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5. ANALISIS KOHESI KELOMPOK APPOLI DALAM MEMBANGUN 

PASAR BERAS ORGANIK 

 

5.1. Proses Pembentukan Appoli 

 APPPOLI terlahir dari sebuah kelompok pendamping petani. Inisiatif awal 

bermula dari petani yang notabennya ketua kelompok tani di beberapa kecamatan 

di Kabupaten Boyolali yang menyatukan persepsi tentang adanya pertanian yang 

berkelanjutan.  Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sidiq:  

 

Sejarahkan dari awal jadi mulai tahun 2000-an ada LSM-LSM lokal 

yang ada di solo, dia mendampingi beberapa kelompok di Boyolali 

untuk beralih ke pertanian organik. Petani-petani yang notanbennya 

ketua-ketua kelompok mempunyai inisiatif membuat organisasi.  

 

Ditambahkan oleh Bapak Muhdi:  

 

Waktu termotivasi itu ada lembaga dari solo LSKBB, mereka 

melakukan pendampingan dari beberapa kecamatan yang ada di 

Boyolali, tapi LSKBB itu kan tidak lama. Tidak terus menerus ada. 

Kemudian orang-orang yang pernah mendapatkan pelatihan punya 

keinginan yang sama akhirnya membentuk APPOLI ini. 

 

 LSKBB merupakan lembaga swadaya masyarakat lokal yang ada di Solo. 

Saat itu dia mendampingi beberapa kelompok tani yang ada di Boyolali untuk 

beralih ke pertanian organik. Upaya pembinaan petani tersebut terus dilakukan 

untuk meningkatkan kapasitas petani dalam budidaya padi organik dalam sistem 

yang lebih baik. Hingga tahun 2005 kegiatan kelompok tani tersebut hanya berkutat 

pada hal-hal teknis seputar produksi saja. Petani hanya merasakan keuntungan di 

tingkat kesehatan dan biaya produksi sedikit menurun (lebih rendah). Sedangkan 

yang diinginkan petani harga produksinya lebih tinggi di pasar. Untuk mewujudkan 

keinginan petani, LSM tersebut memperkenalkan sistem ICS (Internal Control 

System) kepada petani padi organik tersebut.  

 ICS merupakan sebuah sistem budidaya padi organik yang melibatkan 

seluruh proses pencatatan dan pengarsipan untuk memantau seluruh proses 

budidaya dari awal hingga akhir atau sejak proses perencanaan budidaya hingga 

penanganan pascapanen. ICS merupakan sebuah sistem yang menjadi salah satu 

syarat yang harus dilalui petani maupun kelompok tani sebelum menjalani uji 
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sertifikasi internasional. Sistem ini memungkinkan bagi petani yang tergabung 

dalam kelompok tani memantau perkembangan cara budidaya hingga penanganan 

pascapanen, dimana masing-masing tahapan harus mengikuti prosedural khusus 

yang harus diikuti. 

Penerapan sistem ICS terhadap anggota APPOLI bukan tanpa melalui 

kendala. Diantara kelompok-kelompok tani tersebut ada yang telah konsisten 

melakukan ICS hingga lolos dalam uji sertifikasi dan ada yang baru menerapkan 

sebagaian sistem ICS dan ada pula yang baru mengenal sistem tersebut. Diantara 

76 kelompok tani anggota APPOLI terdapat 26 kelompok tani yang telah 

melakukan ICS pada sistem budidaya yang dilakukan. Sedangkan sebagian yang 

lain, baru dalam tahap pelatihan untuk dapat dilihat tingkat konsistensi kelompok 

tani dalam penerapannya. Beberapa kelompok tani anggota APPOLI yang sudah 

menerapkan ICS pada budidaya padi organik, adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 5.1. Daftar Kelompok Tani Anggota APPOLI yang ter-ICS 

No. Nama Kelompok Wilayah 
Jumlah Anggota 

(orang) 

Luas Lahan 

(Ha) 

