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ABSTRAK

Kondisi pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat

menunjukkan hasil yang maksimal, hal tersebut dikarenakan kuranguya peranan

pemerintah. Fenomena anjloknya harga hasil pertanian di tingkat petani yang

berulang setiap tahun yang menyebabkan masyarakat petani tidak dapat bangkit dari

keterpnrukan apalagi kalau kita dengar lagi bahwa petani sangat susah dalam

memperoleh pupuk yang gunanya untuk memperbaiki strukhr tanah sehingga

tanaman pertanian tidak dapat menghasilkan apayang diharapkan petani-

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan

pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan

pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi sumber daya

alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup

besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang

menggantungkan hidupnya pada seklor ini, dan perannya dal+m penyediaan pangan

masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha tani tersebut seiring dengan

berjalannya waktu sangat diperlukan peran dari koperasi dalam memberikan

pinjaman modal sehingga masyarakat petani dapat lebih msningkatkan usaha

pertaniannya.

Pemerintah diharapkan agar dapat memberikan perhatian dengan membina

tenaga penyuhan pada bidang pertanian. Penyuluhan dapat menjadi sarana

kebijaksanaan yang efektif untuk mendorong pembangunan pertanian dalam situasi

petani tidak mampu mencapai tujuannya karena keterbatasan pengetahuan dan

wawasan.

Kata kunci: Koperasi, Penyuluhan dan Usaha Tani
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PENDAIIULUAN

Alam Indonesia yang memiliki

sumber dap alam yang Indah

pengaruh kepada

masyarakat Indonesia yang bergantung

hidup dari hasil pertanian. Pertanian

sebagai sumber kehidupan manusia

merupakan lapangan kerja bagi

masyarakat Indonesia oleh sebab itu kita

harus mengetahui apa saja manfaat yang

dapat diberikan oleh sektor pertanian

bagi kehidupan masyarakat dan negara.

Sektor pertanian memberikan

kontribusi yang sangat besar dalam

kehidupan masyarakat dan daerah serta

negara karena sektor ini memberikan

5umfangan dalam peningkatan ekonomi

masyarakat Indonesia.

KONTRIBUSI SEKTOR PERTAI\IAN TERIIADAP PRODT]K

DOMESTIK BRUTO NASIONAL

(DALAM MILYARAN RUPIAII)

Sumber: PDB lndonesia

Dari tabel ini dapat dijelaskan

bahwa sektor pertanian memberikan

kontribusi terhadap Produk Domestik

Bruto Indonesia cukup besar sekitar' 13,7

o//o.

Apabila kita melihat sumber daya

alam yang ada di Indonesia yang cukup

luas maka seklor pertanian dapat

ditingkatkan lagi dalam pemberdayaan

lahan yang ada yang tersedia di

Indonesia.

Pemerintah harus dapat

memberdayakan sektor pertanian dengan

pemanfaatan lahan yang ada serta

pemberdayaan petani lndonesia dengan

memberikan kesempatan kepada petani

untuk turut membangun hasil pertanian

yang baik.

Data yang ada saat ini dimana

sektor pertanian hanya memberikan

kontribusi pada Produk Domestik

regional Bruto Indonesia hanya I3,7 oh

dapat ditingkatkan lagi sampai 100 %

untuk jangka waktu yang akan datang.

Kondisi petani saat ini di

Indonesia memang sangat menyedihkan

dimana banyak para petani yang ada di

Indonesia tidak memiliki lahan pertanian

119

Sektor 2007 2008 2009 2010 20ll 20t2

Pertanian 27r,5 284,5 296,4 304,8 315 327,6

Indonesia 1.964,30 2.092,30 2.177,60 2.314,50 2.464,70 2.618,10
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dan para petagl itu hanya menyewa lahan

milik orang lain (Petani gurem)'

Ada beberaPa upaya Yang daPat

diberikan pemerintah kepada para petani

antara lain:

1. LahanPertanian'

2. ModalPetani-

3. PengetahuanPetani'

4. PenYuluhanPertanian'

5. Sarana danprasarana pertanian'

6. Pemasaran hasil Pertanian'

Keenam hal tersebut diatas

selama ini yang menjadi masalah bagi

petani Indonesia "dimana mereka

sepanjang tahun menghadapi hal yang

sama dan Pemerintah kurang mampu

untuk mengatasi masalah tersebut'

Pada saat ini kita melihat di TV

tentang keluhan masyarakat petani di

beberaPa daerah di Pulau Jawa dan

daerha lainnya yang menderita akibat

kekeringan Yang berkePanjangan

sehingga mengakibatkan banyaknya

lahan Pertanian Yang mengalami

kekeringan-

DarnPak dari kekeringan tersebut

adalah banyaknya lahan pertanian yang

rusak dan hasil Panen Padi Yang akan

diharapkan menjadi hancur 5shingga

banyaknYa Petani Yang menderita

kerugian material'

Hal ini sebenarnYa tidak boleh

terjadi aPabila Pemerintah

mengantisipasi musim kemarau yang

berkepanjangan dengan membangun

sumber air yang dapat dialirkan ke sawah

petani.

Musim kemarau Yang ada saat ini

bukanlah musim kemarau yang terjadi

kebetulan di tahun ini, tetapi musim ini

sudah terjadi sepanjang tahun dan oleh

sebab itu pemerintah kurang berhasil

melakukan evaluasi lahan pertanian yang

ada di Indonesia.

Pertanian Indonesia masih

terletak pada pertanian tadisional yang

menggantungkan Pengolahan lahan

pertanian pada musim yang ada sehingga

optimalisasi pertanian tidak bisa

diharapkan sePanjang tahun'

Pertanian modern adalah

pengolahan Pertanian Yarlg tidak

menggantunkan pada kondisi cuaca yang

ada namun sePanjang tahun lahan

pertanian dapat dikelola dengan baik'

Bagi daerah Pertanian umunnya

berada Pada daerah Pedalaman atau

perdesaan sehingga pertanian kurang

mendapatkan fasilitas modal dari

pemerintah untuk mengelola lahan

pertanian Petani-

Peranan Bank di Pedesaan

sebenarnya sangat diharapkan oleh

petani untuk mendaPatkan bantuan

permodalan melalui sistem pinjaman

kepada petani, namun kenyataannya para

r20
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petani sangat sulit untuk mendapatkan

bantuan modal dari Bank.

Kehadiran pengganti bank di

perdesaan dapat digantikan oleh koperasi

sebagai lembaga keuangan non bank

yang dapat memberikan bantuan modal

kepada para petani.

Disamping modal yang

diperlukan oleh para petani dalam

mengelola lahan pertanian maka juga

diharapkan peran tanaga penyuluhan

pertanian dalam memberikan bimbingan

kepada para petani untuk mengelola

lahan pertanian dengan baik.

PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi sudah tidak asing lagi

bagi kita masyarakat lndonesia apalagi

kaum petani, karena kita sudah

merasakan jasa Koperasi dalam rangka

keluar dari kesulitan hutang lintah darat

karna hasil pertanian dikumpulkan

mereka dengan harga yang dibawah

pasar.

Kata koperasi yang berasal <iari

bahasa Inggris yaitu Cooperation yang

terdiri dari dua suku kata : Co yang

berarti bersama dan operation berarti

bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja

sama sehingga setiap bentuk kerja sama

dapat disebut koperasi.

Kalau orang bercerita tentang

koperasi maka dugaan orang adalah

untuk simpan pinjam dimana masyarakat

dapat masuk keanggotaan koperasi untuk

menyimpan uangnya dan bisa juga

meminjam uang dari koperasi tersebut.

Koperasi termasuk sebagai salah

satu lembaga keuangan non bank yang

tumbuh di masyarakat dalam hal

membantu kelompok usaha tani, dan

koperasi merupakan lembaga keuangan

bagi masyarakat petani selain bank. Pada

hal, kebaradaan koperasi ini dapat

membantu ekonomi masyarakat kecil

yang ada di pedesaan serta kelompok

usaha kecil dan menengah yang sedang

berkembang dalam mencari modal

usahanya.

