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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)  

A. Pengertian Gapoktan  

Tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan dalam PERMENTAN Nomor 

273/Kpts/OT.160/4/2007 adalah untuk menggalang kepentingan bersama  secara kooperatif 

agar  kelompok tani  lebih berdaya guna dan  berhasil guna, dalam penyediaan sarana 

produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di  sektor  hulu dan 

hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar (Wahyuni S.2003). 

Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk 

meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar (1) 

Kepentingan bersama antara anggota, (2) Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi 

tanggung jawab bersama diantara anggota, (3) Mempunyai kader pengelolaan yang 

berdedikasi untuk menggerakkan petani,(4) Memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh 

petani lainnya, (5) Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar 

anggotanya, (6) Adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat. 

Membangun Gapoktan yang ideal diperlukan dukungan sumber daya manusia yang 

berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan 

Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan 

permasalahan petani, pembiayaan dan pemasaran. Gapoktan sebagai aset kelembagaan dari 

Kementrian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen 

masyarakat pertanian mulai dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat 

melayani seluruh kebutuhan petani dipedesaan. 

 

B. Fungsi Gapoktan  

Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi 

setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang 

jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam gabungan kelompok tani 

(Gapoktan). Penggabungan dalam gapoktan terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani 

yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan 
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bersama secara kooperatif. Wilayah kerja gapoktan sedapat mungkin di wilayah administratif 

desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kabupaten/kota. 

Penggabungan kelompok tani ke dalam gapoktan dilakukan agar kelompok tani dapat 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. Fungsi gapoktan antara lain : 1) Merupakan satu kesatuan 

unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga) 2) 

Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan lainnya) serta 

menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya 3) Penyediaan modal usaha dan 

menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan 4) Melakukan 

proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) 

yang dapat meningkatkan nilai tambah 5) Menyelenggarakan perdagangan, 

memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir. 

 

2.2. Kelembagaan 

A. Definisi Kelembagaan 

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga (institution) adalah organisasi atau 

kaidah-kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota 

masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya 

untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga-lembaga dalam masyarakat ada yang berasal dari  

kebiasaan mereka turun-temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun 

mengadopsi dari luar. 

Kelembagaan merupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan 

dan melaksanakan aktivitasnya. Dari dua sudut pandang tersebut, menurut Saptana et.al. 

(2003), model kelembagaan agribisnis beras yang akan dikembangkan harus ada muatan 

kolektif melalui organisasi kelompok yang akan mengatur bagaimana kelembagaan tersebut 

dapat memiliki kontrol dan akses terhadap sumberdaya dalam rangka pengembangan 

agribisnis beras. Di sisi lain pengembangan agribisnis beras akan berhasil kalau ada insentif 

individu dalam memasuki bisnis perbesaran. Dari sudut pandang individu, adanya semangat 

kewirausahaan akan menghasilkan daya inovasi dan kreasi tinggi yang diperlukan sebagai 

energi dalam menghasilkan beras berkualitas sesuai permintaan pasar dan preferensi 
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konsumen. Kelembagaan dapat berupa adat istiadat, tradisi, aturan-aturan, atau hukum formal 

yang mengatur hubungan antar individu dalam suatu masyarakat terhadap sumberdaya. 

Kelembagaan inilah yang mengatur siapa yang boleh berpartisipasi dalam mengambil 

keputusan, mengatur siapa memperoleh apa dan berapa banyak.  

 

B. Manfaat Kelembagaan 

Mengingat pentingnya kelembagaan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi 

manfaat, maka unsur kelembagaan ini perlu memperoleh perhatian khusus dalam analisis atau 

upaya peningkatan potensi desa untuk menunjang pembangunan desa. Dalim (1990) 

menambahkan bahwa kelembagaan pedesaan ini dapat berupa kelembagaan penguasaan 

tanah, kelembagaan hubungan kerja dan kelembagaan perkreditan. Petani dan juga ekonomi 

desa sangat terbantu oleh kelembagan yang ada karena kelembagaan mengatur saling 

hubungan antar para pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan 

kelembagaan pula yang mengatur distribusi dari output tersebut. 