1.  Kismo Luhur Sambi 56 35 

2. Tegal Mulyo Andong 83 16,8 

3. Tani Mekar Andong 54 9,3 

4. Andong 1 Andong 75 15,3 

5. Lestari Makmur Andong 33 14 

6. Bina Lingkungan Andong 45 15 

7. Pangudi Bago Dlingo 97 24,87 

8. Pangudi Raharjo Dlingo 55 16,46 

9. Budi Rahayu Catur 76 18,03 

10. Rukun Tani Metuk 56 17,6 

11. Unggul Jaya Nogosari 60 11,5 

12. Rembun Organik Rembun 40 7,5 

13. Rukun Makmur Bendungan  50 16,5 

14. Sido Mulyo Jatisari 56 22 

15. Ngudi Rejeki Jatisari 74 20,1 

16. Sido Tentrem Jatisari 68 15,5 

17. Sido Mukti Sedang Rejo 74 17,4 

18. Bumi Manunggal 1 Brajan  45 11,25 

19. Bumi Manunggal 2 Brajan  56 13,6 

20. Tani Makmur Cermo  63 17,38 

21. Barokah  Nglembu  74 14,8 

22. Marsudi Tani Cermo  30 7,3 
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No. Nama Kelompok Wilayah 
Jumlah Anggota 

(orang) 

Luas Lahan 

(Ha) 

23. Subur Makmur 3 Pengkol  94 19,4 

24. Sari Mulya Wates  40 6 

25. Sari Rejeki Wates  63 11,17 

26. Ngudi Rahayu  Sumber  86 29,89 

JUMLAH  1603 423,65 

 Sumber: Data APPOLI 

 

 Saat ini tugas penyuluhan, sosialisasi maupun pendampingan diteruskan 

oleh pengurus harian APPOLI. Metode pendampingan yang diterapkan dilakukan 

tujuannya untuk memupuk kesadaran petani dan membangkitkan minat petani 

untuk mau melakukan perubahan melalui kunjungan-kunjungan persuasif dan 

percobaan di lahan sendiri. Dalam hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak 

Muhdi:  

 
“Kita dari teman-teman APPOLI itu istilahnya sering datang ke petani 

mengajak biasanya kita membutuhkan demplot istilahnya ini tak kasih 

ini uji coba seperti ini biar petani meniru akhirnya setelah meniru dari 

hasil demplot tadi petani menerapkan apa yang ia lihat, ia dengar dan 

ia kerjakan tadi.” 

 

 Adapun bentuk pelatihan yang diselenggarakan diantaranya adalah 

pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, pelatihan ICS, pelatihan 

sertifikasi bagi tim ICS, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan sistem pertanian 

organik itu sendiri, serta pelatihan-pelatihan penunjang lainnya.  

 Secara prinsipil bahwa APPOLI merupakan organisasi petani yang 

berkonsentrasi pada pengelolaan padi organik. Keunggulan APPOLI adalah mampu 

memulai dari awal pengelolaan lahan, pengelolaan sarana produksi padi organik, 

pengelolaan pascapanen sampai pemasaran secara terorganisir dan sistematis dalam 

sebuah wadah organisasi yang biasa disebut rantai padi organik. Dalam 

menjalankan rantai padi organik tersebut APPOLI mampu bekerjasama dengan 

kelompok tani, dan kelompok tani yang nanti meneruskan kepada para anggotanya. 

Sehingga peran APPOLI lantas berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas 

organisasi kelompok, pengurus kelompok dan kelompok yang berikutnya 

menyampaikan kepada anggotanya. 
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5.2. Kohesi Kelompok APPOLI 

 Kelompok yang kohesi merupakan kesatuan anggota untuk tetap bersama 

dalam kelompok. Anggota-anggotanya menikmati interaksi diantaranya dan tetap 

bersatu dan bertahan dalam waktu yang lama. Terbentuknya kohesivitas 

kelompok APPOLI merupakan muara dari serangkaian proses perubahan social 

yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Prosesnya melalui beberapa tahapan (fase) 

yang cukup panjang demi menuju terbentuknya kohesivitas kelompok tersebut.  

Salah satu indikator terjadinya kohesivitas dalam sebuah kelompok adalah 

dilihat dari frekuensi kehadiran anggota kelompok, apakah kehadiran anggota 

tepat waktu, apakah anggota kelompok menikmati kegiatan dan cenderung untuk 

mempertahankan keikutsertaan dalam kegiatan kelompok tersebut, juga dapat 

dilihat dari kemungkinan apakah mereka yakin dapat bekerjasama dengan anggota 

kelompok yang lain. Dengan kata lain partisipasi kelompok dalam kasus ini 

menjadi penting untuk membentuk kohesivitas kelompok diantara petani anggota-

anggota APPOLI.  

