
 

 

LAMPIRAN  
 



Lampiran 1 

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN 

 



Lampiran 2 

PANDUAN WAWANCARA 

Analisis Kohesi Kelompok APPOLI Dalam Membangun Kolektivitas 

Kelompok Sebagai Bentuk Bargaining Terhadap Pasar 

A. Pengurus Harian APPOLI 

I. Identitas Diri 

a. Nama   : ________________________ Jenis Kelamin : L/P 

b. Alamat   : ________________________________________ 

c. Usia    : ________ tahun  

d. Pendidikan   : _________________________________________ 

e. Jabatan/status   : _________________________________________ 

I. Proses Pembentukan Kelompok APPOLI dan Kegiatan yang Dilakukan 

No. Pertanyaan 

1.  Bagaimana sejarah APPOLI? 

2.  Apa alasan atau dasar didirikan APPOLI? 

3.  Prosedur apa saja yang harus diikuti ketika mendirikan APPOLI? 

4.  Apa tujuan berdirinya APPOLI? 

5.  Siapa saja yang menjadi anggota APPOLI? 

6.  Apa visi-misi pembentukan APPOLI? 

7.  Bagaimana cara pencapaian tujuan APPOLI? 

8.  Kegiatan apasaja yang sudah dilakukan APPOLI?  

9.  Apa dampak dari program kerja/ kegiatan APPOLI terhadap petani 

anggota APPOLI? 

10. Permasalahan/kendala apa saja yang dihadapi kelompok APPOLI? 

 

II. Analisis Kohesi Kelompok APPOLI  

No. Pertanyaan 

1.  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI? 

2.  Kapan saja dilakukan pertemuan kelompok? 

3.  Berapa jumlah anggota APPOLI? 

4.  Menurut bapak, apakah kegiatan kelompok sejalan dengan tujuan yang 

ingin dicapai? 

5.  Bagaimanakah pengurus APPOLI memperlakukan anggotanya?  

6.  Pernah tidak bapak mengalami pengalaman tidak menyenangkan dengan 

kelompok ataupun anggota? 

7.  Bagaimana keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan? 

8.  Jika ada permasalahan pernah tidak bapak bertanya dengan anggota / 

pengurus kelompok? 

9.  Apasaja yang dilakukan untuk menjadikan kelompok lebih unggul 

dibanding dengan kelompok lain? 



10. Fasilitas apasaja yang diberikan APPOLI terhadap petani? 

11.  Fasilitas apasaja yang belum ada untuk mendukung kegiatan APPOLI? 

12.  Kerjasama dalam bidang apasaja yang dilakukan APPOLI? 

13. Apakah di APPOLI memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi? 

14.  Bagaimana harapan kedepan terhadap APPOLI? 

 

III. Bargaining Power dan Bargaining Posisi APPOLI 

No. Pertanyaan 

1.  Dari mana modal APPOLI? 

2.  Kemana kelompok APPOLI menjual hasil produksinya? 

3.  Siapa yang menentukan harga hasil produksi? 

4.  Dalam bentuk apa kelompok menjual hasil produksinya? 

5.  Siapa saja pesaing APPOLI dalam memasarkan produk? 

6.  Apakah APPOLI mempunya koperasi sendiri? 

7.  Siapa yang menjadi pemasok KSU APPOLI? 

8.  Adakah syarat/ standar kualitas yang diberikan oleh mitra APPOLI? 

9.  Bagaimana kemampuan negosiasi antara APPOLI dengan mitra APPOLI? 

 



PANDUAN WAWANCARA 

Analisis Kohesi Kelompok APPOLI Dalam Membangun Kolektivitas 

Kelompok Sebagai Bentuk Bargaining Terhadap Pasar 

B. Petani Anggota APPOLI 

Identitas diri 

a. Nama   : ________________________ Jenis Kelamin : L/P 

b. Usia    : ________ tahun  

c. Alamat   : _________________________________________ 

d. Pendidikan   : _________________________________________ 

e. Jabatan/status   : _________________________________________ 

 

I. Proses Pembentukan Kelompok APPOLI dan Kegiatan yang Dilakukan 

No. Pertanyaan 

1.  Bagaimana sejarah APPOLI? 

2.  Apa tujuan berdirinya APPOLI? 

3.  Siapa saja yang menjadi anggota APPOLI? 

4.  Apa visi-misi pembentukan APPOLI? 

5.  Kegiatan apasaja yang sudah dilakukan APPOLI? 

6.  Apa dampak dari program kerja/ kegiatan APPOLI terhadap petani 

anggota APPOLI? 

7.  Permasalahan/kendala apa saja yang dihadapi kelompok APPOLI? 

8. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota 

APPOLI? 

 

II. Analisis Kohesi Kelompok APPOLI  

No. Pertanyaan 

1.  Apa alasan bapak bergabung dengan kelompok APPOLI? 

2.  Apa tujuan bapak bergabung dengan kelompok APPOLI? 

3.  Apa motivasi bapak bergabung dengan kelompok APPOLI? 

4.  Siapa yang memotivasi bapak bergabung dengan kelompok APPOLI? 

5.  Kapan saja dilakukan pertemuan kelompok APPOLI? 

6.  Berapa jumlah anggota APPOLI? 

7.  Apasaja yang dilakukan untuk menjadikan kelompok lebih unggul 

dibanding dengan kelompok lain? 

8.  Manfaat apa saja yang bapak peroleh setelah bergabung dengan APPOLI? 

9.  Bagaimanakah pengurus APPOLI memperlakukan anggotanya?  

10. Pernah tidak bapak mengalami pengalaman tidak menyenangkan dengan 

kelompok ataupun anggota? 

11.  Jika ada permasalahan pernah tidak bapak bertanya dengan anggota / 

pengurus kelompok? 

12.  Bagaimana keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan? 



13. Fasilitas apasaja yang diberikan APPOLI terhadap petani? 

14.  Fasilitas apasaja yang belum ada untuk mendukung kegiatan APPOLI? 

15. Kerjasama dalam bidang apasaja yang dilakukan APPOLI? 

16. Apakah di APPOLI memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi? 

17. Menurut bapak, sudahkan APPOLI memberikan sumber pelayanan 

informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota 

kelompok khususnya? 

18.  Bagaimana harapan kedepan terhadap APPOLI? 

 

III. Bargaining Power dan Bargaining Posisi APPOLI 

No. Pertanyaan 

1.  Dari mana bapak memperoleh modal untuk usahatani? 

2.  Kemana bapak menjual hasil produksinya? 

3.  Dalam bentuk apa kelompok menjual hasil produksinya? 

4.  Adakah syarat/ standar kualitas yang diberikan oleh pihak APPOLI? 

5.  Bagaimana cara bapak bernegosiasi menentukan harga produksinya? 

6.  Siapa yang menentukan harga hasil produksi? 

7.  Selain usahatani padi, apakah ada usaha lain yang bapak kembangkan? 

8.  Misalnya harga dipasaran lebih tinggi dari harga yang sudah disepakati 

dengan APPOLI, apakah bapak akan menjual hasil produksinya ke pasar? 

 



Lampiran 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama : Fitrotul Nariyanti 

NIM : 522012022 

Keterangan Kode:   

a. Pembentukan kelompok & 

kegiatan APPOLI 
b. Kohesi kelompok APPOLI c. Bargaining APPOLI 

1 : LSM 

2 : Harapan 

3 : Inisiatif ketua kelompok 

4 : Struktur  

5 : Visi-Misi  

6 : Jumlah pengurus  

7 : Jumlah anggota  

8 : Program/kegiatan 

9 : Pembagian tugas  

10 : Kendala 

11 : Pencapaian tujuan 

12 : Kemandirian kelompok 

 

13 : Motivasi 

14 : Manfaat 

15 : Tujuan  

16 : Frekuensi interaksi  

17 : Keterlibatan pengambilan keputusan 

18 : Musyawarah 

19 : Kerjasama  

20 : EVAPERCA 

21 : Keluarga 

22 : Komitmen  

23 : Pertemuan 

24 : Komunikasi informasi 

25 : Saling membantu 

26 : Saling mendukung  

27 : KSU APPOLI 

28 : Produk organik 

29 : Harga  

30 : Negosiasi pemasok  

31 : Kesepakatan 

32 : Syarat dibeli 

33 : Pembayaran 

34 : Fasilitas 

35 : Sanksi   

36 : Modal 

37 : Pendapatan  

38 : Pembeli  

39 : Negosiasi pembeli 

40 : Pesaing  

41 : Kontrak 

42 : Kebijakan pemerintah 

43 : Peluang 



Transkrip Wawancara 1 

 

Hari   : Kamis, 2 Maret 2017 

Waktu   : 10.00 - 10.30 WIB 

Tempat  : Sekretariat APPOLI ( Desa Sambi, Kec. Sambi) 

Nama   : Sidiq Pamungkas 

Jabatan/status : Pengurus Harian APPOLI 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I1 : Informan 1 

 

P/I1 Transkrip Kode 

P  Pak, kalau sejarahnya APPOLI?  

I1 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. Akan tetapi, setelah berhasil melakukan pertanian organik, 

petani hanya merasakan keuntungan hanya di tingkat kesehatan dan biaya produksi sedikit menurun (rendah). Namun 

yang diinginkan petani harga produknya lebih tinggi di pasar. Oleh sebab itu, salah satu untuk menjadikan harga lebih 

tinggi yaitu harus ada namanya ICS (Internal Control System). Salah satu syarat ICS harus ada organisasinya, makannya 

tahun 2007, Petani-petani yang notanbennya ketua-ketua kelompok mempunyai inisiatif membuat organisasi. 

Makannya dibuat APPOLI pada tanggal 29 Desember 2007 supaya bisa membuat ICS (Internal Control System) itu. 

Salah satu strukturnya ini. Harus ada organisasi karena ICS tidak bisa sendiri maupun kelompok, harus ada gabungan 

beberapa kelompok. Tahun 2007, itulah berdirinya APPOLI. 

1 

14 

2 

8 

4 

P  Tujuannya?  



