi pemasaran.  

 

4.2.4. Keanggotaan APPOLI 

Keanggotaan APPOLI berasal dari kelompok-kelompok tani dan 

kelompok profesi lain yang mengelola rantai padi organik yang berdomisili di 

wilayah Kabupaten Boyolali dan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga yang telah disepakati bersama. Hingga tahun 2016 APPOLI mempunyai 

anggota petani laki-laki sebanyak 3.708 orang dan petani perempuan sebanyak 

715 orang. Yang berada di 76 kelompok tani, tersebar di 10 kecamatan dan 33 
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desa dengan luas lahan yang tercakup dalam pengawasan APPOLI seluas 1035,08 

ha.  

 

Gambar 4. Peta Kabupaten Boyolali 

Wilayah yang menjadi anggota APPOLI diantaranya yakni kecamatan 

Andong, Karanggede, Klego, Simo, Sambi, Nogosari, Ngemplak, Banyudono, 

Teras dan Mojosongo. Anggota APPOLI tersebut merupakan kelompok tani 

binaan yang diarahkan untuk melakukan ICS dalam rangka meningkatkan daya 

tawar hasil budidaya padi organik. ICS (Internal Control System) merupakan 

proses pencatatan atau pendokumentasian proses budidaya padi organik yang 

diterapkan APPOLI kepada anggotanya sebagai persyaratan melakukan proses 

sertifikasi padi organik. Pencatatan tersebut dilakukan secara integral mulai dari 

perencanaan budidaya hingga penanganan pascapanen.  

 

4.2.5. Kegiatan/ Program APPOLI 

APPOLI memiliki beberapa kegiatan pengembangan organisasi yang 

digunakan untuk memperkuat organisasinya. Adapun beberapa kegiatan tersebut 

yaitu: (1) Mengembangkan rantai padi organik secara integral, komprehensif dan 

berkesinambungan melalui perbaikan sistem perencanaan tanam, sistem budidaya 

dan sistem penanganan pascapanen hingga sistem pemasaran; (2) Meningkatkan 
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kapasitas anggota kelompok dan pengurusnya melalui edukasi dan pelatihan-

pelatihan; (3) Melakukan pemasaran bersama.  

Fokus kegiatan organisasi APPOLI diantaranya: (1) Penguatan 

kelembagaan APPOLI, (2) Pengembangan sarana produsksi organik, (3) 

Penerapan ICS (Internal Control System), (4) Peningkatan kapasitas kelompok 

(sistem budidaya dan pengelolaan pascapanen), (5) Pemasaran bersama oleh KSU 

APPOLI.  

 

4.3. Identitas Singkat Narasumber 

Sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya, diharapkan para pembaca 

mengenal terlebih dahulu identitas tiap narasumber dalam penelitian ini. 

Narasumber yang berasal dari APPOLI (pengurus harian APPOLI dan petani 

anggota APPOLI). Untuk memperoleh pemahaman, tabel berikut ini akan 

membantu menjelaskan identitas singkat masing-masing narasumber.  

Tabel 4.1. Identitas Singkat Narasumber 

No. Nama 
Umur 

(tahun) 
Jenis Kelamin Jabatan 

1. Sidiq Pamungkas 32 L Pengurus APPOLI 

2. Muhdi 47 L Pengurus APPOLI 

3. Trubus Jatmiko 53 L Petani Anggota APPOLI 

4. Danang Tri W. 34 L Pengurus APPOLI 

5. Paniem 44 P Petani Anggota APPOLI 

6. Mujiman 62 L Petani Anggota APPOLI 

7. Jumadi 57 L Petani Anggota APPOLI 

8. Anik  29 P Pengurus APPOLI 

9.  Munawar 31 L Pengurus APPOLI 

10. Supar 59 L Petani Anggota APPOLI 

11. Walidi 61 L Petani Anggota APPOLI 

12. Sangidan 60 L Petani Anggota APPOLI 

13. Hadi Prayitno 77 L Petani Anggota APPOLI 

14. Wagimin 46 L Petani Anggota APPOLI 

Sumber: diolah data primer 2017 

 

Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 orang, dimana 

dalam menentukan informan dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu 

memilih orang yang berkaitan dengan pelaku kegiatan dalam kelompok. Data 

yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban partisipan atas pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti melalui panduan wawancara yang dilakukan secara tatap 
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muka langsung dengan informan, kemudian data jawaban tersebut disajikan dalam 

bentuk kutipan hasil wawancara.  

 Partisipan “Sidiq Pamungkas” Laki-laki 

 Bapak Sidiq Pamungkas menjabat sebagai ketua KSU APPOLI dan sudah 

lama menjadi pengurus harian APPOLI. Tugas beliau mengelola pemasaran beras 

organik dan mengembangkan jaringan pemasaran. 