Pada penelitian ini, partisipasi aktif dari petani anggota APPOLI dalam 

berbagai kegiatan ditunjukkan dengan frekuensi kehadiran anggota dalam 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus harian APPOLI. 

Sebagaimana dalam wawancara partisipan menyatakan bahwa mereka selalu hadir 

dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh APPOLI. Sebagaimana 

disampaikanoleh bapak Danang:  

 
“Banyak yang hadir, kecuali pas mereka ada hal yang sangat 

mendesak sehingga tidak bisa hadir dalam pertemuan atau sosialisasi.” 

 

Ditambahkan oleh bapak Hadi Prayitno:  

 

“Bahas penentuan varietas, kemudian ada pelatihan-pelatihan, diajak 

workshop, tergantung tema pertemuan dari APPOLInya. Pelatihan 

pembuatan bikin pupuk, pengolahan lahan, obat-obatan pestisida.” 

 

Kohesivitas dalam hal aktifitas kelompok dalam organisasi muncul dalam 

aktivitas seperti pertemuan kelompok sebagai salah satu kegiatan dan berkumpul. 

Berdasarkan informasi penelitian ini, interaksi atau pertemuan masing-masing tiap 

kelompok dilakukan setiap satu lapan (35 hari) sekali. Pihak APPOLI menghadiri 
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pertemuan kelompok tersebut untuk menjadi fasilitator dalam pertemuan 

tersebut.Selain itu, interaksi atau pertemuan yang melibatkan petani untuk hadir 

ke kantor sekretariat APPOLI dilakukan setiap 3 sekali pada rapat rutin dan 6 

bulan dalam forum EVAPERCA(Evaluasi Perencanaan Kerja Anggota). Akan 

tetapi, untuk petani yang datang ke kantor sekretariat APPOLI hanya pada saat 

memperoleh undangan dari APPOLI. Sebagaimana disampaikan oleh bapak 

Muhdi:  

 

Kalau anggotanya, itukan setiap bulan sekali. Kalau APPOLI yang 

datang sering,,emang tiap pertemuan kelompok dari teman-teman 

APPOLI yang menghadiri, tapi kalau dengan petaninya yang datang 

kesini memang kalau ada paling tidak itu ya ada kegiatan yang 

harusnya momennya momen semua petani hadir ya petani kita 

undang.   

 

Tujuan APPOLI untuk menyelenggarakan rapat rutinan dan forum 

EVAPERCA yaitu untuk memudahkan pembagian kerja dalam menyelesaikan 

persoalan petani. APPOLI memfasilitasi pertemuan antara kelompok tani, dimana 

pertemuannya melibatkan Pengurus APPOLI, kelompok tani dan pihak terkait 

lainnya. Dalam hal ini, pertemuan yang diselenggarakan APPOLI mampu menjadi 

ajang evaluasi dan penampungan harapan dari petani anggota APPOLI. Selain itu, 

dengan adanya rapat rutin dan forum EVAPERCA mampu mempersatukan 

pendapat dan mempererat persaudaraan antar kelompok tani. Petani anggota 

APPOLI merasakan manfaat atas fasilitas yang diberikan oleh pengurus harian 

APPOLI. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Trubus Jatmiko:  

 

“...menambah wawasan, menambah saudara yang dulunya tidak kenal 

dengan orang andong, sawit, sekarang menjadi kenal.” 

 

Ditambahkan oleh Bapak Munawar:  

“Pengalaman berorganisasi dan jaringan luas.” 

 

 Kohesivitas dalam hal kerjasama yaitu ditandai dengan melakukan tugas 

secara bersama-sama dan komitmen terhadap tugas. Hal ini dibuktikan dengan 

tindakan kolektif yang dilakukan oleh APPOLI dan anggotanya.Petani anggota 

APPOLI mengikutsertakan sertifikasi lahan organiksehingga memperoleh jaminan 

pasar. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Paniem:  
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“Memperoleh pelatihan-pelatihan yang meliputi budidaya secara organik 

kemudian sertifikasi.” 

Ditambahkan oleh bapak Mujimin:  

“Ikut sertifikasi internasional.” 