I1 Tujuannya jelas, untuk meningkatkan hasil. Produk yang dihasilkan petani bisa dijual secara organik, kalau hanya 

organik tidak bisa disertifikasi tidak bisa disebut produk organik dan juga meningkatkan harga produknya. 

15 

P  Pak, visi misinya?   

I1 Sebentar mbak saya carikan,,tak printkan.  

Visi :  

Tercukupinya kebutuhan dasar hidup secara berkesinambungan, petani laki-laki, petani perempuan dan generasi muda 

melalui pengembangan rantai padi organik. 

Misi Organisasi:  

 Menumbuhkan organisasi tani yang memiliki posisi tawar guna mengembangkan padi organik di Kabupaten 

Boyolali. 

 Menerapkan pola tanam dengan sistem organik. 

 Menumbuhkan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang berbasis pertanian organik. 

 Memperkuat kapasitas dan peran serta perempuan baik dalam organisasi maupun rantai padi organik. 

 Mengembangkan pemasaran kolektif melalui wadah koperasi pemasaran. 

 

5 

P  Peran serta perempuan ini biasanya apa pak?  

I1 Biasanya peran serta perempuan dipengolahan pascapanen, pascapanen kan meliputi penjemuaran, kemudian packing, 

grading, administrasi, kemudian di kelompok juga bisa dijadikan sebagai bendahara di kelompok itu.  

9 

P  Jumlah pengurus APPOLI ada berapa pak?  

I1 Pengelola sama pengurus sama ya, jumlahnya ada 7 orang.  7 

P  Program APPOLI apa saja pak?  

I1  Penguatan kelembagaan APPOLI 

 Pengembangan sarana produksi organik 

 Penerapan ICS (Internal Control System) 

 Peningkatan kapasitas kelompok (sistem budidaya pengelolaan pasca panen) 

8 



 Pemasaran bersama oleh KSU APPOLI.  

P  Dari mana dulu awal modal APPOLI?  

I1 Awal yang jelas ada simpanan pokok dari anggota, hibah dari APPOLI baik berupa alat maupun uang, pasar/konsumen, 

pinjam pihak lain. 

36 

P  Kemudian pemasaran produk APPOLI kemana pak?  

I1 Kepada distributor di Jakarta, Yogyakarta, Cianjur, Bekasi, kemudian Semarang tapi baru sedikit.  38 

P  Yang menentukan harganya pak?  

I1 Yang menentukan harga dari kami koperasi APPOLI yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya ada nego-nego 

kan biasa, namun yang menentukan harga yang menyodorkan harga dari sini, kemudian mereka nego berapa. Dari pihak 

APPOLI yang menentukan harganya. 

31 

39 

 

P  Pak, kalau misal harga di pasar lebih tinggi dari harga kesepakatan cara mengatasinya gimana?  

I1 Kalau di APPOLI itu tidak ada perubahan harga, kita kontrak dalam 1 tahun harganya sekian-sekian. Yang pasti harga 

diatas pasar atau konversional. Itu rata-rata perbedaan selisihnya antara Rp 500 - Rp 1.000 perkilo.  

41 

29 

P  APPOLI juga jual pupuk, benih, dll pak?  

I1 Kalau pupuk padat yang buat kelompok sendiri, karena kita sudah memberikan pelatihan. Kalau benih, pupuk cair, obat 

pestisida itu dari APPOLI semua, petani beli. Yang pasti APPOLI menyediakan itu.  

27 

P  Pesaing APPOLI siapa saja pak?  

I1 APOB, banyak,,salah satunya penebas dari luar,,itu pesaing..kemudian organisasi-organisasi di luar maupun di dalam 

organisasi. 

40 

P  Harapan kedepan APPOLI apa pak?  

I1 Yang jelas harapannya itu petani bisa mendapatkan keuntungan/kelebihan. Yang kedua dari usaha APPOLI dapat 

berjalan lancar dan dapat menghidupi/mensejahterakan anggotanya.  

2 

 



Transkrip Wawancara 2 

Hari  : Kamis, 2 Maret 2017 

Waktu   : 10.30 – 11.00 WIB 

Tempat  : Sekretariat APPOLI (Desa Sambi, Kec. Sambi) 

Nama  : Muhdi       

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 47 tahun  

Jabatan/status  : Anggota APPOLI (Manager ICS) 

Alamat  : Dukuh Duwet RT 16 RW 07, Desa Andong, Kec. Andong, Kab. Boyolali 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I2 : Informan 2  

 

I2/P Transkrip Kode 

P  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?   

I2 Alasan bergabung yang pertama itu kan yang jelas mempererat persaudaraan, yang kedua punya kesamaan kemauan 

yang keras untuk maju salah satunya dengan budidaya padi organik, kemudian keinginan bergabung dari segi harga 

jualnya dari petani dibandingkan dengan harga jual di tingkat umum lebih besar di APPOLI. Yang jelas punya komitmen 

yang sama punya keinginan yang sama petani untuk maju. Apalagi? 

21 

2 

22 

P  Apa tujuan bergabung dengan kelompok?   

I2  Meningkatkan SDM  15 

P  Seberapa sering menghadiri pertemuan/rapat APPOLI?  



I2  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.   

16 

23 

P  Itu setiap 1 bulan sekali, itu setiap tanggal berapa atau hari apa?  

I2 Kalau untuk tanggal kan eksidentil ya mbak, istilahnya paling gak yang rutin 3 bulannan pasti ada, 6 bulanan, 1 bulanan 

ada setiap tanggal muda, minggu pertama biasanya.   

16 

P Pak, bagaimana cara meningkatkan gairah bekerja?  

I2 Ya itu tadi mbak, 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.   

 

8 

P  Pernah tidak mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok?  

I2  Pengalaman sih ada mbak, pengalaman yang pertama tentang petaninya komplen istilahnya komplen dengan ee sistim 

pesen benih, kok ndelalah apa yang diharapkan.. karena petani pesen benih dari APPOLI, obat-obatan dari APPOLI 

dan itu belum tersedia jadi mereka agak kecewa. Kemudian juga sistem pembayarannya karena di APPOLI ini kan 

pembayarannya tidak langsung cash seperti pedagang. Kalau pedagang biasanya hari ini timbang hari ini pula bayar, 

tapi kalau di APPOLI kan ada tenggang waktu paling tidak satu minggu. Itu yang tidak mengenakkan bagi petani.   

27 

 

33 

P  Manfaat yang diperoleh setelah bergabung dengan APPOLI apa pak?   

I2  Manfaat yang diperoleh setelah bergabung dengan APPOLI ya itu tadi mbak, 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 

meningkat. Tentunya harapan dari APPOLI kan juga kesejahteraan petani juga meningkat pula.  

 

14 

2 

P  Fasilitas yang diberikan APPOLI ke anggotanya?  

I2 Fasilitas yang diberikan APPOLI ke anggotanya yaitu tadi mbak, kita kan datang ke kelompok-kelompok, kita 

memberikan istilahnya apa ya,,memberikan training ke petaninya sebagai contoh bagaimana membuat pupuk organik, 

 

34 



pestisida nabati, dan juga bagaimana melakukan penangkaran benih. Itukan dari APPOLI yang datang memberi 

sosialisasi sekaligus melatih para petani untuk lebih maju istilahnya.   

P  Apakah ada tugas pembagian antara tugas laki-laki dan perempuan?  

I2 Oh ada, sebenarnya ada mbak pembagian tugas laki-laki dan perempuan. Kalau kita kan dari APPOLI pernah melakukan 

pelatihan gender bagi kelompok tani, sehingga antara peran laki-laki dan peran perempuan itu kan dalam pelatihan 

gender tadi kan kita ajak musyawarah petani laki-laki dan perempuan. Sebetulnya pembagian kerja antara laki-laki dan 

perempuan itu kan banyak yang mana to, hla itu kan ada pembagian tugas yang seperti itu. Salah satunya kalau di bidang 

pertanian ya siapa yang menyiapkan benih, istilahnya ada musyawarah antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita 

persentasikan itu ya hampir imbang sih mbak antara peran laki-laki dan peran perempuan dalam bidang pertanian.  

 

9 

P  Pak, pernah tidak dari pengurus APPOLI mengeluarkan anggotanya?  

I2  Kalau untuk mengeluarkan tidak pernah mbak, tapi dalam sertifikasi itu kalau ada petani yang melanggar aturan itu ada 

sanksi. Sanksinya mereka tidak dikeluarkan tetapi ada pembinaan lagi. Jadi tidak ada istilahnya anggota dikeluarkan. 

Tapi kalau yang sudah sertifikasi, petani itu melanggar aturan kena sanksi itu memang produk yang mereka produksi, 

dari APPOLI tidak mau membeli.  

 

35 

P  Pelatihan apa saja pak yang sudah dilakukan oleh APPOLI?  

I2  Yang jelas ada, pelatihan yang pertama itu pelatihan pertanian organik, di dalam pelatihan pertanian organik itu ada 

pelatihan pembuatan pupuk, pelatihan pembutan pestisida nabati/ pestisida alami, kemudian ada pelatihan pembuatan 

obat penghijau buah. Ini agar buah itu mentes. Yang jelas ada pelatihan tentang ICS (Internal Control System).   

8 

P  Pak, tadi kan petani jual hasil panennya ke APPOLI ya pak? Yang menentukan harganya itu siapa pak?  

I2 Iya mbak, harga itu sudah disepakati di depan mbak. Ada musyawarah antara petani dengan APPOLI, bahwa harga beli 

APPOLI di atas harga pasaran umum. Selisihnya 1.000 rupiah. 500-1000 rupiah mbak. Jadi yang menentukan harga itu 

ada kesepakatan di awal sebelum MT I.  

31 

29 

 

P  Untuk penentuan kriteria-kriteria, petani jualnya kering apa basah pak?  



I2 Kriteria dibeli, itu kan APPOLI membelinya gabah kering panen jadi gabah kering panen itu habis penen meduk erek 

kalau bahasa jawanya. Meduk ko sawah, jadi dierek, rontok, dimasukkan ke dalam bagor/karung. Hla meduk erek itu 

gabah tidak ngompol. Tidak ngompol itu maksudnya tidak basah waktu dipanen tidak kotos-kotos ketika di dalam 

karung. Hla itu diirek kalau bahasa indonesianya dibersihkan tidak campur awul-awul’e.  

