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BAB I 
ANALISIS LINGKUNGAN PROGRAM 

 
 
 

1.1 Latar belakang 

Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan kelompok tani atau pemasaran kolektif 
merupakan suatu upaya petani melawan kemiskinan. pemberdayaan terencana harus dilakukan 
secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani. Pemberdayaan itu untuk 
memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani 
selayaknya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan tingkat 
partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan petani tersebut, diharapkan rasa ikut memiliki dari 
anggota atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi. 

Tingkat keuntungan yang adil antar pelaku rantai hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi 
tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun 
kekuatan dalam suatu lembaga yang  betul-betul mampu menyalurkan aspirasi  mereka. Oleh 
karena itu penguatan petani harus lebih tertuju pada upaya membangun kerjasama antar petani 
untuk melakukan usaha bersama (Koperasi) secara mandiri. Lembaga ini hanya dapat berperan 
optimal apabila tumbuh dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga 
petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut. 

Tujuan Umum Program (Overall Objectives): Rumah Tangga Petani mempunyai kemampuan akses 
terhadap sumberdaya Ekonomi di pedesaan dan meningkatkan posisi tawar mereka dalam 
matarantai komoditi yang dikembangkan, Meningkatkan peran Organisasi petani (Serikat) dengan 
membangun pemasaran kolektif (Koperasi), Mendukung inisiatif kelompok tani untuk 
meningkatkan  nilai rantai Produksi dan melakukan advokasi sektor pertanian. 

Tujuan Khusus (Specific Objectives): a) Meningkatkan pendapatan/penghasilan dengan cara 
peningkatan nilai rantai produksi dengan mendukung inisiatif dan menguatkan kelompok-
kelompok petani anggota Aliansi Petani Indonesia di Pedesaan, b). Mendukung inisiatif dan peran 
Organisasi petani Anggota API dalam rangka meningkatkan mutu dan nilai ranati produksi petani 
dengan membangun pemasaran kolektif di lima Serikat, c) Mengembangkan pusat-pusat 
pengetahuan, Informasi dan keterampilan tentang produksi dan pemasaran bersama serta 
penguatan organisasi petani. 

Hasil Yang diharapkan (Expected Results) 

1) Teridentifikasinya profil Organisasi, Potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Petani di Lima 
lokasi sasaran program. 

2) Meningkatnya kualitas, quantitas dan kontinuitas produk yang memenuhi permintaan 
pasar/persyaratan yang diharapkan oleh buyer (Quality control). 

3) Terbentuknya unit usaha bersama yang dapat Berfungsi sebagai organisasi pemasaran 
bersama dengan memenuhi kaidah bisnis dan dapat menjalin kerjasama dengan buyer secara 
professional. 

4) Organisasi petani dapat berfungsi secara efektif menegosiasi kepentingan produsen terhadap 
pemerintah, pihak swasta, lembaga keuangan dan stakeholders yang terkait dengan usaha 
pertanian. 
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5) Berfungsinya pusat pembelajaran pengembangan rantai produksi untuk organisasi produsen. 

6) terfasilitasinya Perempuan mempunyai peran penting  dalam organisasi produsen dan 
matarantai produksi. 

7) Meningkatnya kapasitas organisasi (API) mejalankan Manajemen program dengan efektif dan 
tepat sasaran. 

1.2 Situasi Program Terkait Dengan Kebijakan  Pihak-pihak Terkait. 

program ini adalah hasil kerjasama API dengan Agriterra yang berbasis di Belanda. Kerjasama ini 
berdasarkan kontrak no. contract 11api-575-12at-3481 amandemen tahun 2012. Kerjasama ini 
adalah fokus untuk penataan produksi dan akses pasar di 5 organisasi petani yang terorganisir. 
Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan peningkatan produksi dan penguatan anggota 
kelompok tani. Dengan program ini diharapkan muncul inisiatif petani –melalui kelompok tani- 
melakukan peningkatkan produksi dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi, 
mendorong inisiatif petani melakukan bersama dan mereka mampu membangun kelembagaan 
koperasi yang kuat. 