Masyarakat mengenal bank

sebagai lembaga keuangan begitu juga

halnya dengan. koperasi yang j.rga

merupakan lembaga keuangan yang

penting karena tidak begitu rumit Calam

prosedurnya dan menurut masyarakat

bahwa koperasi merupakan lembaga

keuangan nomor dua dan hal ini

dibenarkan oleh Menteri Koperasi dan

UKM yang pada saat itu dijabat oleh

bapak Suryadharman Ali. Bapak

Suryadharma Ali mengatakan bahwa

tidak menutup kemungkinan pada saat

ini masih ada anggapan dari masyarakat

bahwa kalau perseorangan' mendirikan

koperasi hanya untuk mencari fasilitas

dari pemerintah.

t2l
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orang seorang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan atas dasar asas

kekeluargaan. Itulah beberapa pengertian

mengenai Koperasi, Yang sudah

menjelaskan pengertian-pengertian

koperasi dari berbagai sisi. Namun jika

hanya sebatas pengertian tidak akan

cukup untuk lebih mengenal koperasi,

maka akan dicoba menjelaskan

selanjutnya mengenai hal-hal apa saja

yang ada di dalam manajemen koperasi.

Secara umum masYarakat

Indonesia mengenal dua jenis koperasi,

yakni KUD dan KSP. KUD (KoPerasi

Unit Desa) yang sering ada pada daerah

pedesaan dan keberadaan koperasi inilah

yang sering membantu Para Petani

Indonesia dalam memPertahankan

hidupnya pada bidang Pertanian.

Koperasi Unit Desa tersebut kita ketahui

tumbuh dan berkembang subur Pada

masa pemerintahan orde baru.

Sedangkan KSP (KoPerasi SimPan

Prnjam) yang keberadaannya adalah

untuk dapat menolong masyarak'at agar

dapat menyimpan dana yang diperoleh

dari hasil jerih payahnya sehari-hari

sehingga pada suatu waktu tertentu orang

tersebut sebagai anggota dari koperasi X

dapat meminjam dana dari koperasi X

tersebut. Perkembangan dari Koperasi

Simpan Pinjam dapat kita lihat pada

masa era globalisasi hingga saat ini.

PEN GERTIAN PENYULUIIAN

PERTAI{IAN

Di dalam Undang - Undang No

16 tahun 2006, yang dimaksud dengan

penyuluhan adalah proses pembelajaran

bagi pelaku utama serta pelaku usaha

agar mereka mau dan mampu menolong

dan mengorganisasikan dirinya dalam

mengakses informasi pasar, teknologi,

perrnodalan, dan sumberdaya lainnya

sebagai upaya untuk meningkatkan

produktifitas, efisensi usaha, pendapatan

dan kesejahteraanya, serta meningkatkan

kesadaran dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup. Pelaku utama dalam

kegiatan pertanian adalah petani beserta

keluarga intinya.

Kehadiran PenYuluh Pertanian

Lapangan (PPL) dan peranan penyuluh

pertanian di tengah-tengah masyarakat

pertanian masih sangat dibutuhkan untuk

meningkatkan sumber daYa manusia

(petani) sehingga mampu mengelola

sumber daya alam Yang ada secara

intensif demi tercapainya peningkatan

produktivitas dan pendapatan ata'u

tercapainya ketahanan Pangan dan

ketahanan ekonomi.
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Penyrluhan meruPakan

keterlibatan sbseorang untuk melakukan

komunikasi informasi secara sadar

dengan tujuan membantu sasarannya

memberikan pendapat sehingga dapat

membuat kepufusan Yang benar.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh

seseorang yang disebut PenYuluh

pertanian (Van Den Ban dan Hawkins,

19ee).

Menurut KartasaPoeta (1994\,

yang menyatakan bahwa seorang

penyuluh pertanian adalah seseorang

yang dapat membuat perubahan Pada

prilaku seorang petani, sehingga mampu

untuk mendorong petani mengubah

perilakunya menjadi petani yang lebih

baik dalam mengambil keputusan sendiri

untuk memperoleh kehidupan yang lebih

baik.