 Partisipan “Muhdi” laki-laki 

 Bapak Muhdi merupakan manajer ICS yang bertugas sebagai 

penanggungjawab atau penjamin mutu hasil produksi APPOLI dan 

bertanggungjawab terhadap pengawasan penerapan sistem ICS. Beliau berumur 

47 tahun yang berasal dari Dukuh Duwet, Desa Andong, Kec. Andong, Kab. 

Boyolali.  

 Partisipan “Trubus Jatmiko” laki-laki 

 Bapak Trubus Jatmiko merupakan petani anggota APPOLI dan sekaligus 

menjadi ketua kelompok Budi Rahayu. Beliau berusia 53 tahun dan pendidikan 

terakhirnya SLTA. Beliau sangat aktif mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh 

APPOLI.  

 Partisipan “Danang Tri W.” laki-laki 

 Bapak Danang Tri W. berumur 34 tahun, beliau ditempatkan sebagai divisi 

pengembangan jaringan karena sesuai bidangnya yaitu sarjana pertanian.  Beliau 

merupakan penanggungjawab terhadap pembinaan anggota APPOLI dan 

pengembangan jaringan organisasi APPOLI, baik jaringan pemasaran maupun 

jaringan koordinasi dengan organisasi lainnya.  

 Partisipan “Paniem” perempuan 

 Ibu Paniem merupakan petani anggota APPOLI yang ikut sertifikasi SNI. 

Beliau berasal dari Desa Jatisari, Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Beliau 

berusia 44 tahun dan pendidikan terakhirnya SMP.  

 Informan “Mujiman” laki-laki 

 Bapak “Mujiman” merupakan petani anggota APPOLI yang berasal dari 

desa Jatisari, Kecamatan Sambi. Bapak Mujiman berusia 62 tahun dan pendidikan 

terakhirnya SR atau setara dengan SD. Lahan bapak Mujiman ikut sertifikasi 

internasional.  
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 Partisipan “Jumadi” laki-laki 

 Bapak Jumadi merupakan petani anggota APPOLI yang berusia 57 tahun. 

Beliau berasal dari Desa Jatisari, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Harapan 

dari bapak Jumadi kepada APPOLI yaitu diberi akses permodalan.  

 Partisipan “Anik” perempuan  

 Beliau berasal dari Dusun Ngemplak, Desa Kaliwungu, Kecamatan 

Kaliwungu, Kabupaten Boyolali. Beliau berumur 29 tahun dan merupakan 

pengurus harian APPOLI yang bertugas sebagai administrasi di APPOLI.  

 Partisipan “Munawar” laki-laki 

 Beliau merupakan pengurus organisasi APPOLI yang menjabat sebagai sie 

Keuangan dan Kesekretariatan APPOLI. Beliau berumur 31 tahun yang berasal 

dari Desa Jatisari, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali.   

 Partisipan “Supar” laki-laki 

 Bapak Supar merupakan petani anggota APPOLI yang berasal dari Dusun 

Samadan, Desa Jatisari, Kecamatan Sambi. Beliau berusia 59 tahun dan 

pendidikan terakhirnya SLTP. Beliau sering menghadiri rapat atau pertemuan 

APPOLI sesuai dengan undangan APPOLI.  

 Partisipan “Walidi” laki-laki 

 Bapak Walidi merupakan petani anggota APPOLI. Bapak Walidi berusia 

61 tahun dan pendidikan terakhirnya SR/SD. Beliau mengembangkan pertanian 

padi organik. Harapan dari beliau yaitu bisa dibantu dalam pengadaan sarana 

pendukung usaha tani.  

 Partisipan “Sangidan” laki-laki 

 Bapak Sangidan merupakan petani anggota APPOLI yang beralamat di 

Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Beliau berusia 60 tahun 

dan pendidikan terakhirnya SR. Bapak Sangidan pertama kali gabung dengan 

APPOLI diajak oleh pengurus APPOLI. Manfaat yang diperoleh setelah 

bergabung di APPOLI banyak saudara, bisa membuat pupuk dan pestisida alami 

sendiri, dan diberi pelatihan mengolah lahan sampai pascapanen. 

 Partisipan “Hadi Prayitno” laki-laki 

 Bapak Hadi Prayitno merupakan petani anggota APPOLI sekaligus ketua 

kelompok tani di Desa Rembun, Kec. Nogosari. Beliau berusia 77 tahun dan 
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pendidikan terakhirnya SR. Beliau bergabung dengan APPOLI dari tahun 2007-

an. 

 Partisipan “Wagimin” laki-laki 

 Bapak Wagimin merupakan petani anggota APPOLI di Dusun Samadan, 

Desa Jatisari, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Beliau berusia 46 tahun 

dan pendidikan terakhirnya SLTA. 

 


