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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya suatu 

Negara. Sebuah Negara yang telah berdiri mempunyai keharusan untuk menjamin 

kesejahteraan rakyatnya, begitu juga dengan Indonesia.pernyataan tersebut 

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 pada alinea ke 4 “…. Yang melindungi segenap Bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”. 

Indonesia merupakan Negara yang luas dengan 33 provinsi yang tersebar dari 

sabang sampai merauke, sehingga akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrol 

dan menjamin kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, jika hanya ditangani oleh 

pemerintah pusat. 

Otonomi daerah diadakan agar setiap daerah dapat mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri, sehingga diharapkan bisa lebih mengerti akan kebutuhan 

masyarakat. Setiap provinsi terdapat beberapa daerah terkecil yang disebut desa, 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1). Desa dipimpin oleh kepala desa,salah satu 

tugas kepala desa adalah mengembangkan perekonomian masyarakat Desa. 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang 

berlimpah sehingga sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Dataran 

dan tanah subur yang tersebar di seluruh kepulauan di Nusantara merupakan 

potensi wilayah yang membuka kesempatan bagi penduduknya untuk bercocok 

tanam dan beternak sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi 
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terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertanian masih menjadi sumber mata 

pencaharian bagi mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Pembangunan pertanian 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan 

kesempatan kerja, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, dan 

mengentaskan kemiskinan di pedesaan. 

Pada saat ini kualitas sumberdaya manusia yang bekerja pada sektor 

pertanian masih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dilihat dari tingkat 

pendidikan mereka sangat rendah dan jarang sekali yang memiliki pengetahuan 

dan ahli tentang ilmu pertanian yang mencukupi, dan mereka terjun disektor 

pertanian pun karena tuntunan dan pengalaman yang didapatkan dari orangtua 

mereka yang sudah turun temurun.  

Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani, baik yang berhubungan 

langsung dengan produksi, pemasaran hasil-hasil pertanian, dan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang sering dihadapi petani 

dari segi produksi biasanya berupa kegagalan panen dan dari tingkat harga 

biasanya berupa harga penjualan hasil tani yang sangat rendah. Oleh karena itu 

petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya 

kebutuhan hidup karena adanya kerugian. Masalah-masalah mendasar lain yang 

ditemukan di lapangan ini juga sependapat dengan Zakaria (2008: 3) ialah sulitnya 

akses terhadap sumber kapital, informasi, dan teknologi. Selain itu organisasi 

petani yang masih diharapkan sebagai komponen pokok dalam pembangunan 

pertanian, namun kondisinya saat ini belum memuaskan (Suhaeti dkk, 2014: 158). 

Oleh karena itu organisasi petani dapat dinilai masih lemah. Kondisi yang 

sedemikian itu menyebabkan masyarakat petani menjadi miskin, tidak berdaya, 

dan tertinggal. 

Permasalahan yang dialami petani tidak hanya dalam pertanian saja, tetapi 

juga dalam kehidupan sehari-hari. Petani yang memiliki keluarga di rumah akan 

sangat bergantung pada mata pencaharian mereka yaitu pertanian. Oleh karena itu 

pendapatan yang didapatkan dari pertanian akan berpengaruh pada kesejahteraan 

ekonomi keluarga petani.  Pembangunan tidak hanya menyangkut masalah 

pertanian saja, tetapi juga dilakukan dalam keluarga petani tersebut. Pembangunan 
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kesejahteraan ekonomi keluarga adalah pemberdayaan keluarga secara holistik, 

terpadu, dan berkelanjutan. Pembangunan itu dilakukan dengan menempatkan 

keluarga sebagai titik sentral pembangunan. Keluarga, terutama yang tertinggal 

karena sesuatu alasan, dibantu mengembangkan seluruh fungsi keluarga yang 

dianggap lemah. Keluarga yang sudah mampu diberikan kesempatan seluas 

luasnya untuk mengembangkan dirinya secara mandiri (Suyono, 2005: 283-284). 

Dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan produktivitas dan daya 

saing, maka garis kebijakan harus difokuskan pada upaya peningkatan 

kemampuan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan basis pertanian sebagai 

kunci utama untuk mengembangkan usaha industri yang mampu bersaing. Dengan 

pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai basis utama, diharapkan nantinya 

masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang bersifat rasional yang turut 

berperan serta dalam pembangunan nasional dan mengerti arti mekanisme pasar 

sehingga menjadi suatu kekuatan besar. 

Pemberdayaan masyarakat mempunyai kaitan erat dengan pendidikan 

nonformal. Pendekatan pendidikan nonformal didasarkan pada kebutuhan 

masyarakat dengan cara menggali dan menggunakan apa yang ada di masyarakat 

untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan kearah 

kemandirian. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal dengan 

pendekatan kelompok atau social group work untuk mengatasi masalah-masalah 

di atas ialah dengan program pemerintah dalam pembangunan pertanian dan 

pedesaan melalui Gapoktan. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan dibentuk 

di desa-desa dengan menggunakan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui 

prinsip keotonomian dan pemberdayaan. Gapoktan menjadi lembaga penghubung 

antara petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan 

memiliki fungsi-fungsi sebagai pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan 

sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk untuk menyediakan 

berbagai informasi yang dibutuhkan petani.  

Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Desa Glonggong sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai petani. Hampir sebagian daerah di wilayah  

Desa Glonggong  ini menjadi lahan pertanian bagi para masyarakat yang 
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bertempat tinggal, oleh karenanya tidak dipungkiri jika sebagian besar warga 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Petani di Desa Glonggong ini dalam 

kehidupan sehari-harinya sangat bergantung pada lahan sawah yang menjadi satu-

satunya lahan pendapatan petani melalui hasil dari panennya. Meski begitu masih 

belum dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Salah satu Gapoktan yang telah berkembang adalah Gapoktan yang terletak 

di Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Gapoktan ini dibina 

oleh Kelurahan Glonggong yang terdiri dari 11 poktan yang berada di setiap 

dusunnya. Lingkungan daerah yang memiliki potensi yang berbeda dapat 

membentuk gabungan kelompok tani sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang pertanian, berbagi pengalaman 

untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan baik melalui agen 

penyuluh pendamping pertanian maupun antar kelompok tani. Selain itu, 

kelompok tani juga mengembangkan penguatan penguatan baik dari segi 

permodalan, penyediaan pupuk, penyediaan pakan, dan pengembangan kemitraan. 

Dalam suatu social group work sebagai wahana pemberdayaan dan 

pembelajaran masyarakat khususnya para petani yang mengikuti Gapoktan 

tersebut juga akan berdaya, mandiri, dan sejahtera. Berdaya dengan pengetahuan 

dan keterampilan yang didapat untuk memanfaatkan sumber daya lingkungannya 

dan memanfaatkan informasi peluang-peluang usaha, karena memberdayakan 

suatu kelompok berarti juga memberdayakan individu. Oleh karena itu untuk 

membuktikan pengaruh (kontribusi) Gapoktan dalam pemberdayaan terhadap 

anggota kelompok tani maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang 

berjudul “Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Sarana untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Glonggong Kecamatan 

Gondang Kabupaten Sragen”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan secara operasional permasalahan yaitu sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah gambaran umum gabungan kelompok tani di desa Glonggong,  

Gondang, Sragen?  

2. Bagaimanakah gambaran umum kesejahteraan  ekonomi keluarga Desa 

Glonggong?  

3. Bagaimanaka usaha-usaha yang dilakukan gabungan kelompok tani sebagai 

sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mendiskripsikan gambaran umum gabungan kelompon tani di Desa 

Glonggong, Gondang,Sragen. 

2. Mendiskripsikan kesejahteraan ekonomi keluarga Desa Glonggong. 

3. Mendiskripsikan usaha-usaha yang dilakukan gabungan kelompok tani sebagi 

sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang Pendidikan pada 

konsep pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat petani. 

b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis di waktu yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya serta sebagai penambah 

pengalaman dan wawasan khususnya bagi penulis, umumnya bagi masyarakat 

tentang pengembangan gabungan kelompok tani sebagai sarana untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan 

masyarakat petani. 

 