Lain halnya dengan Yang

dikatakan oleh Hanafi (1986),

menyatakan bahwa penyuluh pertanian

berfungsi sebagi mata rantai,

penghubung antara dua sistem social

yaitu pemerintah /dinas lingkuP

pertanian dengan masyarakat tani.

Dalam suatu usaha Pertanian

peranan seorang penyuluh adalah sebagai

guru pertaniaq penasehat, penganalisis

dan sebagai organisatoris serta sebagai

kawan yang memberi dorongan bekerja

(Mosher, 1968).

PEMBANGUNAN PERTANIAN

MELALUI KOPERASI

Salah satu langkah efektif Yang

dapat ditempuh dalam rangka

mempercepat laju proses pembangunan

pertanian adalah dengan melakukan

pengembangan kelomPok tani.

Kelompok tani sangat penting dalam

proses penyampaian informasi dan

teknologi baru kepada petani. Metode

penyrluhan kelomPok lebih

menguntungkan dari pada media massa

karena akan terjadi umpan balik yang

dapat meminimalkan salah pengertian

arttara penyuluh dan petani dalam

penyampaian informasi. Dalam metode

ini interaksi yang timbul antara petani

dan penyuluh akan lebih intensif. Dalam

metode ini petani diajak dan dibimbing

secara berkelompok untuk melaksanakan

kegiatan yang lebih produktif atas dasar

kerja sama.

Koperasi dan Kelompok tani dan

petani (anggota) harus memiliki

hubungan yang harmonis dan tanPa

hubungan yang harmonis dan saling

membutuhkan sulit dibayangkan

koperasil kelompok tani mampu dan

dapat bertahan. Tapi dengan adanya

prinsip saling membutuhkan tersebut

koperasil kelompok tani akan mampu

menjadi lembaga perekonomian

masyarakat pedesaan khususnya petani

t24
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yang dapat memberikan keuntungan baik

dari segi ekonomi dan sosial. Prospek

pertanian dan pedesaan yang

berkembang setelah krisis ekonomi

semakin mendorong kebutuhan akan

adanya kelembagaan perekonomian

komprehensif dengan kegiatan usaha

yang dilakukan oleh petani atau

pengusaha kecil. Hal ini sejalan dengan

adanya pemahaman bahwa nilai tambah

terbesar dalam kegiatan ekonomi

pertanian dan pedesaan terdapat pada

kegiatan yang justru tidak dilakukan

secara individual. Namun nilai tambah

tersebut didapatkan pada kegiatan

perdagangan, pengangkutarq pengolahan

yang lebih ekonomis bila dilakukan

secara bersama-sama dengan pelaku lain

sehingga diharapkan keuntungan dapat

dinikmati secara bersama-sama.

PENGERTIAN USAHA TANI

Usaha bercocok tanam yang

dilakukan oleh masyarakat secara

tradisional yang hasilnya untuk konsumsi

keluarga dari masyarakat petani itu

sendiri. Menurut Soekartawi ( 1995)

usaha tani merupakan iknu yang

mempelajari bagaimana seorang petani

mengalokasikan sumber daya yang ada

secara efektif dan efisien untuk

memperoleh keuntungan yang tinggi

pada waktu tertentu.

Ilrnu usahatani merupakan

cabang ilmu pertanian.Pengertinan

usahatani telah didefinisikan oleh

beberapa ahli ekonomi pertanian.

Pengertian usahatani menurut Mubiyarto

( 1987 ) adalah lebih ke pertanian rakyat.

Menurut Adiwilaga, 1992, yang

mengatakan bahwa usaha tani adalah

kegiatan usaha manusia untuk

mengusahakan tanahnya dengan maksud

unfuk memperoleh hasil tanaman atau

hewan tanpa mengakibatkan

berkurangnya kemampuan tanah yang

bersangkutan untuk memperoleh hasil

selanjutnya.