Beberapa fakta yang diuraikan oleh Dalim (1990) tentang dampak kelembagaan 

pemilikan tanah menunjukkan adanya perbedaan produktivitas antara status pemilikan tanah 

sendiri, bagi hasil dan sewa. Faktor kepemilikan tersebut mempengaruhi perilaku petani dalam 

berbudidaya, yaitu dalam pengalokasian sumberdaya input yang dihubungkan dengan risiko 

usaha yang akan ditanggung sesuai status kepemilikan tanah. Petani yang menggarap tanah 

sendiri akan lebih nyaman dan tidak ragu mengalokasikan sumberdaya input untuk tanah 

mereka sendiri karena risiko kegagalan yang akan mereka tanggung hanyalah kegagalan 

panen itu sendiri. Begitu pula dalam sistem bagi hasil jangka panjang. Sementara bagi 

penyewa lahan, mereka harus berpikir lebih panjang untuk mengalokasikan sumberdaya input, 

karena selain risiko gagal panen mereka juga harus menanggung biaya sewa sebagai 

tanggungan. Sehigga minimalisasi biaya bisa menjadi pilihan bagi mereka. 

Kelembagaan memegang peranan penting untuk menjamin suatu program dapat 

berjalan terus-menerus dan mencapai tujuan. Kelembagaan pendukung sektor pertanian di 

pedesaan bersifat pasang surut dan tergantung kebutuhan. Kelembagaan dapat bersifat formal 

(disponsori dan dibantu pemerintah) dan non formal (terbentuk sebagai jawaban atas tuntutan 

kebutuhan aktual petani). Kelembagaan yang bersifat formal seperti penyuluh pertanian 
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(WKBPP/WKPP, KUD) kurang berjalan karena batasan-batasan formal yang sering 

bergesekan dengan pemahaman petani.  

Kelembagaan juga berfungsi sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana 

produksi, pembangkit minat dan sikap serta menjamin keberhasilan agribisnis pertanian. 

Kelembagaan yang mampu berkembang adalah kelembagaan yang sesuai dengan kondisi 

lokal dan bersifat multi fungsi dan luwes. 

Alan Foller (1992) tentang kelembagaan dan organisasi: ....An institution is a complex 

norm and behavior that persist overtime by serving some socialy value purpose, while an 

organization is a structure of recognize and accept roles. 

 

C. Pengaktifan Kelembagaan  

Untuk meningkatkan keberdayaan petani adalah dengan melalui pengaktifan 

kelembagaan. KUD selama ini bercerita kurang baik karena penyelewengan–penyelewengan 

yang dilakukan pengurusnya, perlu mendapatkan pengawasan yang semakin ketat. Selain 

pengawasan yang ketat pengurus KUD harus mendapat pendidikan manajemen, serta 

mengenai model organisasi modern, dinamika pembangunan ekonomi secara menyeluruh 

maupun tantangan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. Saat ini telah dibentuk 

kelembagan yang baru dengan harapan para petani mampu berperan aktif dalam berdirinya 

lembaga tersebut sehingga kehidupan petani dimasa yang akan datang dapat lebih baik lagi. 

Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang akan dibentuk di setiap desa, juga harus 

menggunakan basis sosial kapital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai 

melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan.  

 

2.3. Dinamika Kelompok 

A. Pengertian Dinamika Kelompok 

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, 

berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga 

berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara 

keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi  selama ada di dalam kelompok itu, oleh karena itu 

kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat 

berubah-ubah(Shaw, 1971). Dinamika mempelajari sebab-sebab atau faktor-faktor yang 
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menyebabkan satu kelompok atau organisasi dapat dinamis, hidup, bergerak, aktif, efektif, 

efisien dalam mencapai tujuan dan produktif untuk memajukan pengetahuan tentang 

kehidupan kelompok atau organisasi (Ginting, 2000). 

Kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai 

kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan 

persepsi. Kelompok merupakan kumpulan individu yang mempunyai hubungan tertentu, yang 

membuat saling ketergantungan satu sama lain dalam ukuran yang bermakna.  Bentuk-bentuk 

kelompok antara lain: kelompok sosial dan kelompok tugas, kelompok formal dan kelompok 

informal kelompok primer dan kelompok skunder, kelompok terbuka dan kelompok tertutup. 

Istilah dinamika kelompok berasal dari bahasa Inggris ”dynamics” yang berarti 

mempunyai gairah atau semangat untuk bekerja. Dengan demikian pengertian dinamika 

kelompok ditinjau dari istilah mengandung arti yaitu berkelompok yang selalu memiliki 

gairah dan semangat untuk bekerja. Sisi lain dinamika berarti adanya interaksi, saling 

mempengaruhi dan interdependensi antara anggota kelompok satu sama lain secara timbal 

balik diantara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. 

Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih 

yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang 

lain.  Dinamika Kelompok menguraikan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi 

kelompok yang menentukan perilaku kelompok  dan anggotanya. 

