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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertanian yang sempat menjadi isu utama pembangunan bangsa di Era 

Orde Baru kini menjadi terpinggirkan sebagai dampak perkembangan teknologi 

industri. Lahan-lahan pertanian pun kini telah tergusur oleh perluasan lahan-lahan 

industri modern yang semakin mengurangi kearifan masyarakat tani karena 

kehilangan lahan. Meskipun saat ini pemerintah kembali menggalangkan program 

pertanian secara maksimal menyentuh para petani diaras bawah. Namun, para 

petani Indonesia saat ini berada pada posisi yang termarginalkan karena hadirnya 

terpaan industri modern yang sedikit demi sedikit menghilangkan peran petani 

sebagai kelompok yang produktif dan berpenghasilan (Nugroho, 2016).  

Menurut Dimyati (2007) dalam Sesbany (2011), permasalahan yang masih 

melekat pada sosok petani atau kelompok tani adalah:  

1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap manajemen 

produksi maupun jaringan pemasaran.  

2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas 

petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm). 

3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum 

berjalan secara optimal. 

Permasalahan yang tidak kalah akut bagi mayoritas petani adalah 

ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi 

tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala 

dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Menurut Branson dan Douglas 

(1983) dalam  Sesbany (2011), lemahnya posisi tawar petani umunya disebabkan 

petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan 

permodalan yang kurang memadai. Petani kesulitan menjual hasil panennya 

karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim 

tebang jual.  

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan 

memberikan keuntungan yang layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan 

pendapatan antara petani yang bergerak di sub sektor on farm  dengan pelaku 
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agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai 

dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak 

berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga atau 

kelompok tani yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka. Lembaga 

atau kelompok tani tersebut hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan 

dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani 

harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Jamal, 2008). 

Sebagai daerah agraris, Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang 

banyak menghasilkan komoditas pertanian, salah satunya adalah komoditas padi. 

Menurut data BPS Kabupaten Boyolali (2015), komoditas pertanian di Kabupaten 

Boyolali adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1. Komoditas Pertanian Kabupaten Boyolali  

Komoditas Produksi (Ton) 

Padi  270.809 

Jagung  109.433 

Kedelai  5.062 

Kacang tanah 3.133 

Ubi kayu  123.500 

Ubi jalar  314 

Sumber: Kementan Kab. Boyolali, 2015 

Padi sebagai komoditas penghasil beras dan sebagai makanan pokok 

penduduk Indonesia. Oleh karena itu, Kabupaten Boyolali memiliki peluang besar 

untuk memacu pendapatan daerah melalui sektor pertanian. Hal ini nampak dari 

keseriusan pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memacu pembangunan 

pertanian berkelanjutan. Para petani di Boyolali pada umumnya merupakan petani 

yang memiliki lahan. Dengan demikian, sebenarnya ini menjadi salah satu potensi 

yang bisa dikembangkan oleh berbagai pihak untuk memaksimalkan nilai tukar 

atau posisi tawar petani sehingga mampu menjadi petani yang berpenghasilan. 

Persoalan nilai tukar atau posisi tawar menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan 

petani dalam melakukan kegiatan pertanian yang menghasilkan bagi kehidupan 

ekonomi mereka. Hal ini akan terkendala apabila skala usahataninya kecil dan 

lahan yang dimiliki oleh petani untuk melakukan budidaya rata-rata luasannya 

kurang dari 0,5 ha, sehingga petani hanya bisa memenuhi kebutuhan rumah 

tangga (Purwadi, 2016). Menurut Nuhung (2006), untuk membangun sosok 



3 

 

pertanian yang tangguh dibutuhkan organisasi petani yang berkembang dan 

memiliki posisi tawar kuat, kelompok tani profesional, penyuluh pertanian 

swadaya dan swasta menyatu dengan petani.  

Salah satu contoh organisasi di Boyolali yang telah berkembang dan 

memiliki posisi tawar yang kuat yaitu APPOLI. APPOLI telah mengantongi 

sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS), lembaga 

sertifikasi pangan organik dan juga APPOLI mendapatkan sertifikat organik 

internasional IMO (Institute for Marketecology). Sehingga pada tahun 2013, 

APPOLI berhasil mengekspor beras organik bersertifikat ke Belgia dan Jerman. 

Tahun 2013, beras organik produksi anggota APPOLI diekspor ke Belgia 

sebanyak 19 ton dan sebanyak 17 ton ke Jerman (Kompas, 2016). Asumsi awal 

munculnya APPOLI merupakan langkah yang dinilai tepat bagi petani dan 

kelompok-kelompok tani yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik 

di wilayah Kabupaten Boyolali khususnya. Dengan keberadaan APPOLI tersebut, 

maka perlu dilakukan kajian tentang penyebab petani selaku individu maupun 

sebagai anggota kelompok mampu bertindak dinamis meningkatkan 

kesejahteraannya melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok dan 

kendala apa saja yang dihadapi oleh kelompok. Beranjak dari hal tersebut 

menimbulkan pertanyaan, bagaimana proses pembentukan kelompok tersebut? 

dan bagaimana kohesivitas yang ada di kelompok tersebut untuk membangun 

pasar beras organik? dan bagaimanakah bargaining position dan bargaining 

power kelompok APPOLI? Maka penulis ingin melihat kohesivitas dan 

bargaining yang terjadi di dalam organisasi tersebut dalam mensejahterakan 

anggotanya.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui proses pembentukan dan kegiatan yang dilakukan APPOLI. 

2. Menganalisis kohesi kelompok APPOLI dalam membangun pasar beras 

organik. 

3. Mengetahui bargaining position dan bargaining power kelompok APPOLI. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 

terutama yang berkaitan dengan topik penelitian serta merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian dan 

Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.  

2. Bagi APPOLI, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

berguna bagi para petani dalam menghadapi persaingan pasar.  

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian guna 

menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

 Pembatasan masalah perlu dilakukan mengingat waktu, tenaga dan biaya 

yang terbatas yang dimiliki peneliti. Adapun masalah yang akan dibatasi dalam 

penelitian ini: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di APPOLI (Aliansi Petani Padi Organik 

Boyolali) Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. 

2. Penelitian ini mengulas mengenai proses pembentukan kelompok, kohesi 

kelompok APPOLI dan bargaining kelompok APPOLI. 

3. Proses pembentukan kelompok merupakan cara yang telah ditempuh untuk 

menghasilkan output. Dalam hal ini output yang dimaksud yaitu terbentuknya 

kelompok APPOLI.  

4. Kohesi kelompok merupakan derajat sejauh mana anggota kelompok melekat 

terhadap kelompoknya. Dalam hal ini dilihat antaranya daya tarik antar 

anggota, frekuensi interaksi, dan kerjasama untuk mencapai tujuan.  

5. Bargaining kelompok APPOLI yang dimaksud ialah faktor internal (kekuatan 

dan kelemahan) yang ada di dalam kelompok APPOLI.  

6. Sumber informasi hanya diambil dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

APPOLI. Pihak-pihak disini seperti pengurus APPOLI dan petani anggota.  


