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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia, sebab lebih 

dari 80% penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Berdasarkan hal 

tersebut, setiap kegiatan usaha pertanian memiliki prospek yang baik karena di 

Indonesia sendiri yang dikatakan Negara agraris karena kontur tanah serta iklim 

yang cocok untuk kegiatan pertanian, tentu saja sektor pertanian ini harus 

ditingkatkan untuk pembangunan pertanian di Indonesia (Indianto Mu’in, 2004). 

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani sebagai pelaku dominan 

dalam proses tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh berbagai 

upaya dan strategi. Salah satu pendukung yang penting dalam rangka mewujudkan 

pembangunan pertanian adalah adanya kelembagaan petani (Fitranita dan Nawawi, 

2001). 

 Berdasarkan Permentan no 67 tahun 2016 dinyatakan bahwa kelembagaan 

petani terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas 

pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional. Permentan no 67 tahun 2016 

juga menyebutkan bahwa kelembagaan petani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan 

untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. 

 Menurut Sapja Anantanyu (2011) bahwa keberadaan kelembagaan petani  

bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan 

martabatnya. Pernyataan-pernyataan tersebut membuktikan bahwa peran 

kelembagaan petani sangat penting sehingga bila kelembagaan petani dapat efektif 

akan dapat memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani 

serta secara langsung memberi kontribusi dalam tercapainya pembangunan 

pertanian. 

 Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara non formal dan 

di  bentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial,     
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ekonomi, sumberdaya), keakraban dan keserasian, serta mempunyai pimpinan 

untuk mencapai tujuan bersama (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2002). Dalam  

upaya menuju pembangunan pertanian yang lebih maju, peran kelompok tani perlu  

didorong untuk memberikan kontribusi terhadap hal tesebut. Kelompok tani 

menjadi sebuah penggerak utama untuk mencapai kemajuan pertanian, kelompok 

tani juga memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian. Upaya 

membangun pertanian melalui kelompok tani memang bukan persoalan yang  

mudah karena ada banyak hal yang menjadi tantangan terutama pada era sekarang 

ini, salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap sektor pertanian dari  

berbagai pihak. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman bahwa usaha pertanian  

kurang memberikan sumbangan pendapatan yang besar secara cepat terhadap   

perkembangan ekonomi. Ini tentunya berdampak pada keberadaan lembaga 

pertanian khususnya kelompok tani. Padahal kelompok tani merupakan aset yang  

berharga dalam rangka menuju pembangunan pertanian yang maju. 

Keberhasilan sebuah kelompok tani juga merupakan strategi peningkatan 

dalam peran kelompok tani disuatu wilayah yang selalu dikaitkan dengan 

keberadaan kelompok tani yang menjadi upaya dalam pembinaan kelompok tani 

melalui penyuluhan pertanian berkaitan dengan upaya pemberdayaan petani. Untuk 

itu dalam setiap tahapan kegiatan pertanian selalu menjadi tujuan dalam strategi 

peningkatan kelompok tani. Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, 

bahkan saat ini penyerapan tenaga kerja dipedesaan terbesar masih berada di sektor 

pertanian, baik itu petani maupun buruh tani (Dumairy, 1997). 

Peran penyuluh juga sangat penting untuk keberhasilan sebuah kelompok 

tani dalam pembangunan pertanian yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan 

antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi 

pertanian yang selalu berkembang. Agar petani dapat melakukan praktek-praktek 

yang mendukung usaha tani, maka petani membutuhkan informasi dan inovasi 

dibidang pertanian. Informasi dan inovasi tersebut dapat diperoleh petani dari 

penyuluh pertanian lapangan (PPL) melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian 

(Hermawan, dkk, 2007). 
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 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon adalah salah satu Desa di 

Kabupaten Sukabumi dengan potensi pertanian yang cukup baik. Petani-petani di 

Desa tersebut mayoritas telah memahami pentingnya bergabung dalam 

kelembagaan petani, salah satu kelembagaan petani tersebut adalah kelompok tani 

Sugih Mukti. 

 Kelompok tani Sugih Mukti adalah kelompok tani yang berdiri sejak tahun 

2009 dengan beranggotakan 43 orang yang aktif dalam kelompok tani. Berdasarkan 

data dari BPP Jampangkulon, kelompok tani yang ada di Jampangkulon terdapat 

115 kelompok dan penyuluh pertaniannya ada 9 penyuluh dan rata-rata satu orang 

penyuluh membawahi 13 kelompok tani. Data dari BPP Jampangkulon diketahui 

bahwa kelompok tani Sugih Mukti ini termasuk kedalam kelompok kelas lanjut. 

Berdasarkan kelas kemampuan kelompok tersebut maka perlu dikaji secara 

mendalam kemudian dirumuskan bagaimana strategi peningkatan peran kelompok 

tani ini agar lebih meningkat perannya dengan inilah yang menjadi landasan 

mengapa penelitian ini penting dilakukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi peningkatan peran kelompok tani 

Sugih Mukti di Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan 

peran kelompok tani Sugih Mukti di Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon 

Kabupaten Sukabumi. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Aspek Guna Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pertanian dibidang pembanguan pertanian khususnya yang berkenaan dengan 

kelembagaan petani. 
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1.4.2. Aspek Guna Praktis 

1. Bagi Mahasiswa, menambah ilmu pengetahuan mengenai peranan kelompok 

tani dalam meningkatkan  kesejahteraan petani pada Kelompok tani.  

2. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam melaksanakan program-program 

pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok secara tepat. 

3. Bagi Kelompok Tani, sebagai masukan dan informasi agar kedepannya 

kelompok tani bisa lebih baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