32 

P  Berarti gak dijemur dulu pak?  

I2 Gak dijemur. Jadi dari meduk rontokan padi dimasukkan ke karung, jual ke APPOLI. Gabah kering panen bukan kering 

giling. Pokoknya jual basahlah. Tapi basahnya tidak dikasih air hlow,,hehe..basahnya asli dari sawah.   

32 

P  Pak, kalau misalnya harga di pasaran lebih rendah dari APPOLI, petani tetap jual ke APPOLI apa ke pasar pak?  

I2 Sementara ini kalau harga diatasnya harga APPOLI belum ada, tengkulak belum berani membeli harga di atasnya 

APPOLI. Contoh MT ini ya mbak, panen saat ini APPOLI tetap membeli harga dengan harga Pandan wangi : Rp 

4.500/kg, gabah merah : Rp 4.500/kg,  trus yang hitam: Rp 7.000/kg. Hla dari harga ini kan APPOLI tidak wahh ini 

curah hujannya tinggi beli dibawah ini, APPOLI tetep membeli dengan harga ini. tapi kalau ditingkat pedagang, harga 

Rp 3.500/kg itu masih ada pengurangan-pengurangan.  

43 

29 

P  Yang dibudidayakan itu tadi pak, 3 aja?  

I2  Iyaa,,kalau musim kemarau nanem palawija. Palawijanya itu jagung unyil, kedelai, sama kacang ijo.  8 

P  Petani memperoleh pupuk benih dari APPOLI pak?  

I2 Iyaa,,benih disediakan APPOLI, APPOLI mempunyai kelompok penangkar benih. Dari hasil budidaya tersebut dibeli 

oleh APPOLI dijadikan sebagai benih. Lalu APPOLI menjual lagi ke petani anggota dalam bentuk kemasan 5 kg.   

27 

P  Pak, apakah anggota terlibat dalam pengambilan keputusan?  

I2  Terlibat, karena kita tiap setahun 2x itu ada yang namanya evaluasi dan monitoring (EVAPERCA) itu tiap 6 bulanan 

ada evaluasi dan perencanaan. Petani kita undang untuk ikut merencanakan bahasanya rapat evaluasi dan perencanaan 

APPOLI.  

20 

P  Pak, modal awal petani untuk usahatani dari mana?  



I2  Kalau untuk petani modal sendiri, tapi untuk kaitan dengan benih, benih dan pupuk disediakan APPOLI. Itu bisa bayar 

nanti kalau sudah panen.  

36 

P  Apa pak yang sudah bapak lakukan untuk menjadikan APPOLI lebih maju?  

I2 Untuk menjadikan APPOLI lebih maju itu ya kami punya kerjasama dengan teman lebih kompak, kalau ada pelatihan 

tentunya akan kami sampaikan ke petaninya. Soalnya dari APPOLI, kita selalu memberikan training kepada petaninya.  

8 

P  Pak, motivasi bapak bergabung dengan APPOLI?  

I2  Motivasi saya itu ya ingin, awalnya punya keinginan untuk lebih maju, banyak wawasan, dan akhirnya muncul tingkat 

kesejahteraan.  

13 

P  Awal termotivasi oleh siapa pak?  

I2 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.  

1 

8 

11 

P  Pak, apakah ada syarat bergabung dengan APPOLI?  

I2 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.  

 

36 

27 

P  Bulanannya ada pak?  

I2 Bulanannya enggak,,Cuma pas waktu masuk aja pendaftaran. Bulanannya kami hanya di APPOLI itu, awalnya hanya 

memberikan kayak wajib tapi tidak wajib waktu panen itu Rp 5.000,-. Dulu waktu APPOLI belum ada modal, tapi 

setelah APPOLI punya modal adanya potongan Rp 5.000 untuk modal sekarang sudah ditiadakan.  

 

36 

P  Pak, apa saja program yang udah diberikan oleh APPOLI?  

I2  Program,,ya isinya pelatihan-pelatihan, programnya adalah pelatihan, peningkatan SDM petani, kemudian program 

yang berkaitan dengan program APPOLI kan saat ini benihnya paketan mbak. Jadi kalau petani menanam produk dari 

APPOLI satu paket. Artinya benih 5kg pupuk organik 1L. Paketannya seperti itu.  

8 



P  Pak, petani itu jika ada permasalahan tanya dengan kelompok?  

I2  Iyaa,,jadi gini, 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.  

24 

  

 



Transkrip Wawancara 3 

Hari  : Kamis, 2 Maret 2017 

Waktu   : 11.45 – 12.45 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Trubus  

Nama  : Trubus Jatmoko       

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 53 tahun  

Pendidikan  : SLTA 

Jabatan/status  : Anggota APPOLI (Ketua Kelompok Budi Rahayu Desa Catur) 

Alamat  : Dukuh Tokrayan, Desa Catur, Kec. Sambi 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

PA : Pendamping APPOLI 

I3 : Informan 3  

 

P/PA/ I3 Transkrip Kode 

P  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?  

I3 Alasannya kita untuk meningkatkan hasil dan meningkatkan pendapatan. 37 

P  Tujuannya apa pak bergabung dengan APPOLI?  

I3 Tujuannya ya untuk membangun komunikasi dan persaudaraan. 15 

P  Bapak pernah menghadiri rapat dengan APPOLI?  

I3  Pernah, sering. 23 

P  Biasanya berapa kali perbulan?  



I3  Tergantung dengan kebutuhan dan tidak pasti. Kadang 1 bulan sekali.  23 

P  Apakah bapak pernah ada konflik dengan APPOLI?  

I3 Pernah  

P  Konfliknya apa saja misalnya pak?   

I3 Kadang-kadang dengan APPOLI, masalah harga dan pembayarannya kadang-kadang mundur dari waktu yang 

ditentukan karena modalnya sedikit. 

33 

36 

P  Siapa yang memotivasi bapak bergabung dengan APPOLI?  

I3 Kan gini. Ceritanya dulu kelompok dengan APPOLI. Dulu kelompok ada bantuan dari pemerintah PTT, 

kemudian APPOLI bergabung melakukan pendampingan-pendampingan. Jadi sejarahnya seperti itu.  

8 

P  Apa motivasi bapak bergabung dengan APPOLI?  

I3  Ya itu tadi, Meningkatkan pendapatan dan membangun komunikasi.  13 

P  Bagaimana cara meningkatkan gairah kerja selama bergabung dengan APPOLI?  

I3  Harga yang ditawarkan APPOLI lebih tinggi dan hasil produksinya bagus serta lebih menekankan pengeluaran. 37 

P  Harga gabahnya berapa pak?  

I3 Harga beras merah itu Rp 4.500,-  pandan wangi itu Rp 4.500, dan hitam Rp 6.000,- 29 

P  Berarti bapak menjual hasil panennya dalam bentuk gabah ya pak?  

I3 Iya, gabah kering panen. Jadi gabah kering panen itu, habis panen dari sawah kemudian dierek lalu dibersihkan 

diayaki kemudian dimasukkan karung lalu dijual di KSU. 

28 

27 

P  Berarti tidak dijemur dulu ya pak?  

I3 Tidak. Yang jemur nanti ada tugasnya sendiri dari APPOLI. 9 

P  Yang menentukan harga tadi dari petani atau dari APPOLInya pak?  

I3  Dari APPOLInya, kalau yang menentukan petani ya enak, minta harganya yang tinggi. Hehee.. 30 

P  Darimana bapak memperoleh modal untuk usahatani?  

I3  Modal sendiri dari hasil panen 36 



P  Apakah APPOLI memiliki koperasi simpan pinjam?  

I3  Tidak, hanya menjual benih dan membeli gabah. 27 

P  Bapak sering menjual hasil panen ke KSU APPOLI?  

I3  Sering, tiap musim panen menjual gabahnya ke APPOLI. 27 

P  Alasannya apa pak jual ke APPOLI?  

I3 Harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga pasar. 29 

P  Kalau misalnya harga yang ditentukan APPOLI lebih rendah dari harga pasar, apa yang bapak lakukan?  

I3 Hasil produk organik tidak mungkin harganya rendah dari pasaran. 29 

P  Apakah ada penambahan luas tanam setelah bergabung dengan APPOLI?  

I3 Iya, ada. 14 

P  Sewa atau beli pak?  

I3  Beli  14 

P  Manfaat apa saja yang bapak peroleh setelah bergabung dengan APPOLI?  

I3  Memperoleh harga tinggi, menambah wawasan, menambah saudara yang dulunya tidak kenal dengan orang 

andong, sawit, sekarang menjadi kenal.  

14 

P  Fasilitas apa saja yang diberikan APPOLI terhadap petani?  

I3 Pelatihan-pelatihan. Kalau Sarpras pemerintah yang memberikan dan dari APPOLI hanya menyalurkan memberi 

informasi saja. 

24 

P  Contohnya pelatihan apa saja pak yang sudah dilakukan?  

I3  Pelatihan pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida. 8 

P  Jadi tiap musim tanam bapak bikin sendiri pupuknya?  

I3  Iya. Pupuknya dari kotoran sapi, enceng gondok dedaunan kemudian difermentasi. Pestisidanya juga buat 

sendiri. 

12 

P  Jadi bisa mengurangi pengeluaran ya pak untuk usahataninya?  



I3  Iya. 37 

P  Apa saja yang sudah bapak lakukan untuk menjadikan kelompok lebih unggul dibanding dengan kelompok lain?  

I3 Jual pupuk dan jual gabah. 27 

P  Pak, jika ada permasalahan pernah tidak bapak bertanya dengan anggota kelompok atau pengurus kelompok?  

I3 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.  

24 

18 

23 

P  Bapak terlibat tidak dalam pembuatan aturan tersebut?  

I3  Iya, terlibat. Saya mengikuti pembuatan aturan dan pengambilan keputusan disepakati bersama. 17 

P  Berarti sering terlibat dalam pengambilan keputusan ya pak?  

