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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan salah satu program pemberdayaan 

masyarakat berbasis penguatan kelembagaan petani. Tujuan dari pengembangan Gapoktan 

adalah untuk mengembangkan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Petani dididik 

untuk lebih mandiri dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri melalui kegiatan 

kelembagaan petani. Pemerintah ingin menaikkan status petani melalui kemandirian dan 

kreativitas petani (Permentan Nomor: 06 tahun 2015). 

Pembentukan Gapoktan didasari oleh visi bahwa pertanian modern tidak hanya identik 

dengan sumberdaya (lahan, benih, pupuk, mesin pertanian yang modern) tetapi perlu ada 

organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan 

menggerakkan perekonomian di perdesaan melalui pertanian. Gapoktan terdiri dari kumpulan 

beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala 

ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan terdiri dari berbagai unit bisnis mulai dari usaha tani 

(produksi), usaha keuangan (permodalan), usaha penyedia sarana produksi pertanian, serta 

pemasaran. Tujuan pembentukan Gapoktan adalah agar kelompok tani lebih berdaya guna dan 

berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau 

perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan 

posisi tawar (Deptan, 2006). 

Kelembagaan Kelompok tani yang ada di desa Tirtosari ini sudah terbentuk sejak tahun 

2009. Kelompok tani di desa Tirtosari terdiri dari kelompok tani Sumber Rejeki, Piyungan, 

Denokan, Rukun Makmur, KWT Rukun Lestari yang awalnya beranggotakan 72 orang saja 

sekarang jumlah anggota bertambah menjadi 172 orang. 

Dalam melakukan kegiatan anggota Gabungan kelompok tani taat pada aturan 

organisasi serta kesepakatan yang telah disepakati bersama. Semua kegiatan kelompok tercatat 

pada buku administrasi Gapoktan. Kerjasama terjalin dengan baik antara kelompok tani dan 

pengurus. Hal inilah yang menjadi kelembagaan tani yang kuat. Pengembangan sumber daya 

manusia harus dilaksanakan suatu dinamisasi kelompok tani. Dinamisasi itu sendiri harus 

disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan aspirasi serta kebutuhan anggota. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan penelitian antara lain adalah: 

1. Analisis terhadap dinamika kelembagaan Gapoktan Permatasari Magelang. 

2. Analisis model kelembagaan Gapoktan Permatasari Magelang. 

 

1.3.  Signifikansi 

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang 

berhubungan dengan model kelembagaan gapoktan. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi tentang model 

kelembagaan dan dinamika kelembagaan Gapoktan. 

3. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan belajar dan menambah pengalaman 

serta sebagai salah satu sarana penerapan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama 

perkuliahan. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana. 

 