Dengan meningkatnya sosial

budaya manusia yang membuat

pengelolaan usaha tani masyarakat bukan

hanya untuk konsumsi masya;akat itu

sendiri tapi usaha tani sudah memiliki

nilai ekonomis. Menurut A. Tscahjanov

yang mengatakan bahwa ada 3 golongap

usaha tani yaitu:

a. Usaha tani pengelolaan keluarga

yaitu usaha tani yang pengeloaannya

tidak terlepas dari keluarga petani

yang punya usaha pertanian dan

untuk konsumsi keluarga.

b. Usaha tani swasembada yakni usaha

tani yang ditujukan bukan cuma

unhrk konsumsi keluarga melainkan

sudah diperuntukkan untuk

t2s
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hari.

c. Usaha tani niaga atau usaha tani

komersial yaitu usaha pertanian yang

diPeruntukkan untuk kebutuhan

Permintaan Pasar'

Bentuk umum sistem usaha tani

di Indonesia dapat dibedakan (Badan

Penelitian dan Pengembangan

Departemen Pertanian, 2002) antara lain:

1. Sistem usaha tani lahan sawah

dengan tanaman Padi sebagai

tanaman utama, diselingi Palawija'

sayur-syuran atau tebu'

2. Sistem usaha tani lahan kering atau

tegalan di mana Padi gogo dan

berbagai jenis tanaman palawija dan

hortikultura sebagai komoditas

pokok.

3. Sistem usaha tani lahan dataran

tinggi banYak ditanami dengan

sayur-sayuran dan beberaPa jenis

palawija dan sebagian varietas padi'

Dengan Pertumbuhan dan

perkembangan usaha tani tersebut seiring

dengan berjalannYa waktu sangat

diperlukan peran dari koperasi untuk

memberikan prnjaman bantuan modal

sehingga masyarakat petani dapat lebih

meningkatkan usaha PertanianYa'

memeguhi kePerluan hiduP sehari - PENELITIAN TERDAIIULU

1. Hasil Penelitian Moch' Arifren'

Fafuridah dan Vitradesie Noekent'

2012, menjelaskan bahwa sektor

pertanian di KabuPaten Wonosobo

memberikan kontribusi terhadaP

pendaPatan daerah dimana sektom

pertanianmemPunYai LQ > 1'

2- Hasil penelitian Margunani' 2002'

menjelaskan bahwa sektor pertanian

memberikan kontribusi pada Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jawa Tengah dimana berdasarkan

hasil penelitiannya sektor pertanian

memberikan kontribusi atas Produk

Domestik regional Bruto (PDRB)

Jawa Tengah sebesar 15'6 oh'

3. Hasil penelitian Dedi Junaedi' Nurul

Huda, Banti Wiliasih dan S' Gatot

hianto, 2012, menjelaskan bahwa

pengembangan usaha agribisnis

dengan bantuan Lembaga Keuangan

Mikro (LKMA) Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

melalui bantuan pinjaman

konvensional mernberikan pengaruh

sebesar 35,3 oh kePada PencaPaian

usaha agribisnis di Jawa Tengah'

t76



Jurnal Manajemen STIE-LMII Medan VoL I No. 1, Januari 2015 /,SSN;2301-6256

DAFTAR PUSTAKA

A.T Mosher, 1986, Menggerakkan dan

Membangun Pertanian, Jakarta.

Departemen Pertanian, 2002, Kebijakan

Nasional Penyelenggaraan

Penyuluhan

Pertanian" Jakarta : Deptan.

Dedi Junaedi, Nurul Huda, Ranti

Wiliasih dan S. Gatot kianto,2012,

Studi Komparasi Kinerja

Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan Syariah Dan Konvensional

Di Jawa Tengah, Jurnal Agro

Ekonomi, Volume 30, Nomor 2,

Oktober 2012.

Kartasapoetra, 1997, Mengatasi

Masalah-masalah hama dan penyakit

tumbuhan, Bumi

Aksara, Jakarta.

Margaret Digby, The World Cooperative

Movement HUTCHINSON & CO.