I3  Iya, sering. 17 

P  Misalnya keputusan apa pak?  

I3  Misalnya seperti penentuan harga.  30 

P  Menurut bapak, sudahkah APPOLI memberikan sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para 

petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya?   

 

I3  Sudah, ya lewat pelatihan tadi. 24 

P  Kerjasama dalam bidang apa saja yang sudah bapak ikuti?  

I3  Jual gabah, beli benih, penjualan pupuk organik dengan APPOLI juga pernah, kemudian keluar juga pernah.  19 

P  Harapan kedepan terhadap APPOLI apa pak?  

I3 Saling berhubungan, saling berkomunikasi, serta meningkatkan komunikasi.  2 

P  Dari APPOLI sering mengontrol ke lahan tidak pak?  

I3 Sering dikontrol oleh APPOLI, namun tidak tahu ngontrol atau dolan,,hehee 23 



Yang pasti tergantung kebutuhan dan komunikasi. Kalau misalnya dari petani ada masalah di lahan lapor ke 

petugas lapangnya kemudian mereka yang mengecek ke lahannya, kalau dari APPOLInya yang butuh mereka 

yang hubungi kami. Tergantung kebutuhan. 

  



Transkrip Wawancara 4 

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Maret 2017 

Waktu   : 11.00 – 12.15 

Tempat  : Sekretariat APPOLI 

Nama  : Danang Tri Wibowo 

Usia   : 34 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : S1 Pertanian 

Jabatan  : Pengembangan Jaringan dan Inspektor (Pengurus APPOLI) 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I4 : Informan 4 

 

P/ I4 Transkrip Kode 

I4 APPOLI adalah organisasi padi organik boyolali dengan anggota yang taat pada peraturan organisasi yang telah 

disepakati bersama. APPOLI berdiri pada tanggal 29 Desember 2007. Tujuannya dan visi misi saya lihat di laptop 

dulu.  

 

P  Program-programnya apa saja pak?  

I4 Programnya ya ada pelatihan-pelatihan, kemudian budidaya padi organik, pengolahan pascapanen dan pemasaran, 

serta sertifikasi SNI dan Internasional.  

8 

P  Alasan bapak bergabung dengan APPOLI apa pak?  

I4 Alasannya ya karena sesuai dengan bidang pendidikan saya ‘pertanian’ dan sudah berpengalaman dalam organisasi 

petani atau LSM dan di APPOLI sendiri peningkatan SDM sangat diutamakan.  

13 



P  Tujuannya pak?   

I4 Tujuannya ya sama untuk peningkatan SDM saya, dan saya dapat membantu para petani anggota APPOLI. 15 

P  Motivasinya apa pak?  

I4 Selain sebagai mata pencaharian di APPOLI juga bisa membantu petani kecil untuk meningkatkan pendapatan.  13 

P  Apa saja yang sudah bapak lakukan untuk menjadikan APPOLI lebih unggul dengan kelompok lain?  

I4 Banyak sekali yang sudah dilakukan,, yang utama peningkatan SDM petani, SDM petani semakin meningkat, 

kemudian lahan-lahan menjadi subur yakni dengan bertani organik tadi, lalu pendapatan, pendapatan petani jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. 

14 

37 

P  Bapak sering bapak menghadiri rapat pertemuan?   

I4 Sering menghadiri tiap pertemuan biasanya sosialisasi program baru dan menonitoring kemajuan kelompok dan 

lahannya.  

23 

P  Kapan saja dilakukan pertemuan itu pak?   

I4 Setiap kelompok tani mempunyai jadwal pertemuan masing-masing rata-rata 1 lapan sekali atau 35 hari sekali.  16 

P  Biasanya petaninya banyak yang hadir dalam pertemuan pak?  

I4 Banyak yang hadir hadir, kecuali pas mereka ada hal yang sangat mendesak sehingga tidak bisa hadir dalam 

pertemuan atau sosialisasi.  

23 

P  Apa yang membuat petani tertarik mengikuti pertemuan pak?   

I4 Petani biasanya sering bertanya mengenai masalah yang sedang dihadapi, kemudian kami memusyawarahkan 

mencarikan solusi permasalahan tersebut.  

18 

P  Pernah tidak bapak mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan dengan kelompok?  

I4 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.  

 

35 

P  Solusinya apa pak?  



I4 Untuk menjadi organik lagi dan hasilnya dibeli APPOLI, lahannya harus diolah secara organik selama 2 tahun, karena 

lahan yang sudah tercemar bahan-bahan kimia harus disterilkan lagi dan itu lahannya diolah secara organik selama 2 

tahun.  

32 

P  Oh gitu ya pak,,butuh waktu lama ya untuk bisa dibeli APPOLI lagi.  

I4 Iya,,karena produk yang dibeli APPOLI harus yang sudah bersertifikasi SNI. 32 

P  Misalnya kalau petani udah berorganik namun belum memperoleh sertifikat SNI jualnya ke koperasi APPOLI atau 

kemana pak? 

 

I4 Karena produk yang dibeli APPOLI harus yang sudah bersertifikat SNI, meskipun petani sudah berorganik APPOLI 

tidak membelinya. Yang akan membelinya dari PT CSA. CSA dengan merk beras sehat kalau di pasaran. Nanti dari 

APPOLI memberi informasi saja menyalurkan informasi. 

38 

P  Produknya sama pak? GKP?  

I4 Iya,,soalnya nanti kalau jual GKG gabah bisa terlalu kering dan waktu digiling banyak yang patah berasnya. Di 

APPOLI juga sama belinya GKP nanti yang jemur dari APPOLI.  

32 

P  Kalau harga yang menentukan siapa pak?  

I4 Harga panen ditentukan melalui kesepakatan KSU APPOLI dan kelompok dalam 1 tahun sekali. Kesepakatannya 

dalam bentuk kontrak. Jadi diawal sebelum MT 1 harga sudah disepakati bersama. Setiap setahun sekali itu diadakan 

pertemuan perwakilan dari tiap-tiap kelompok dalam menentukan harga dan varietas yang ditanam.  

31 

 

23 

P  Pak, misalnya harga di APPOLI lebih rendah dari harga pasar, apa yang dilakukan oleh APPOLI?  

I4 Harga di APPOLI dipastikan lebih tinggi daripada harga umum. Dalam setahun APPOLI sudah memproduksi harga 

tertinggi daripada harga umum dan APPOLI menentukan harga lebih tinggi dari harga umum.  

29 

P  Apa harapan kedepan APPOLI?  

I4 Kami mengharapkan APPOLI bisa berkembang dengan baik. 2 

P  Pak, bagaimana cara meningkatkan gairah bekerja APPOLI? Emm.. meningkatkan semangat kerja APPOLI?  



I4 Di APPOLI ini staf-stafnya sudah seperti keluarga sendiri mbak, sehingga ada keterbukaan satu sama lain. Yaa,,kita 

kayak begini ini mbak..kayak keluarga. Selain itu keharmonisan staf tetap terjaga.  

21 

P  Pak, tantangan apa yang sedang dihadapi APPOLI?   

I4 Tantangan,, saat ini kan APPOLI masih didukung oleh lembaga donor dari “Veco Indonesia”, belum tentu Veco ini 

selamanya mendanai membiayai terus, sehingga perlu mencari lembaga donor lain untuk menunjang kegiatan 

APPOLI.  

1 

36 

 



Transkrip Wawancara 5 

Hari  : Jumat, 10 Maret 2017 

Waktu   : 10.00 – 10.30 WIB 

Nama  : Paniem       

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 44 tahun  

Pendidikan  : SMP 

Jabatan/status  : Petani Anggota APPOLI  

Alamat  : Dukuh Jatisari, Ds. Sambi 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

PA : Pendamping APPOLI 

I5 : Informan 5  

 

P/PA/ I5 Transkrip Kode 

P  Bu’, dulu apa alasan ibu bergabung dengan APPOLI?  

I5  Alasannya ingin bertani organik. 13 

P  Tujuannya bu?  

I5 Supaya penghasilan meningkat. 37 

P  Ibu sering menghadiri rapat APPOLI?  

I5 Kalau rapat di APPOLI belum pernah, karena tidak tahu. Cuma ketika ada perkumpulan kelompok, ada petugas 

APPOLI yang datang. 

23 



P  Bu’, jika dalam melaksanakan usahatani ada permasalahan, pernah tidak ibu bertanya dengan pengurus kelompok 

atau anggota? 

 

I5 Pernah. Biasanya jika ada permasalahan selalu bertanya setiap perkumpulan rutin.  23 

P  Bu’, apa yang sudah ibu peroleh setelah bergabung dengan kelompok?  

I5 Memperoleh pelatihan-pelatihan yang meliputi budidaya secara organik kemudian sertifikasi.  8 

P  Ibu’ terlibat tidak dalam pengambilan keputusan APPOLI?  

I5  Kalau APPOLI tidak mbak, tapi kalau pertemuan kelompok ikut, soalnya apa ya mbak,,yang diundang ke APPOLI 

kan Cuma ketua kelompoknya saja, kemudian ketuanya menyampaikan ke anggotanya.  

17 

P  Bu’ kalau modal awal untuk berusaha tani modal sendiri apa dipinjemi tengkulak bu?  

I5 Sendiri mbak.  36 

P  Bu’ biasanya peran serta perempuan apa saja bu?  

I5  Dari menanam sampai panen itu dilakukan oleh perempuan. Tanam, matun, panen, jemur juga mbak.  9 

  



Transkrip Wawancara 6 

Hari  : Rabu, 8 Maret 2017 

Waktu   : 12.45 – 13.15 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Mujiman 

Nama  : Mujiman      

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 62 tahun  

Pendidikan  : SR / SD 

Jabatan/status  : Petani Anggota APPOLI  

Alamat   : Ds Jatisari, Sambi 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I6 : Informan 6  

 

P/ I6 Transkrip Kode 

P  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?  

I6 Alasan bergabung ingin bertani organik, kemudian keinginan bergabung untuk meningkatkan hasil panen, 

menambah pendapatan.  