Dengan demikian, petani anggota APPOLI harus menerima syarat dan tugas yang 

diberikan oleh APPOLI. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhdi: 

 

“Kalau syarat ada, mereka harus mau menerima pendidikan dan 

pelatihan dari APPOLI, mau mematuhi aturan yang sudah ditetapkan 

APPOLI, mau membayar iuran karena untuk masuk di APPOLI kan 

dulu disepakati perkelompok itu Rp 100.000,-  dan mau menjual 

produknya ke APPOLI. Jadi ya produk hasil budidaya petani harus 

dijual ke APPOLI.” 

 

 Kepercayaan menjadi tuntutan utama antara modal sosial dan tindakan 

kolektif dalam pemasaran padi organik. Kepercayaan APPOLI dapat ditingkatkan 

ketika petani anggota dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas yakni 

melakukan budidaya padi organik dengan tidak memakai bahan kimia buatan 

pabrik. Sementara tindakan kolektif dihadapkan pada potensi konflik manakala 

kepentingan individu dalam kelompok lebih dominan daripada kepentingan 

kelompok. Masalah akan muncul ketika individu mementingkan kepentingan 

sendiri, yang diikuti oleh sejumlah individu dalam kelompok tersebut untuk 

mendapatkan keuntungan dan insentif jangka pendek. Contoh permasalahan yang 

muncul sebagaimana disampaikan oleh Bapak Danang:  

 

“Pernah,, saat itu ada beberapa petani yang sembunyi-sembunyi 

memakai bahan kimia, kemudian kami temui petani tersebut dan saat 

panen panenannya tidak dibeli oleh APPOLI karena ditakutkan bisa 

tercampur dengan produk organik lain.” 

 

 Adanya kecurangan tersebut menyebabkan kerugian bagi kedua belah 

pihak, sehingga tidak sesuai dengan tujuan kelompok. Oleh karena itu, pengurus 

APPOLI secara intensif melakukan pengawasan dan pendampingan kepada 

anggota agar tetap konsisten melakukan budidaya padi organik sesuai dengan 

kesepakatan yang sudah ditentukan.Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Anik: 
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Adanya komitmen bersama, yang pasti mau diajak 

kerjasama..mempunyai kesamaan visi dan tujuan. 

 

 Komitmen merupakan sikap yang mencerminkan sejauh manaanggota 

mempunyai kesamaan dan kemauan yang keras untuk maju mencapai harapan dan 

keinginan bersama. Robbins (2008) menyatakan bahwa semakin kohesif suatu 

kelompok, para anggota semakin mengarah ke tujuan. Pada kelompok dengan 

kohesivitas tinggi yang disertai adanya penyesuaian yang tinggi dengan tujuan 

organisasi, maka kelompok tersebut akan berorientasi pada hasil ke arah 

pencapaian tujuan.  

 Kegiatan kooperatif sebagai upaya menciptakan kemandirian bagi 

anggota-anggotanya. Selain itu juga berguna untuk menikat jalinan hubungan 

diantara anggotanya. Menurut Purwaningwulan(2006), jika anggota kelompok 

menunjukkan interaksi dengan sesama anggota secara kooperatif, maka kelompok 

tersebut memiliki kohesivitas yang tinggi. Beberapa hal yang menggambarkan 

upaya tersebut diantaranya, upaya pelatihan dan pemenuhan sendiri dalam hal 

pupuk, pestisida dan obat-obatan yang digunakan selama proses budidaya padi 

organik di wilayah masing masing, pembentukan program lanjutan berupa 

Koperasi Trisno Tani sebagai bentuk upaya APPOLI dalam menjamin pemasaran 

hasil-hasil yang diupayakan anggotanya swadaya.  

 Koperasi Trisno Tani dibentuk berdasarkan keinginan anggota yang 

merasakan kebutuhan akan jaminan kepastian pemasaran bagi hasil budidaya 

organik yang diproduksi. Koperasi ini dikelola oleh anggota APPOLI dan 

berfungsi sebagai payung kekuatan ekonomi dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan anggota baik permasalahan permodalan, kebutuhan pelatihan 

maupun masalah lainnya. Hal ini membuat anggota APPOLI merasa memiliki 

banyak keuntungan bergabung dan melakukan upaya swadaya bersama-sama 

anggota lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhdi: 

 

“Manfaat yang diperoleh setelah bergabung dengan APPOLI ya itu 

tadi, peningkatan istilahnya pertama dari sumber daya manusianya ini 

kan mereka ada pelatihan, ada kegiatan mereka dilatih sehingga SDM 

petani lebih meningkat. Terus juga dari segi hasil karena APPOLI 

membelinya di atas harga pasar, tentunya hasilnya juga lebih 
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meningkat. Tentunya harapan dari APPOLI kan juga kesejahteraan 

petani juga meningkat pula.” 