(Publishers)

LTD L78-202 Great Portland Street,

London, W.I

Margunani, 2002, Pengaruh Output

Sektor Pertanian Terhadap Produk

Domestik Bruto Provinsi Jawa

Tengah, Jurnal Ekonomi Dan

Manajemen Dinantika, VoL 11.2.

Moch. Arifien, Fafurida dan Vitradesie

Noekent, 2012, Perencanaan

Pembangunan Berbasis Pertanian

Tanaman Pangan Dalam Upaya

Penanggulangan Masalah

Kemiskinan, Jurnal Ekonomi

Pembangunan, Volume 73, Nomor

2, Desember 2012.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan. Sinar Tani.

Scahjanov T, dalam buku Kaslan A

Tohir. Pengetahuan Usaha Tani,

Sugiyono. 2011. Metode Fenelitian

Administrasi dan R & D. Bandung :

Alfabeta.

Soekartawi, et al. 1984, Ilmu Usahatani

dan Penelitian untuk Pengembangan

Petani

Kecil. Jakarta : UI Press.

Van den Ban dan Hawkins, 1999,

Penyuluhan Pertanian, Penerbit

Kanisiua, Yogyakarta

r2l



Jurnal Manajemen STIE-LMII Medan VoL I No. 1, Januari 2015 /SSN; 2301-6256

Dana yang diperoleh dari

pemerintah tidak langsung di alirkan

pada anggota koperasi yang sangat

memerlukan dan dalam peningkatan

usahanya hal tersebut membuat anggota

koperasi masih saja miskin. Suatu

koperasi itu dapat berkembang

tergantung dari pemimpin dari suatu

koperasi dan banyaknya uang Yang

bqredar di masyarakat.

Koperasi termasuk sebagai salah

satu lembaga keuangan yang tumbuh di

masyarakat dalam hal membantu

kelompok usaha tani dan koPerasi

merupakan lembaga keuangan bagi

masyarakat petani selain bank. Pada hal,

kebaradaan koperasi ini dapat membantu

ekonomi masyarakat kecil yang ada di

pedesaan serta kelompok usaha kecil dan.

menengah yang sedang berkembang

dalam mencari modal usahanya.

Anggapan koperasi Yang

merupakan lembaga keuangan masih

dinomorduakan ini dibenarkan oleh

Menteri Koperasi dan UKM

Suryadharman Ali. Menkop mengatakan

tidak menutup kemungkinan saat ini

masih ada anggapan mendirikan koperasi

hanya untuk mencari fasilitas dari

pemerintah. Dana yang meruPakan

fasilitas dari pemerintah yang diperoleh

tidak serta merta di alirkan pada anggota

sehingga anggota koperasi masih

miskin.

Menurut Dr. C.C. Taylor, yang

mengatakan bahwa Koperasi adalah

konsep sosiologi. Yang mempunyai dua

ide dasar yang bersifat sosiologi dimana

orang dapat saling bekerja sama. Pada

dasarnya orang lebih menyrkai

hubungan dengan orang lain secara

langsung. Hubungan paguyuban lebih

disukai daripada hubungan yang bersifat

pribadi. Manusia (orang) lebih menyukai

hidup bersama yang saling

menguntungkan dan damai daripada

persaingan.Sesuai dengan pandangan

Taylor tersebut Koperasi dianggap lebih

bersifat perkumpulan orang daripada

perkumpulan modal.

Lain halnya apa yang dikatakan

oleh lr4argaret Digby yang Menulis

tentang " The World Cooperative

Movement " pada buku tersebut

dikatakan bahwa koperasi adalah suatu

kerjasama antara orang-orang dan siap

untuk saling tolong menolong. Koperasi

adalah suatu usaha swasta tetapi ada

perbedaan dengan badan usaha swasta

lain dalam hal cara untuk mencapai

tujuannya.

Menurut Undang - Undang No.

25 Tahun 1992, yang memuat tentang

Perkoperasian lndonesia. Koperasi

adalan Badan usaha yang beranggotakan

saja
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