13 

P  Tujuannya pak?  

I6 Meningkatkan hasil panen. 15 

P  Bapak pernah menghadiri rapat APPOLI?  

I6 Pernah, sering. Setiap awal musim tanam dan ketika ada pelatihan juga. Kurang lebih 5x dalam 1 tahun. Awal 

misim tanam, pelatihan. Tergantung undangannya dari APPOLI. 

16 



P  Bapak terlibat juga dalam pengambilan keputusan ?  

I6 Iya,,  17 

P  Berarti bapak terlibat juga dalam pengambilan keputusan?  

I6 Iya ikut terlibat,, 17 

P  Apa motivasi bapak dengan APPOLI?  

I6 Selain dapat bertani organik dapat menyehatkan dan pertanian yang berkelanjutan.  13 

P  Apa yang sudah bapak lakukan untuk menjadikan kelompok APPOLI lebih unggul dibandingkan kelompok lain?  

I6 Ikut sertifikasi internasional.  8 

P  Jika ada permasalahan pernah tidak bapak bertanya dengan anggota/pengurus APPOLI?  

I6 Iya pernah,,selalu dimusyawarahkan jika ada permasalahan. Dimusyawarahkan dengan kelompok.  18 

P  Pak, fasilitas apa saja yang sudah diberikan APPOLI?  

I6 Sertifikasi, kemudian ada pelatihan-pelatihan. 8 

P  Pelatihannya apa saja pak?  

I6 Pelatihan organik, pembuatan pupuk, pestisida nabati, pengolahan lahan, panen.  8 

P  Bapak terlibat juga dalam pengambilan keputusan?  

I6 Ikut,, 17 

P  Pak, setelah bergabung dengan APPOLI apakah bapak melakukan penambahan luas lahan?  

I6 Sudah,  14 

P  Sewa atau beli pak?  

I6 Sewa  14 

P  Pak, darimana bapak memperoleh modal untuk usahatani?  

I6 Sendiri  36 

P  Tidak memperoleh pinjaman dari tengkulak atau dari pihak lain pak?  

I6 Tidak,,ya modalnya dari hasil panen dijual kemudian buat modal lagi.  36 



P  Bapak jual hasil panennya kemana pak?  

I6 Ke APPOLI 27 

P  Yang menentukan harganya siapa pak?  

I6 Kelompok dan APPOLI melalui kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan dalam pertemuan. Tapi yang 

menentukan ya tetap dari APPOLInya.  

31 

30 

P  Pak, misalkan harga yang ditawarkan APPOLI lebih rendah dari harga pasar, pernah tidak bapak jual ke pasar?  

I6 Tetap jual ke APPOLI karena tidak mungkin harga dipasaran lebih tinggi dari APPOLI.  29 

P  Kira-kira selisih harganya berapa pak dari harga pasar?  

I6 Selisihnya ya sekitar Rp 500 – Rp 1.000 29 

P  Pak, tadi kan jualnya ke APPOLI. Itu jualnya dalam bentuk apa pak?  

I6 Iyaa,,GKP panen dari sawah langsung dibeli APPOLI. 28 

P  Tidak dijemur dulu pak?  

I6 Tidak,,jadi GKP kalau dijemur GKG gabah kering siap giling (gabah kering giling). Di APPOLI belinya 

GKP,,yang jemur dari APPOLI.  

 

P  Adakah syarat-syaratnya pak?  

I6 Syaratnya bersih, tidak ngompol. Maksudnya bersih yaa tidak banyak awul-awul’e (sampah bekas jerami) 32 

 

 



Transkrip Wawancara 7 

Hari  : Rabu, 8 Maret 2017 

Waktu   : 13.30 – 14.00 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Jumadi 

Nama  : Jumadi     

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 57 tahun  

Pendidikan  : SR / SD 

Jabatan/status  : Petani Anggota APPOLI  

Alamat  : Ds Jatisari, Sambi 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

PA : Pendamping APPOLI 

I7 : Informan 7  

 

P/PA/I7 Transkrip Kode 

P  Pak, apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?  

I7 Alasannya yang jelas ingin belajar berorganik. 13 

P  Tujuannya pak?  

I7 Dengan berorganik dapat meningkatkan hasil dengan biaya rendah.  17 

P  Pendapatannya meningkat pula tidak pak?  

I7 Karena di APPOLI dibelinya dengan harga tinggi pastinya pendapatannya tinggi.  37 

P  Apa motivasinya pak?   



I7 Motivasi..motivasinya produk organik bisa dijual dengan harga tinggi.  13 

P  Bedanya dengan harga dipasaran berapaan pak?  

I7 Itu kalau gabah merah dan pandan wangi harganya Rp 4.500, gabah hitam Rp 7.000,-. Ya pokoknya harganya 

lebih tinggi dari harga umum. 

29 

P  Berarti jual gabahnya ke APPOLI ya pak atau ke pedagang?  

I7 Kalau jual ke APPOLI. Harganya lebih tinggi.  27 

P  Dalam bentuk apa bapak menjual produk usahataninya? GKP atau GKG pak?  

I7 GKP (gabah kering panen). Dari sawah panen dimasukkan ke karung dijual ke APPOLI. 28 

P  Gabah dari sawah dijual semua apa ada yang dikonsumsi pak?  

I7 Sebagian dijual sebagian dikonsumsi sendiri. 50% - 50% perbandingannya.   

P  Pak, yang menentukan harga tadi dari siapa pak?  

I7 APPOLInya.   30 

P  Pak, adakah syarat-syarat/standar kualitas untuk bisa dibeli APPOLI?  

I7 Syaratnya bersih, tidak ngompol. Sebelum dibeli oleh APPOLI kan dari APPOLI cek ke lokasi dulu mbak. Ini 

sudah sesuai dengan ketentuan APPOLI belum. 

32 

P  Pak, sejak gabung dengan APPOLI apakah bapak menambah luas lahan?  

I7 Iya.  14 

P  Dengan sewa atau beli pak?  

I7 Beli mbak.  14 

P  Bapak sering menghadiri rapat APPOLI?  

I7 Sering  17 

P  Kapan dilakukan pertemuannya pak?  

I7 Setiap awal musim tanam, sebelum panen itu ada pertemuan. 23 

P  Biasanya bahas apa saja pak dipertemuan?  



I7 Penentuan varietas, tergantung undangan dari APPOLI.  20 

P  Pak, fasilitas apa saja yang sudah diberikan APPOLI?  

I7 Seperti pelatihan-pelatihan, sertifikasi.  8 

P  Pelatihannya apa saja pak?  

I7 Pelatihannya ada banyak. pelatihan organik, buat pupuk, buat pestisida. 8 

P  Bapak jika ada permasalahan pernah tidak bapak bertanya dengan anggota lain atau pengurus kelompok?  

I7 Pernah  24 

P  Trus?  

I7 Waktu ada kumpulan rutin kelompok ditanyakan. Nanti dimusyawarahkan bersama.  18 

P  Bapak terlibat dalam pengambilan keputusan?  

I7 Saya Cuma mengikuti jalannya pertemuan.  17 

P  Manfaat apa yang sudah bapak peroleh setelah bergabung dengan APPOLI?  

I7 Produksi meningkat. 14 

P  Hmmm.. bapak sering tukar pendapat atau informasi dengan anggota lain?  

I7 Iya..tukar pengalaman lebih tepatnya.  24 

 



Transkrip Wawancara 8 

Hari  : Kamis, 9 Maret 2017 

Waktu   : 11.00 – 11.30 WIB 

Tempat  : Sekretariat APPOLI 

Nama  : Anik     

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 29 tahun  

Jabatan/status  : Pengurus APPOLI (Administrasi) 

Alamat  : Dsn Ngemplak, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I8 : Informan 8  

 

P/I8 Transkrip Kode 

P  Apa itu APPOLI mbak?  

I8 Organisasi padi organik boyolali. Para kelompok-kelompok tani yang bertani organik bersatu membentuk organisasi ya 

APPOLI ini. Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI).  

 

P  Visi misinya mbak?  

I8 Menguatkan posisi APPOLI dalam rantai beras dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan bagi anggota APPOLI. 5 

P  Mbak, program-programnya apa saja?  

I8 Programnya itu ada penguatan organisasi APPOLI, dengan penguatan organisasi APPOLI sehingga berdampak pada 

keuntungan sebesar-besarnya untuk anggota..petani punya . Meningkatkan manajamen pemasaran dan perluasan 

jangkauan pasar.  

8 



P  Jumlah pengurusnya ada berapa mbak?  

I8 6 atau 7..7 dengan saya.  7 

P  Adakah persyaratan untuk menjadi anggota APPOLI?  

I8 Adanya komitmen bersama, yang pasti mau diajak kerjasama..mempunyai kesamaan visi dan tujuan. 22 

P  Mbak, apa saja kendala/tantangan yang dihadapi APPOLI?  

I8 Kendalanya itu dalam anggota ICS (Internal Control System) petani belum terbiasa melakukan pendokumentasian 

kegiatan produksi. Sehingga perlu proses yang panjang dalam membangun ICS tadi. 

Kalau peluang, dengan adanya kebijakan pemerintah, pemerintah dari pemerintahnya mendukung pertanian organik. 

Pertanian organik menyehatkan selain itu juga menguntungkan. Pasar beras organik berkembang. Dari situ kita bisa 

melihat peluang organik.   

10 

 

43 

P  Mbak, alasan bergabung dengan APPOLI apa?  

I8 Alasannya sebagai mata pencaharian,,haha,, alasannya bergabung untuk Peningkatan SDM, dan juga sebagai mata 

pencaharian. 

13 

P  Sering menghadiri rapat mbak?  

I8 Sering, setiap sosialisasi hadir mengikuti pertemuan. 23 

P  Kapan saja dilakukan pertemuan APPOLI?  

I8 Setiap kelompok tani mempunyai jadwal pertemuan masing-masing. rata-rata 1 lapan sekali (35 hari sekali) 16 

P  Kira-kira sudahkah kegiatan berjalan sesuai dengan program/tujuan APPOLI?  