 

 Kesuksesan APPOLI merupakan buah pikiran dari kerjasama anggota 

dalam menyelesaikan permasalahan. Pola kerjasama antara petani dan pihak 

APPOLI muncul dari adanya kebutuhan dan tujuan yang sama yaitu untuk 

mewujudkan kemandirian petani padi organik.  Pola kerjasama yang diterapkan di 

APPOLI merupakan upaya fasilitas kerjasama dalam rangka peningkatkan 

kapasitas petani agar terjadi peningkatan kesejahteraan.  

APPOLI termasuk organisasi yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi 

antara pengurus maupun anggotanya. Perasaan setiakawan, mendukung, belajar 

bersama dan membantu menyelesaikan masalah anggota. Hal ini ditunjukkan 

dengan saling berdiskusi dan memberi masukan jika ada masalah di dalam 

maupun di luar kelompok.Kelompok yang kohesif mau bekerjasama untuk 

mengatasi masalah (McShane & Glinow, 2009).  

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wicaksono & 

Prabowo, 2010) yang menyatakan kohesivitas dalam proses pengambilan 

keputusan berdiskusi untuk menentukan keputusan yang terbaik dimana setiap 

anggota mempunyai solusi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Trubus Jatmiko: 

 
“Membicarakan dulu dengan kelompok (kelompok tani budi rahayu), 

kemudian jika kelompok sudah bisa memecahkan masalah tidak perlu 

bertanya ke APPOLI. Namun jika belum menemukan solusinya maka 

bertanya kepada pengurus APPOLI dan memusyawarahkan dengan 

pertemuan kelompok.” 

 

Ditambahkan oleh Bapak Muhdi selaku Manager ICS APPOLI: 

 
“...petani kalau mempunyai permasalahan di lahan, petani 

memberikan informasi ke petugas lapang, petugas lapang tadi 

mengecek ke lokasi. Ohh ini kena apa, ini apakah sistim budidaya, apa 

fermentasi pupuknya belum jadi. Jadi jika ada permasalahan ya 

APPOLI yang datang ke petaninya memberikan penyelesaiannya”  

 

Dilihat cara penyelesaian masalahnya, komunikasi informasi itu penting 

karena jika petani tidak memberikan informasi kepada petugas lapang (APPOLI), 

maka dari pengurus APPOLI tidak mengetahui akar permasalahan yang dialami 

petani.Pada penelitian ini, sebagian besar kelompok tani anggota APPOLI 
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berusaha untuk mandiri dalam mencari solusi tiap permasalahan. Mereka tidak 

selalu bergantung kepada pengurus harian APPOLI, namun memusyawarahkan 

dengan pertemuan kelompok. Penelitian ini sejalan dengan Suciati (2013) 

pengambil keputusan tidak selalu bergantung kepada pengurus, namun peran 

anggota kelompok dalam pengambilan keputusan juga dilakukan karena tinggal 

bersama kelompoknya. Ketika ada masalah, kelompok yang kohesi mau 

bekerjasama untuk mengatasi masalah (McShane & Glinow, 2009). 

 . Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kohesi 

kelompok APPOLI masih dikatakan lemah. Hal ini karena beberapa factor seperti 

interaksi antar anggota kelompok dengan kelompok masih terbilang kurang, 

karena anggota hanya mengikuti jalannya pertemuan. Sebagaimana disampaikan 

oleh bapak Jumadi: 

 

“Saya cuma mengikuti jalannya pertemuan.” 

 

Selain itu, faktor daya tarik antar anggota juga masih kurang terjalin. Akan tetapi, 

APPOLI mempunyai hubungan relasi yang sangat kuat, misalnya menjaga hubungan 

yang positif, saling menguntungkan dan saling mempengaruhi. Hubungan tersebut 

tercipta karena dimensi dalam relasi terpenuhi oleh kedua belah pihak yang menjalin 

hubungan. Dimensi tersebut ialah kepercayaan, kepuasan, control mutualitas dan 

komitmen. Dari beberapa uraian di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

Gambar 5. Kohesi Kelompok APPOLI 