Kegiatan-kegiatan didalam program berdasarkan rencana yang dirumuskan bersama dengan lima 
serikat petani yang menjadi sasaran program. Kemudian program ini di putuskan didalam rapat 
Pimpinan API. Pencapaian program dibagi dalam dua tahap.  

Tahap pertama Fokus kegiatan berdasarkan prioritas dari kubutuhan dari lima serikat petani, 
antara lain adalah untuk memperkuat kapasitas organisasi dan konsolidasi anggota di lima serikat, 
memperbaiki produksi dan meningkatkan produktifitas produksi, membangun kelembagaan 
organisasi pemasaran dan koperasi, dan mendorong inisiatif petani kerjasama dengan buyer.  

Tahap kedua yang akan di lakukan adalah Menyebarluaskan (disseminate) pengetahuan dan 
melalui sumberdaya yanng dimiliki oleh organisasi petani kepada anggota-anggota yang lain; 
memperkuat organisasi petani dan kelembagaan usaha (Koperasi) mereka meliputi manajemen 
organisasi (Accountability), Manajemen produksi dan pelayanan pemasaran, membangun 
kemitraan strategis dengan swasta/buyer. 

Program yang dijalankan oleh organisasi petani (pihak-pihak terkait) adalah sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan. Namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan pada tahun 
2012, yaitu pelatihan my coop dan pelatihan kewirausahaan di Persatuan petani Jambi (PPJ), 
ORTABUN dan APPOLI. Pelatihan my coop belum dapat dilakukan pada tahun 2012 ini adalah 
terkait dengan belum selesainya modul pelatihan my coop yang dilakukan oleh VECO Indonesia. 
Sedang belum dilakukan pelatihan kewirausahaan di tiga organisasi petani adalah terkait dengan 
kesiapan dan adanya perubahan rencana kegiatan tersebut di Persatuan Petani Jambi, APPOLI, 
dan ORTABUN. 

Pada perencanaan yang disepakati bersama, implementasi kegiatan di lima serikat akan dilakukan 
lansung oleh setiap serikat. Namun, kegiatan yang direncanakan tersebut tidak berjalan dengan 
baik, maka Sekretariat Nasional API mendorong Manajer program (M. Rifai) untuk aktif dan 
menfasilitasi organaisasi petani di lapangan, disamping itu juga Seknas API perlu mengirim 
resource persons di tiga serikat yaitu Serikat Petani Lumajang (SPL), Persatuan Petani Jambi (PPJ) 
dan ORTABUN untuk mendampingi mereka dalam melaksanakan program-proggram yang 
direncanakan dan memperkuat kapasitas mereka dalam rangka meningkatkan nilai rantai dan 
usaha bersama. Sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan 
target yang direncanakan di setiap organisasi petani. 
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BAB II 
PERKEMBANGAN PROGRAM 

 
 

2.1 Kegiatan yang Dilakukan Oleh Serikat Petani 
 

A. Penguatan Nilai Rantai Pisang Di Lumajang (Serikat Petani Lumajang) 
 

1. Konsolidasi Petani Pisang Lumajang  
 

Konsolidasi petani di Kabupaten Lumajang 
diselenggarakan 2-3 Mei 2012 di Wono Cempoko Ayu 
desa, Senduro sub-distrik, Kabupaten Lumajang. Jumlah 
peserta menghadiri pertemuan konsolidasi adalah 200 
perwakilan dari kelompok. Mereka adalah perwakilan dari 
kelompok 69 petani, Kelompok Tani Wanita, Fasilitator 
Lapangan, HPSP-INA, CV Mandiri fress, Perwakilan dari PT. 
Sewu Segar dan PT. Mulya Raya, sedangkan Pemerintah 
Lumajang diwakili oleh kepala Pertanian layanan 

Lumajang. Jumlah wakil perempuan 25 orang dan laki-laki 175 orang 
 
Kegiatan ini bertujuan: a Disscusion) suatu kewirausahaan kolektif yang berfungsi untuk akses 
pasar dan dapat memenuhi aturan bisnis untuk bergabung kerjasama dengan pembeli 
profesional. b) Organisasi Petani efektif bisa berfungsi untuk menegosiasikan kepentingan 
produsen terhadap pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan dan para pemangku 
kepentingan lain yang terkait dengan pertanian. 
 