I8 Kalau menurut saya kalau dipersentasekan 85% sudah tercukupi.  11 

P  Mbak, bagaimana cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut?  

I8 Tentunya dengan bersosialisasi,,sosialisasi kepada kelompok, kemudian dengan pendekatan-pendekatan kepada 

kelompok agar kelompok mau menerima apa yang kami berikan. 

11 

P  Mbak, kalau untuk motivasinya bergabung dengan APPOLI?  

I8 Meningkatkan penghasilan untuk petani.  13 



P  Mbak, berarti kegiatan yang dilakukan oleh APPOLI sudah sesuai dengan tujuan APPOLI ya mbak?  

I8 Iya,, 11 

P  Mbak, bagaimana cara meningkatkan gairah kerja APPOLI?  

I8 Saling mendukung satu sama lain. Di APPOLI sendiri semuanya sudah seperti keluarga sendiri. Kerja nyaman.  26 

P  Pernah tidak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan anggota/kelompok mbak?  

I8 Pernah. 35 

P  Apa mbak?  

I8 Ada kelompok yang sembunyi-sembunyi memakai bahan kimia. 35 

P  Iya,,  

I8 Hasil panennya tidak kami beli. 35 

P  Mbak, bagaimana keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan?  

I8 Kita berdiskusi, memberi masukan. 23 

P  Manfaat yang diperoleh setelah bergabung dengan APPOLI?  

I8 Manfaatnya ya SDM meningkat, banyak pengetahuan, pengalaman, dan wawasan.  14 



Transkrip Wawancara 9 

Hari  : Kamis, 9 Maret 2017 

Waktu   : 11.35 – 12.00 WIB 

Tempat  : Sekretariat APPOLI 

Nama  : Munawar    

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 31 tahun  

Jabatan/status  : Pengurus APPOLI  

Alamat  : Ds. Jatisari, Sambi 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I9 : Informan 9  

 

P/I9 Transkrip Kode 

P  Pak, apa itu APPOLI?  

I9 APPOLI adalah sebuah organisasi yang beranggotakan petani-petani padi organik di Boyolali.  

P  Kapan berdirinya APPOLI?  

I9 29 Desember 2007  

P  Program-program apa saja yang dilakukan APPOLI?  

I9 1. Meningkatkan kapasitas petani dalam ber-ICS. 

2. Pemasaran padi organik. 

3. Sertifikasi organik SNI dan Internasional. 

8 

P  Berapa jumlah pengurus APPOLI?  



I9 6 orang  7 

P  Apa alasan bergabung dengan APPOLI?  

I9 Ingin meningkatkan kualitas produksi padi. 13 

P  Tujuannya?  

I9 Mencari banyak ilmu tentang pertanian.  15 

P  Bagaimana keterpaduan anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok?  

I9 Sering berkoordinasi sesama anggota.  24 

P  Sering menghadiri pertemuan APPOLI?  

I9 Selalu mengikuti pertemuan. 23 

P  Kapan saja dilakukan pertemuan?  

I9 Setiap bulan. 16 

P  Berapa jumlah anggota APPOLI?  

I9 Kurang lebih 4.000 petani. 7 

P  Apakah tujuan yang ditetapkan oleh APPOLI bisa mencakup memenuhi seluruh keinginan para anggota?  

I9 Belum, masih sekitar 1/3 dari anggota.  15 

P  Bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut?  

I9 Intensif dalam pendampingan ke kelompok. 11 

P  Menurut bapak, apakah kegiatan kelompok sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai?  

I9 Iya,,tujuannya untuk kesejahteraan anggota. 15 

P  Apa motivasi bapak bergabung dengan APPOLI?  

I9 Ingin ikut sertifikasi organik. 8 

P  Apasaja yang sudah bapak lakukan untuk menjadikan kelompok lebih unggul dibandingkan dengan kelompok lain?  

I9 Mengikutsertakan kelompok dalam sertifikasi organik nasional maupun internasional.  11 

P  Bagaimana cara meningkatkan gairah kerja APPOLI?  



I9 Program sertifikasi organik yang menjadikan nilai tawar tinggi.  43 

P  Pernah tidak bapak mendapati pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok?  

I9 Pernah dimarahi karena telat bayar produk dari petani.  33 

P  Jika ada permasalahan, bagaimana penyelesaiannya?  

I9 Ketika ada masalah selalu dimusyawarahkan. 18 

P  Bagaimana keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan?  

I9 Selalu ikut musyawarah dalam pengambilan keputusan. 17 

P  Manfaat apa saja yang diperoleh setelah bergabung dengan APPOLI?  

I9 Pengalaman berorganisasi dan jaringan luas.  14 

P  Fasilitas apa saja yang diberikan APPOLI terhadap petani?  

I9 Pelatihan-pelatihan pertanian organik dan sertifikasi. 8 

P  Apakah di APPOLI memiliki aturan/norma yang disepakati bersama?  

I9 Ada dan tertulis.  4 

P  Menurut bapak, sudahkah APPOLI memberikan pelayanan informasi dan teknologi untuk petani?  

I9 Sudah, bantuan pemerintah dan pemasaran bersama.  34 

 



Transkrip Wawancara 10  

Hari  : Selasa, 14 Maret 2017 

Waktu   : 10.30 – 11.00 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Supar 

Nama  : Supar    

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 59 tahun  

Pendidikan  : SLTP 

Jabatan/status  : Petani Anggota APPOLI  

Alamat  : Dsn Samadan, Jatisari, Sambi 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

PA : Pendamping APPOLI 

I10 : Informan 10  

 

P/PA/I10 Transkrip Kode 

P  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?  

I10 Ingin memperluas pengetahuan pertanian organik. 13 

P  Tujuannya pak?  

I10 Untuk meningkatkan kualitas produksi.  15 

P  Bapak sering menghadiri pertemuan APPOLI?  

I10 Setiap ada undangan dari APPOLI pasti datang.  23 

P  Biasanya berapa kali perbulan pak?  



I10 Pertemuannya itu biasanya 3 bulanan, kemudian ada 6 bulanan. Sekitar 5x dalam setahun.  16 

P  Apa motivasi bapak bergabung dengan APPOLI?  

I10 Ya itu tadi, untuk meningkatkan hasil produksi, hasilnya meningkat.  13 

P  Fasilitas apa saja yang diberikan APPOLI?  

I10 Kalau fasilitas yaa ada pelatihan-pelatihan organik, buat pestisida, buat pupuk, dapat setifikasi.  34 

P  Kalau misalnya traktor atau apa gitu pak?  

I10 Kalau traktor diperoleh dari pemerintah, biasanya kelompok mengajukan proposal ke pemerintah, nanti dari 

APPOLI yang menyalurkan/membantu kelompok.  

24 

P  Kemana bapak menjual hasil panennya?  

I10 KSU APPOLI. 27 

P  Yang menentukan harganya siapa pak?  

I10 Kelompok dan APPOLI. 31 

P  Pak, misalnya harga dipasaran lebih tinggi dibandingkan harga yang sudah disepakati APPOLI, bapak jual 

gabahnya kemana? 

 

I10 Ke KSU APPOLI.  27 

P  Kenapa pak?  

I10 Sudah sesuai dengan kontrak, dan harga selama ini di APPOLI harganya diatas harga pasar. Intinya tidak mungkin 

harga dipasar lebih tinggi dari harga pasar.  

31 

29 

P  Dalam bentuk apa bapak menjual produk usahataninya? Beras atau gabah pak?  

I10 GKP  28 

P  Adakah syarat atau standar kualitas yang ditentukan APPOLI ?  

I10 Syaratnya ya bersih, tidak ngompol. Nanti dari APPOLI cek ke lokasinya sebelum dipanen.  32 

P  Selain usahatani padi, apakah ada usaha lain?  

I10 Ternak sapi.  



P  Pak, apa harapan kedepan terhadap APPOLI?  

I10 Memberi akses modal.  36 



Transkrip Wawancara 11 

Hari  : Selasa, 14 Maret 2017 

Waktu   : 11.45 – 12.15 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Walidi 

Nama  : Walidi   

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 61 tahun  

Pendidikan  : SR /SD 

Jabatan/status  : Petani Anggota APPOLI  

Alamat   : Dsn Samadan, Jatisari, Sambi 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

PA : Pendamping APPOLI 

I11 : Informan 11  

 

P/I11 Transkrip Kode 

P  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?  

I11 Alasan ya,,alasannya sama-sama mempunyai tujuan pertanian ramah lingkungan yakni dengan budidaya padi 

organik. 

13 

P  Tujuannya apa pak?  

I11 Menambah pengalaman dalam pertanian kemudian supaya bisa meningkatkan hasil.  15 

P  Pak, fasilitas apa saja yang sudah diberikan APPOLI?  

I11 Kalau fasilitas seperti pembinaan pertanian organik, pendampingan-pendampingan. 8 



P  Bapak sering mengikuti pertemuan APPOLI pak?  

I11 Sering. 23 

P  Biasanya berapa kali perbulan pak?  

I11 Itu gak mesti mbak,,yang pasti itu minimal 3x setahun.  16 

P  Kapan saja itu pak?  

I11 Tiap awal musim tanam itu ada pertemuan APPOLI. 20 

P  Oh..  

I11 Iya,,jadi kan sebelum kita tanam, varietasnya ditentukan dulu. Ini nanti tanam pandan wangi, kemudian ini tanam 

gabah hitam. 

20 

P  Varietasnya apa saja pak yang ditanam?  

I11 Varietasnya itu ada pandan wangi, merah, gabah hitam.  28 

P  Benihnya diperoleh dari mana pak?  

I11 Beli di koperasi APPOLI.  27 

P  Pupuk dan pestisidanya bikin sendiri apa beli di APPOLI pak?  

I11 Ada yang buat sendiri ada yang beli.  12 

P  Bapak memperoleh modal dari mana pak?  

I11 Modalnya modal sendiri. 36 

P  Tidak memperoleh pinjaman dari mana gitu pak?  

I11 Tidak..tapi kalau benihnya itu bisa yarnen (bayar panen) dibayarnya nanti setelah panen.  31 

P  Bapak jual penennya kemana pak?  