Pengertian dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan 

meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Artinya metode dan proses dinamika kelompok ini 

berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan 

individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan 

satu tujuan, satu norma dan satu cara pencapaiannya yang disepakati bersama.  Kelompok dan 

kerumunan berbeda.  

 

B. Tujuan Dinamika Kelompok 

Tujuan kelompok merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok.  Tujuan perlu 

memberi arah pada kegiatan dan memberi kerangka bagi pengambilan keputusan yang 

rasional tentang jenis dan jumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh kelompok yang menjadi 

kriteria pengukur kemajuan.  
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Tujuan dinamika kelompok : 

1. Meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok 

2. Meningkatkan produktivitas anggota kelompok 

3. Mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik, lebih maju 

4. Meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya 

 

C. Manfaat Dinamika Kelompok 

Dinamika kelompok merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang hidup dalam 

sebuah kelompok.  Manfaat dinamika kelompok antara lain: 

1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup 

(Bagaimanapun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain). 

2. Memudahkan segala pekerjaan (Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa 

bantuan orang lain). 

3. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban 

pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif dan efesian (Pekerjaan 

besar dibagi-bagi sesuai bagian kelompoknya masing-masing/sesuai keahlian). 

4. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat (setiap individu bisa 

memberikan masukan, berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat). 

 

2.4. Model Bisnis 

A. Pengertian Model Bisnis 

Model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi 

menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai baik itu ekonomi, sosial, ataupun 

bentuk-bentuk nilai lainnya. Istilah model bisnis, karena itu, dipakai untuk ruang lingkup luas 

dalam konteks formal dan informal untuk menunjukkan aspek inti suatu bisnis, termasuk 

mencakup maksud dan tujuan, apa-yang-ditawarkan, strategi, infrastruktur, struktur 

organisasi, praktik-praktik niaga, serta kebijakan-kebijaan dan proses-proses operasional. 

 

B. Pengertian Model Bisnis Kanvas 

Salah satu perangkat analisis yang bisa membantu kita menemukan model bisnis yang 

tepat adalah model bisnis kanvas. Model bisnis yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh 
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Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam 

buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk 

mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. 

Dalam salah satu referensi menyebutkan pengertian Model Bisnis Kanvas adalah sebuah 

management startegi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain 

kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu startegi bisnis yang utuh. 

Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model bisnis kanvas nampak cukup sederhana. 

Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting 

berikutnya. Mengenai elemen bisnis apa saja yang menjadi ruh model bisnis kanvas, akan 

dijabarkan di bawah ini. 

 

C. Elemen Penting Model Bisnis Kanvas 

Sebelum membuat model bisnis kanvas, 9 elemen penting yang mendukung kemajuan 

suatu bisnis. Elemen-elemen tersebut yaitu: 

1. Customer Segments. Elemen pertama ini membuat kita harus menentukan segmen 

pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita.  

2. Value Propositions. Value propositions akan membahas mengenai manfaat atau benefit 

apa yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita. Hal ini menjadi 

kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan 

bisnis kita dengan bisnis yang lain. 

3. Channels. Melalui penggunaan channels yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value 

propositions kepada customer segments. Jadi, memikirkan channels juga menjadi salah 

satu elemen terpenting bagi keberhasilan bisnis. 

4. Revenue Streams. Aliran pendapatan tentu menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah 

bisnis. Sehingga elemen yang satu ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk atau kinerja yang 

tidak dimanfaatkan secara maksimal dan mengakibatkan kerugian pada bisnis. 

5. Customer Relationship. Elemen yang kelima membahas bagaimana jalinan hubungan kita 

dengan pelanggan. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan bisnis kita 

tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang 

baik. 
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6. Key Activities. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value prepositions 

yang efektif? Hal ini tentu menjadi pembahasan yang tidak kalah penting dalam elemen 

key activities. 

7. Key Resources. Agar bisa mewujukan tujuan bisnis, kita tentu harus mengelola sumber 

daya bisnis tersebut semaksimal mungkin. Semua jenis sumber daya mulai dari 

pengelolaan bahan baku, penataan SDM dan penataan proses operasional menjadi 

perhatian dalam membuat model bisnis 

8. Key Partnership. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para 

pelanggan saja. Karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus 

diperhatikan. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis 

sesuai dengan ekspektasi. 

9. Cost Structure. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen 

lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat 

bisnis yang kita jalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian 

(Dewobroto, Wisnu Sakti. 2013) 

 