Secara Khusus konsolidasi petani Lumajang bertujuan: a) Membangun pemahaman petani 
tentang nilai rantai pisang untuk mengembangkan pemasaran bersama (Collective Marketing), b) 
Mendorong peran organisasi petani dan posisi tawar petani dalam nilai rantai pertanian pisang di 
Lumajang, c) Membangun pemahaman antar pelaku rantai dalam rangka membangun system 
pemasaran yang transparan. 
 
Proses konsolidasi petani pisang Limajang diawali dengan opening seremoni oleh Ketua petani 
Lumajang dan Tokoh-tokoh petan. Setelah pembukaan tersebut kegiatan dilajutkan dengan 
Diskusi dan Dialog dengan Narasumber: 

 
Muhammad Nur Uddin (Sekretaris Jenderal API): Tema “Pengorganisasian petani dalam 
pemasaran bersama (collective Marketing) Peluang dan tantangannya”. 
PT Sewu Segar Nusantara & PT Mulya Raya: Tema “Membangun kemitraan strategis antara 
petani dan pelaku usaha” 
Bapak Nur Kholis (Kelompok Pisang Raja Mas): tema “Pengalaman dan inisiatif petani 
membangun nilai rantai” 
Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang: Tema “instrument kebijakan dan dukungan pemerintah 
terhadap pengembangan rantai pisang di lumajang; Pengendalian hama, Saprotan, pengolahan 
pasca panen dan dukungan permodalan” 
Bapak Hariadi Stiawan (HPSP-INA): Tema ” Pemahaman mendalam tentang peta bisnis 
(landscape) pengembangan nilai rantai Horti culture dan tantangannya” 
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Hasil kegiatan: a) dengan konsolidasi petani pisang ini petani memahami tentang nilai rantai 
pisang untuk mengembangkan pemasaran bersama (Collective Marketing), b) Meningkatnya 
peran organisasi petani dan posisi tawar petani dalam nilai rantai pertanian pisang di Lumajang, c) 
Adanya konsep dan pemahaman antar pelaku rantai dalam rangka membangun system 
pemasaran yang transparan, d) Adanya keputusan bersama tentang rencana pengembangan 
pemasaran bersama (kolective Marketing) produksi pisang di Lumajang, e) Pemahaman bersama 
tentang peta bisnis dan aktor-aktor dalam rantai pisang di Lumajang dan analisis SWOT. 

2. Pelatihan TOT Intensifikasi tanaman Pisang dan Pengedalian Hama di Lumajang 
 

Pelatihan TOT Intensifikasi tanaman Pisang dan 
Pengedalian Hama bertujuan, a) Meningkatkan 
pengetahuan, kamampuan, dan ketrampilan petani 
menerapkan  Pengendalian Hama Terpadu [PHT] dan 
intensifikasi tanaman pisang, b) Meningkatkan 
pengetahuan petani tentang Agroekosistem pada 
pertanaman buah pisang. 
 

Hasil yang diharapkan pelatihan ini adalah: a) Meningkatnya pengetahuan, kamampuan, dan 
ketrampilan petani dalam penerapan Pengendalian  Hama Terpadu [PHT] pada tanaman pisang, 
b) Meningkatnya pengetahuam petani mengelola ekosistem pertanian secara berkelanjutan pada 
tanaman pisang, c) Petani dapat menerapkan teknologi tepat guna, dengan metode yang praktis 
dan sesuai dengan kondisi ekosistem dengan cirikhas lokal. 
 
Kegiatan pelatihan TOT untuk intensifikasi produksi dan pengendalian hama terpadu dilaksanakan 
selama 1 bulan, dimulai pada tanggal di Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. 
Kegiatan ini dimplementasikan dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah pelatihan di kelas 
dilaksanakan tanggal 19-20 Juni 2012, tahap kedua adalah pelatihan praktek di lapangan yang 
dilaksanakan pada tangga 21 Juni 2012 – 20 Juli 2012. 
 
Jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah 70 orang perwakilan kelompok tani, diantaranya adalah 
kelompok Tani, Kelompok petani perempuan, Pengurus SPL. Sedangkan jumlah perempuan yang 
terlibat dalam kegiatan ini adlah 30 orang. Fasilitator yang memberikan materi adalah Zainul Hadi 
Sukamto, SP, Agus Maryanto, Muji Waluyo, SP, Hendrik Pamuji, SP  

 
Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini antara lain: 

 
a) Analisis Agroekosistem Pisang difasilitatori oleh Bpk. Muji Waluyo, SP. 
b) Teknik Budidaya Tanaman Pisang difasilitatori oleh Bpk. Zainul Hadi Sukamto, SP.  
c) Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami  dan pengendalian OPT difasilitatori oleh Bapak  

Agus Maryanto.  
d) Panen dan pengolahan Pasca Panen di fasilitatori oleh Bpk. Hendrik Pamuji, SP.  

 
Hasil yang dicapai dari pelatihan ini adalah 70 perwakilan kelompok tani mendapat 
kanpengetahuan tentang Analisis Agroekosistem Pisang, Teknik Budidaya Tanaman, Pelestarian 
dan Pemanfaatan Musuh Alami  dan pengendalian OPT,  Panen dan pengolahan Pasca Panen 
buah pisang. Dengan pengetahuan yang dimiliki saat ini petani mempunyai a) pengetahuan, 
kamampuan, dan ketrampilan dalam penerapan Pengendalian  Hama Terpadu [PHT] pada 
tanaman pisang, b) Pengetahuam tentang mengelola ekosistem pertanian secara berkelanjutan 
pada tanaman pisang, c) Petani dapat menerapkan teknologi tepat guna, dengan metode yang 
praktis dan sesuai dengan kondisi ekosistem dengan cirikhas lokal. 
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3. Pelatihan Internal Kontrol Sistem (ICS) 
 

Pelatihan ICS (internal Control System) di 
laksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 04 
Oktober 2012 di Dsn Margo Mulyo, Desa Kenongo 
Kec. Guci Alit Kabupaten Lumajang. Jumlah peserta 
yang terlibat dalam pelatihan ini 33 orang 
perwakilan 7 Organisasi Tani Lokal (OTL) –OTL 
adalah organiasi petani di tingkat kecamatan yang 
mengkoordinasikan kelompok tani di tingkat Desa. 
Jumlah perwakilan petani perempuan 5 orang. 
 

Tujuan Pelatihan ICS ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam menerapkan 
Standar Operasional dan prosedur (SOP) dan Good Agriculture Practices (GAP), Meningkatkan 
pengetahuan petani tentang system penjaminan Internal (ICS) dalam rangka menerapkan 
pertanian sesuai dengan Good Agriculture Practices (GAP). 
 
Fasilitator pelatihan ini adalah Bapak MUHDI dari ketua ICS Aliansi petani Padi Organik Boyolali 
(APPOLI), IBu Nur Indah Staff Lembaga Studi kemasarakatan dan Bina Bakat (LSKBB) Solo. 
 
Meskipun setelah dievaluasi pada akhir pelatihan, mereka hanya memahami 40% dari materi 
yang yang disampaikan, namun ada beberapa pembelajaran yang dapat bermanfaat buat petani 
a) Petani  dapat informasi dan pengetahuan tentang teknis budidaya sesuai dengan kalender 
musim dan pengolahan pasca panen, b) Petani dapat informasi dan pengetahuan mengenai 
system penjaminan Internal (ICS), c) Pentani mendapatkan informasi mengenai Analisis Usaha 
sebagai dasar untuk menentukan harga yang adil, e) Petani mendapatkan modul panduan system 
penjaminan internal (ICS). 

 
4. Studi Banding Mengenai Sistem Penerapan ICS (Penjaminan Mutu Internal) untuk 

Organisasi Petani di APPOLI Boyolali (20-21 Des 2012). 
 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut (Follow-up) dari kegiatan pelatihan ICS di Desa Kenongo, kec 
Guci Alit. Di dalam pelatihan itu mereka membutuhkan contoh organisasi petani yang berhasil 
menerapkan ICS. Oleh karena itu mereka memilih APPOLI sebagai organisasi petani menjadi 
tempat studi banding. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini 10 orang, 3 orang diataranya 
adalah perempuan. 
 