I11 Jualnya ke KSU APPOLI 27 

P  Jualnya dalam bentuk gabah atau beras pak?  

I11 Ohh..GKP.  28 

P  GKP (gabah kering panen) pak?  



I11 Iyaa,,dari sawah kering sawah lalu dibeli APPOLI.  27 

P  Pak, adakah syarat-syarat untuk dibeli oleh APPOLI?  

I11 Syarat,,syaratnya bersih, padinya itu tua merata, kalau sudah dimasukin ke karung tidak ngompol. Syaratnya itu 

mbak. 

Nanti dari petugas APPOLInya meninjau ke lahannya. 

32 

P  Yang menentukan harganya siapa pak?  

I11 APPOLI dan kelompok. Tapi ya yang menentukan tetep dari APPOLInya. 31 

P  Misalnya ketika harga yang ditentukan rendah dari harga pasar gimana pak?  

I11 Kalau harga kan sudah kontrak mbak. Di APPOLI ini harganya lebih tinggi dari harga pasaran, jadi tidak mungkin 

harga di pasar lebih tinggi dari APPOLI. Tetep jualnya ke KSU APPOLI.  

41 

P  Iya pak. Apa yang membuat bapak tertarik bergabung dengan APPOLI?  

I11 Yang pertama ya itu tadi,,meningkatkan hasil, hasilnya jadi meningkat. Dari segi biaya..biayanya sedikit.  13 

P  Biaya yang dikeluarkan ya pak.  

I11 Iyaa mbak,,pupuk bikin sendiri pestisida bikin sendiri..karena bahannya mudah diperoleh. 12 

P  Yang memotivasi siapa pak?  

I11 Yaa kan dulu memperoleh ilmu organik. Kemudian kelompok gabung dengan APPOLI.  13 

P  Pernah tidak bapak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok? Kelompok APPOLI 

pak? 

 

I11 Belum pernah.   

P  Pak, misalnya ada permasalahan dalam budidaya/lainnya, bapak pernah tidak bertanya kepada anggota lain atau 

pengurus kelompok? 

 

I11 Iya pernah,,gini mbak,,misalnya ada permasalahan nanti ditanyakan pas pertemuan,,dimusyawarahkan bersama 

dipertemuan tadi.  

18 

P  Tiap pertemuan pengurus APPOLI ikut hadir gak pak?  



I11 Selalu hadir. 23 

P  Pak, manfaat apa saja yang sudah bapak peroleh setelah bergabung dengan APPOLI?  

I11 Ya itu tadi mbak,,penjualan dengan harga tinggi.  14 

P  Gabahnya yang dibeli APPOLI ya pak?  

I11 Iya..harganya tinggi dari harga umum. 29 

P  Setelah bergabung dengan APPOLI, apakah bapak melakukan penambahan luas tanam pak?  

I11 Iya,, 14 

P  Itu sewa atau beli pak?  

I11 Sewa.  14 

P  Hmm,, harapan kedepan untuk APPOLI apa pak?  

I11 Harapannya bisa dibantu dalam pengadaan sarana pendukung usaha tani.  2 



Transkrip Wawancara 12 

Hari  : Rabu, 15 Maret 2017 

Waktu   : 11.30 – 12.00 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Sangidan 

Nama  : Sangidan       

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 60 tahun  

Pendidikan  : SR / SD 

Jabatan/status  : Petani Anggota APPOLI  

Alamat  : Desa Rembun, Kec. Nogosari 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I12 : Informan 12  

 

P/I12 Transkrip Kode 

P  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?  

I12 Alasannya itu mendapatkan ilmu yang pertama,, lalu apa yaa,,wawasan menambah pengetahuan, kemudian 

memperoleh pelatihan-pelatihan. 

 

P  Pelatihannya apa aja pak?  

I12 Pelatihannya ya macam-macam,,pelatihan pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida alami/nabati. Dulu 

diajarin sama mas Hendro dari APPOLI, sampai sekarang masih menerapkan membuat pupuknya,,dapat ilmu ya 

harus diterapkan. 

 

P  Tujuannya apa pak bergabung dengan APPOLI?  



I12 Menambah saudara kenal orang sambi, orang andong yang dulunya tidak kenal, karna gabung dengan APPOLI kenal 

sama orang sana-sana. 

 

P  Bapak pernah menghadiri rapat/pertemuan dengan APPOLI?  

I12 Pernah, sering.  

P  Biasanya berapa kali perbulan?  

I12 3 bulan sekali.    

P  Dulu yang memotivasi bapak bergabung dengan APPOLI siapa pak?  

I12 Motivasi? Motivasi yang gimana?  

P  Dulu awal mula bapak memperoleh motivasinya dari mana? Apa dari keluarga, /teman?  

I12 Dulu pertama kali gabung sama APPOLI diajakin mas Endro dari APPOLI.  

P  Motivasinya apa pak?  

I12 Pengen meningkatkan produksi.  

P  Pernah tidak bapak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan APPOLI?  

I12 Masalah pembayaran mbak, itu yang tidak menyenangkan,,di APPOLI pembayarannya mundur. Tapi maklum aja 

mbak mungkin modalnya di APPOLI masih sedikit tidak seperti pembeli-pembeli lain. Biasanya kalau pembeli kan 

hari ini timbang hari ini pula bayar. Kalau di APPOLI tidak,,hari ini timbang 5 hari kemudian baru dibayar.  

 

P  Untuk mengatasi hal tersebut gimana pak?  

I12 Cara mengatasinya,, Biasanya ada kesepakatan dulu di depan, waktu pertemuan penentuan varietas apa yang akan 

ditanam. Pertemuan 3 bulanan tadi mbak, sebelum MT1.  

 

P  Bapak terlibat tidak dalam pengambilan keputusan APPOLI?  

I12 Ikut, soalnya kan awal tanam dibagi perkelompok. Kelompok saya nanem varietas ini, lalu kelompok lain tanam 

varietas apa gitu. Tergantung kesepakatan waktu pertemuan.  

 

P  Varietasnya apa saja pak?  

I12 Ada beras merah,, kemudian pandan wangi, beras hitam.  



P  Jualnya kemana pak?  

I12 APPOLI  

P  Jual ke APPOLI dalam bentuk apa ni pak?  

I12 GKP (gabah kering panen)  

P  Ada syarat-syaratnya gak pak untuk bisa dibeli APPOLI?  

I12 Ada..  

P  Syaratnya apa saja pak?  

I12 Yang pertama itu varietas ditentukan oleh APPOLI, kemudian bersih maksudnya bersih tidak ada larahan, tidak 

ngompol, sebelum panen itu ditinjau APPOLI,,sudah sesuai dengan ketentuannya belum. Kalau sudah sesuai 

ketentuan dari APPOLI baru dipanen lalu dibeli APPOLI. 

 

P  Tidak ngompol itu maksudnya gimana pak?  

I12 Gimana ya mbak,,tidak basah, gabah kering panen. Dari sawah langsung jualnya ke APPOLI.    

P  Iyaa pak.  

I12 Ya intinya itu,,tidak basah.  

P  Modal awal untuk budidaya padi dari mana pak?  

I12 Modal berapa rupiah gitu mbak?  

P  Maksudnya modalnya itu asalnya dari mana pak? Apa dipinjami oleh tengkulak, tapi dengan syarat jualnya nanti ke 

saya ya? Atau darimana pak? 

 

I12 Modalnya ya dari kita sendiri mbak dari hasil panen.   

P  Berarti tidak dapat pinjaman dari pihak lain pak?  

I12 Tidak. Kalau benihnya diperoleh dari APPOLI. Benih + pupuk itu satu paket, pembayarannya bisa dibayar waktu 

panen biasanya disebut yarnen (bayar panen). Itu dari APPOLI. 

 

P  Usaha lain selain bertani apa pak?  

I12 Gak ada mbak,,  



P  Ternak sapi pak?  

I12 Udah gak punya sapi mbak,,  

P  Kambing pak?  

I12 Tidak punya.  

P  Kalau ternak ayam pak?  

I12 Ayam Cuma beberapa aja mbak.   

P  Bapak tanam palawija juga tidak pak?  

I12 Palawija tidak,,  

P  Kenapa pak?  

I12 Tanamnya padi semua.   

P  Fasilitas apa saja yang sudah diberikan APPOLI kepada petani pak?  

I12 Fasilitas,,pemasaran,,produk petani dibeli oleh APPOLI.  

P  Selain itu pak?  

I12 Selain itu ada pelatihan-pelatihan itu tadi mbak,,  

P  Sarpras tidak pak?  

I12 Kalau sarpras itu yang memberikan pemerintah. Biasanya lewat kelompok tani. Ada pupuk, benih, itu dari pemerintah 

mbak.  

 

P  Fasilitas yang belum ada dari APPOLI apa pak?  

I12 Ternak,,   

P  Hmm,,  

I12 Di daerah sini ternak masih kurang mbak,,  

P  Pak, jika ada permasalahan pernah tidak bapak bertanya ke anggota atau pengurus APPOLI? Misalnya dalam 

budidaya mengalami masalah hama penyakit? 

 

I12 Pernah,,selalu dimusyawarahkan dengan kelompok kalau pas pertemuan lapanan (bulanan).  



P  Pak, manfaat apa saja yang sudah bapak peroleh setelah bergabung dengan APPOLI?  

I12 Manfaatnya banyak sekali mbak..  

P  Salah satunya apa pak?  

I12 Banyak sedulur (saudara), bisa bikin pupuk dan pestisida sendiri, diajari ngolah lahan sampai pascapanen.   

P  Pak, harapan kedepan APPOLI apa?  

I12 Ada pengontrolan dari APPOLI lagi, ternak masih kurang.   

P  Pak, apa saja yang sudah bapak lakukan untuk menjadikan kelompok lebih unggul dibandingkan yang lain? 

Kelompok APPOLI pak? 

 

I12 Ya itu tadi mbak,,Jual gabah ke APPOLI.   

P  Pak, misalnya harga di APPOLI lebih rendah di pasaran, bapak jual gabahnya ke tengkulak apa tetap ke APPOLI 

pak? 