Tujuan kegiatan stdi banding ini adalah memberikan motivasi organisasi petani dengan cara 
melihat secara langsung bagaimana organisasi petani mengembangkan sitem penjaminan internal 
(ICS), menfasilitasi petani untuk belajar secara langsung kepada petani lainnya tentang 
pengembangan ICS. 
 
Pembelajaran yang didapat oleh organisasi petani mendapatkan pengalaman secara langsung 
tentang, ruang lingkup penjaminan internal (ICS), Instrumen-instrumen yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan ICS, sistem dan mekanisme pelayanan organisasi petani terhadap anggota, 
instrument Monitoring dan pengedalian mutu produk anggota. pengalaman tersebut akan 
menjadi acuan bagi Serikat Petani Lumajang (SPL)dalam rangka meningkatkan dan menjamin 
mutu produksi pisang di Lumajang. 

 
  

B. Penguatan Nilai Rantai Kakao di Sekaha Tani Jembrana (STJ) 
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1. Konsolidasi Petani (Sima Krama) Anggota Sekaha Tani Jembrana 

Konsolidasi Petani jembrana bertujuan adalah: a) 
Meningkatkan peran Sekaha Tani Jembrana (STJ) 
sebagai wadah bagi kelompok tani dan para petani 
di Kabupaten Jembrana dalam  kaitannya dengan 
produksi, pemasaran hasil pertanian dan kemitraan, 
b) Mengidentifikasi permasalahan tentang tanaman 
kakao mulai dari proses budidaya, pengolahan hasil, 
dan pemasaran serta mencari solusinya, c) 
Membangun Pemahaman bersama dan kemitraan 
antara petani, pemerintah dan pengusaha kakao. 

Hasil yang diharapkan konsolidasi petani Jembrana adalah: a) Peserta menyepakati Sekaha Tani 
Jembrana (STJ) sebagai pusat data, informasi dan komunikasi bagi para petani serta sebagai pusat 
pengembangan pemasaran bersama (collective marketing) kakao di Kabupaten Jembrana, b) 
Peserta mendapatkan solusi dari permasalahan tentang tanaman kakao mulai dari proses 
budidaya, pengolahan hasil, dan pemasaran serta menentukan skala prioritas tindakan, c) Adanya 
komitmen tertulis dari pemerintah, pengusaha dan petani untuk mewujudkan kemitraan strategis 
dalam rangka membangun sistem pemasaran yang terbuka antar pelaku rantai.  

Jumlah perserta konsolidasi petani 90 orang perwakilan petani, 80 orang laki-laki 10 orang 
perwakilan petani perempuan, Anggota DPRD, Kepala dinas Pertanian Jembrana, Perwakilan 
Seknas API, PT. Bumi Tangerang.  

Kegiatan konsolidasi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

 Pembukaan (opening Seremoni): 

Pembukaan dilakukan oleh oleh Ketua Sekaha Tani Jembrana, Ketua Dewan Tani Aliansi 
Petani Indonesia, anggota Komisi B DPRD Jembrana, Kepala Dinas Pertanian Jembrana. Di 
dalam sambutannya Komisi B DPRD dan Kepala Dinas pertanian Jembrana (Ketut Wiratma) 
Menyatakan “Pemerintah Kabupaten Jembrana mendukung kegiatan simakrama/konsolidasi 
petani oleh Sekaha Tani Jembrana. Dengan  kegiatan ini  diharapkan mampu meningkatkan 
semangat dari petani kakao untuk kembali mengembangkan kakao di Jembrana, sehingga 
mampu meningkatkatkan pendapatan rumah tangga petani”. 

 Diskusi dan Dialog 

Kepala Dinas Pertanian Jembrana mengatakan kakao merupakan salah satu komoditas 
unggulan perkebunan yang diharapkan akan mampu membangun ekonomi rumah tangga 
petani  dan  meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah akan membantu petani 
untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kakao bersama-sama kelompok tani. Untuk 
mengantisipasi  permintaan pasar, Pemerintah akan membantu mengembangkan system 
pengolahan pasca panen, seperti fermentasi dan pemerintah akan membantu menfasilitasi 
pemasaran bersama dengan cara menghubungkan dengan pelaku swasta. 

PT. Bumi Tangerang (bapak Kiki), Menjelaskan tentang proses pengolahan pasca panen kakao 
dengan cara fermentasi. Dia  menyampaikan peluang kemitraan dalam pemasaran produk 
kakao fermentasi. “Saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan kelompok tani di 
tabanan. Sedangkan di Jembrana sudah bekerjasama dengan subak karya darma bakti. 
Mereka sudah mengolah kakao fermentasi meskipun hasilnya belum baik”. Selain Bentuk 
kemitraan pemasaran, Dia menawarkan  pembinaan kepada kelompok petani kakao. 

Muhammad Nur Uddin (Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia): menjelaskan tentang 
pentingnya kerjasama antar petani dan kelompok tani khususnya anggota API. “untuk 
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meningkatkan nilai tambah dan nailai tawar petani terhadap tengkulak yang selama ini 
menjadi hambaran petani di pedesaan, maka perlu melakukan pemasaran bersama dalam 
bentuk Koperasi” 

 Diskusi kelompok: 

Diskusi kelompok bertujuan untuk merumuskan rekomendasi tentang Kelembagaan, 
Peningkatan produksi, pemasaran, dan kemitraan dengan swasata. Kemudian peserta di bagi 
menjadi 4 kelompok untuk membahas rekomendasi tersebut. Hasil diskusi kelompok sebagai 
berikut: 

1. STJ harus Membangun kelembagaan ekonomi untuk menjalankan pemasaran bersama 
kakao anggota STJ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Perlunya menjalin kemitraan dengan Pelakau usaha seperti  PT. Bumi Tangerang------ 

3. Membangun gerakan penangulangan penyakit dan intensifikasi kakao serta 
merehabilitasi tanaman-tanaman yang rusak----------------------------------------------------- 

4. Maningkatkan kemampuan sumberdaya petani dalam meningkatkan kualitas dan 
produktifitas kakao di Jembrana---------------------------------------------------------------------- 

5.  Meningkatkan peran STJ Sebagai pusat data dan informasi bagi anggota ---------------- 

6. Membangun lahan-lahan percontohan sebagai pusat belajar petani----------------------- 

7. Mendorong peran petani perempuan dalam aspek budidaya dan pengolahan pasca 
panen, dengan melibatkan mereka dalam berbagai pelatihan dan pertemuan petani- 

 

Hasil yang dicapai dalam konsolidasi ini adalah a) Peserta menyepakati bahwa Sekaha Tani 
Jembrana (STJ) sebagai pusat data, informasi dan komunikasi bagi para petani serta sebagai pusat 
pengembangan pemasaran bersama (collective marketing) kakao di Kabupaten Jembrana, b) 
Peserta mendapatkan solusi dari permasalahan tentang tanaman kakao mulai dari proses 
budidaya, pengolahan hasil, dan pemasaran serta menentukan skala prioritas tindakan, c) Adanya 
komitmen secara lisan dari pemerintah, pengusaha dan petani untuk mewujudkan kemitraan 
strategis dalam rangka membangun sistem pemasaran yang terbuka antar pelaku rantai.  

Sebagai catatan: bahwa Ketujuh rekomendasi diatas selama tahun 2012 ini telah ditindaklanjuti 
semua oleh Sekaha Tani Jembrana 

 

2. Pelatihan TOT intensifikasi dan Pengedalian Hama terpadu Tanaman Kakao di Jembrana. 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk: a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani kakao yang 
menjadi anggota Sekaha Tani Jembrana (STJ) mengembangkan budidaya kakao sehingga mampu 
meningkatkan produktivitas (produksi dan penanganan pasca panen), b) Meningkatkan Nilai 
tambah dan akses pasar petani kakao di Jembrana. 
 
Hasil yang diharapkan kegiatan ini adalah Minimal 37 perwakilan dari 17 kelompok tani anggota 
Sekaha Tani Jembrana (STJ): 1) Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan intensifikasi 
budidaya kakao, 2) Minimal 37 perwakilan dari 17 kelompok tani mempunyai keterampilan dalam 
menangani hama dan penyakit tanaman kakao, 3) Peserta mempunyai keterampilan dalam 
pengolahan pasca panen kakao. 
 