 

I12 Harga di APPOLI itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga umum,,karena sudah lewat kesepakatan perjanjian 

kontrak jual gabahnya ke APPOLI. Harga di APPOLI selalu diatas harga pasar umum.  

 

P  Hmm,,  

P  Bapak terlibat dalam pengambilan keputusan?  

I12 Ikut.   

 



Transkrip Wawancara 13 

Hari  : Rabu, 15 Maret 2017 

Waktu   : 12.45 – 13.30 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Hadi Prayitno 

Nama  : Hadi Prayitno       

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 77 tahun  

Pendidikan  : SR / SD 

Jabatan/status  : Petani Anggota APPOLI  

Alamat   : Desa Rembun, Kec. Nogosari 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I13 : Informan 13 

 

P/I13 Transkrip Kode 

P  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?  

I13 Alasan bergabung dulu diajak oleh APPOLI tahun 2007-an, meningkatkan hasil, gabahnya dibeli oleh APPOLI 

dengan harga tinggi. 

3 

13 

P  Bapak dulu sering menghadiri rapat APPOLI?  

I13 Sering,,dulu hampir 1 minggu sekali setiap hari rabu. Kalau sekarang tergantung undangan. Sekarang saya sudah 

tua jadi jarang mengikuti pertemuan APPOLI. Namun, kalau APPOLI yang datang ke kelompok sering. Tiap ada 

pertemuan kelompok pasti dari APPOLI datang.  

16 

23 

P  Biasanya tiap pertemuan bahas apa saja pak?  



I13 Bahas penentuan varietas, kemudian ada pelatihan-pelatihan, diajak workshop, tergantung tema pertemuan dari 

APPOLInya. Pelatihan pembuatan bikin pupuk, pengolahan lahan, obat-obatan pestisida. 

 

P  Tiap habis pelatihan diterapkan dalam usahatani tidak  pak?  

I13 Hla itu MOL-nya mbak, nanti dilihat sendiri. Saya bikin sendiri dulu diajari APPOLI. Dapat ilmu ya diterapkan, 

dipraktekkan. Selain mengurangi biaya pengeluaran usahatani, bahan-bahannya mudah diperoleh. Pestisida dan 

pupuknya juga bikin sendiri bahannya dari lingkungan sekitar.  

 

P  Pernah tidak bapak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan APPOLI?  

I13 Selalu senang, tidak ada masalah. Malah banyak sedulur (saudara) setelah bergabung dengan APPOLI. Awalnya 

dulu gak kenal sana-sana sekarang jadi tahu dan kenal. Kalau pas panen kadang suka membawa panenan ke saudara 

APPOLI. 

 

P  Bapak pernah jual panennya ke APPOLI?  

I13 Dulu pernah ke APPOLI, karena sekarang saya udah tua jualnya ke penebas karena tidak perlu mengeluarkan uang 

lagi untuk bayar pekerjanya. Kalau di penebas kan semuanya udah urusan penebas, saya tinggal menerima uangnya 

saja.  

 

P  Sebagian apa semuanya pak?  

I13 Sebagian saja, yang sebagian untuk dikonsumsi sendiri.  

P  Modal awal untuk usahatani dari mana pak?  

I13 Modal sendiri, dari hasil penjualan tadi. Untuk bayar pekerja yang traktor, nyangkul, tanam, panen.   

P  Tidak dapat pinjaman dari penebas/pihak lain pak?  

I13 Tidak, modalnya ya itu tadi dari pendapatan hasil panen.   

P  Pak, fasilitas apa saja yang sudah diberikan APPOLI kepada petani anggota?  

I13 Penjualan   

P  Maksudnya pak?  



I13 APPOLI memberikan fasilitas penjualan, hasil panen dari petani dibeli oleh APPOLI dengan harga yang tinggi. 

Kemudian ada pelatihan-pelatihan workshop pertanian organik. 

 

P  Pak, kalau tadi gabahnya dijual ke penabas yang menentukan harganya bapak atau penebasnya?  

I13 Yaa penebas nawarnya berapa kemudian kita nego-nego harga, kalau sudah cocok dengan harganya yang 

ditawarkan atau disepakati, kemudian dibayar oleh penebasnya. Namun jika harga yang diberikan penebas tidak 

sesuai dengan harapan yaa kami panen sendiri aja, dijualnya nanti kalau udah kebutuhan untuk tanam lagi.  

 

P  Kalau menurut bapak, bapak untung apa rugi pak?  

I13 Petani tidak pernah mempermasalahkan untung apa ruginya mbak. Tiap musim tanam ya tanam, yang penting cukup 

untuk kebutuhan sehari-hari.  

37 

P  Pak, motivasi dulu bergabung dengan APPOLI apa pak?  

I13 Diajak oleh APPOLI, diberi pelatihan-pelatihan. Menambah pengetahuan dapat ilmu.  34 

P  Pak, apa harapan kedepan terhadap APPOLI?  

I13 Pengen dikontrol oleh APPOLI, karena APPOLI sudah jarang datang ke kelompok saya. Komunikasinya masih 

kurang, perlu ditingkatkan. Kemungkin karena APPOLI harus dampingi kelompok-kelompok lain, makannya 

kelompok kami jarang didatangi APPOLI. 

10 

 



Transkrip Wawancara 14 

Hari  : Kamis, 16 Maret 2017 

Waktu   : 11.00 – 11.30 WIB 

Tempat  : Rumah Bapak Wagimin 

Nama  : Wagimin       

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 46 tahun  

Pendidikan  : SLTA 

Jabatan/status  : Petani Anggota APPOLI  

Alamat  : Dsn Samadan, Ds Jatisari 

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I14 : Informan 14 

 

P/I14 Transkrip Kode 

P  Apa alasan bapak bergabung dengan APPOLI?  

I14 Alasan..cari pengalaman baru.  13 

P  Pengalaman yang seperti apa pak?   

I14 Pengalaman berorganik, kemudian ada banyak pengalaman berorganisasi. 13 

P  Tujuan bergabung dengan APPOLI apa pak?  

I14 Tujuan,,tujuannya ya meningkatkan hasil. 15 

P  Hasil produksi pak?  

I14 Iya. Harganya lebih tinggi.  29 



P  Bapak kemana jual hasil panenannya?  

I14 Jualnya ke APPOLI 27 

P  Ohh,,dari APPOLI tidak memberikan pinjaman modal pak?  

I14 Tidak,,belum ada.  36 

P  Tadi kan bapak jualnya ke APPOLI, yang menentukan harganya siapa pak?  

I14 Kesepakatan antara kelompok dengan APPOLI.  30 

P  Biasanya berapa kali dilakukan pertemuan pak?  

I14 Pertemuannya itu minimal 1 tahun 3x. Pertemuannya setiap awal musim panen.  16 

P  Apa motivasi bapak bergabung dengan APPOLI?  

I14 Banyak teman banyak pengalaman.  14 

P  Adakah syarat-syarat yang ditentukan APPOLI?  

I14 Syaratnya itu kering,,tidak ngompol, tua merata, bersih dari sisa jerami.  32 

P  Bapak jualnya dalam bentuk gabah ya pak?  

I14 Iya,,GKP..Gabah kering panen. 28 

P  Pernah tidak bapak jual gabahnya ke tengkulak atau di pasar?  

I14 Tidak  38 

P  Kenapa pak?  

I14 Karena harganya lebih rendah dari APPOLI.  29 

P  Misalnya harga dipasaran lebih tinggi dari APPOLI gimana pak?  

I14 Tidak mungkin harga dipasaran lebih tinggi dari APPOLI.  30 

P  Hmm..  

I14 Kontrak harga di APPOLI di atas harga pasar kurang lebih Rp 1.000/kg 31 

P  Ada kontrak dengan APPOLI ya pak?  

I14 Iya. 31 



P  Pak, manfaat apa saja yang sudah bapak peroleh setelah bergabung dengan APPOLI?  

I14 Manfaatnya tadi, banyak teman, banyak pengalaman berorganisasi, dan peningkatan dalam kapasitas pertanian 

organik.  

14 

P  Bapak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan?  

I14 Selalu ikut dalam memutuskan kebijakan kelompok. 17 

P  Pak, misalnya ada permasalahan baik dalam budidaya maupun yang lain, pernah tidak bapak bertanya dengan 

anggota lain atau pengurus kelompok? 

 

I14 Pernah..jadi tiap pertemuan selalu ikut musyawarah kelompok.  18 

P  Pak, fasilitas apa saja yang sudah diberikan APPOLI?  

I14 Pelatihan budidaya,,budidaya organik, pelatihan ICS (Internal Control System), sertifikasi internasional. 8 

P  Lahan bapak ikut sertifikasi juga ya pak?  

I14 Iya, 8 

P  Pak, fasilitas yang belum ada untuk mendukung kegiatan APPOLI apa saja?  

I14 Modal usaha,,pinjaman modal untuk berusaha tani.  36 

P  Pak, menurut bapak, sudahkah APPOLI memberikan pelayananan informasi dan teknologi untuk usahatani pada 

umumnya? 

 

I14 Sudah. 24 

P  Apa pak?  

I14 Memberikan informasi jejaring bantuan dari pemerintah kabupaten. Dari APPOLI menyalurkan. Ada bantuan traktor. 

Nanti kelompok mengajukan. 

24 

P  Bagaimana harapan kedepan APPOLI pak?  

I14 Pembayaran langsung,,ada pinjaman modal.  2 

 



Lampiran 4 

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Produk APPOLI 

 

Gambar 2. Pameran Produk APPOLI 

  

 

Gambar 3. Lahan Demplot PO 

 

Gambar 4. Lahan Demplot PO 

  

 

Gambar 5. Penjemuran Gabah 

 

Gambar 6. Penyortiran Beras Organik 

  



 

Gambar 7. Pembayaran GKP Petani 

 

Gambar 8. Rapat EVAPERCA 

 

Gambar 9. Sosialisasi Program Baru 

 

Gambar 10. Pertemuan Kelompok 

  

 

Gambar 11. Pertemuan Kelompok 
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