Kegiatan ini telah dilakukan oleh Sekaha Tani Jembrana (STJ) pada tanggal 6 Agustus – 17 
September 2012 di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Peltihan di 
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lakukan dengan cara belajar dikelas setiap hari Senin, dan praktek dilapangan berdasarkan 
pengetahuan yang diperoleh dari belajar di kelas. Metode pembelajar di kelas adalah 
menggambungkan pengetahuan narasumber dengan pengalaman petani dari lapangan. 
Narasumber dan fasilitator pelatihan ini berasal dari PT. Bumi Tangerang, Dinas Pertanian 
Kabupaten Jembrana, dan Pengurus Serikat Petani Jembrana. 
 
Materi yang disampaikan dan di pelajari selama pelatihan TOT ini antara lain: Identifikasi dan 
pengedalian Hama & Penyakit Tanaman Kakao, Metode PsPs (Panen Sering Pemangkasan dan 
Sanitasi), Panen dan penanganan pasca panen buah kakao, Manajemen kebun kakao, Teknik 
Peremajaan Tanaman kakao dengan pendekatan sambung samping dan sambung pucuk. Materi 
ini di sampaikan dikelas setiap hari senin, sekali pertemuan satu materi, jadi kegiatan TOT di 
jembrana ini dilakukan 5 kali pertemuan. setiap pertemuan dilakukan pengamatan dan praktek di 
lapangan oleh peserta yang dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. 
 
Hasil yang dicapai selama kegiatan ini adalah: 37 perwakilan petani, diantaranya 27 laki-laki dan 
10 perempuan telah memahami dan praktek langsung Identifikasi dan pengedalian Hama & 
Penyakit Tanaman Kakao, Metode PsPs (Panen Sering Pemangkasan dan Sanitasi), Panen dan 
penanganan pasca panen buah kakao, Manajemen kebun kakao, Teknik Peremajaan Tanaman 
kakao dengan pendekatan sambung samping dan sambung pucuk. 

 

3. Kunjungan Lapangan (field visit) Ke Pusat pembelian dan Pengolahan PT. Bumi Tangerang 
di Bali (25 September 2012) 

 
Tujuan kegiatan ini adalah berdialog langsung 
dengan Manajemen PT. Bumi Tangerang yang ada 
di Bali, untuk memahami standar kualitas kakao 
dan harga pembelian serta system pembelian 
kakao yang ditetapkan oleh PT. Bumi Tangerang, 
Belajar tentang quality control dan Fermentasi 
kakao, Membahas tentang kerjasama pemasaran 
antara Sekaha Tani Jembrana dengan PT. Pumi 
Tangerang. 
 
Hasil Yang diharapkan dari kegiatan kunjungan 
lapang ini adalah: Memahami standar kualitas 

kakao dan harga pembelian serta system pembelian yang ditetapkan oleh PT. Bumi Tangerang, 
Mereka dapat Belajar cara fermentasi Kakao dengan baik, terdapat peluang kerjasama dan akses 
pemasaran ke PT. Bumi Tangerang. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2012), setelah selesai melakukan kegiatan 
pelatihan TOT intensifikasi dan pengendalia Hama terpadu Kakao. Mereka yang terlibat di dalam 
kunjungan lapang ini adalah Pengurus Sekaha Tani Jembrana, Pengurus Sekda API Bali, dan 
Perwakilan 17 Kelompok Tani anggota STJ. Jumlah peserta yang terlibat 25 orang, laki-laki 20 
orang dan perempuan 5 orang. 
 
Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah, mereka 25 perwakilan petani anggota Sekaha Tani 
Jembrana mendapatkan informasi langsung dari Manajemen PT. Bumi Tengerang tentang 
Standart kualitas dan informasi harga kakao yang tetapkan oleh PT. Bumi Tangerang, Petani 
mendapatkan pembelajaran tentang Fermentasi dan pengolahan kakao yang berkualitas, STJ 
mendapatkan peluang akses langsung ke BT. Tangerang di Jembrana dengan harga yang lebih baik 
daripada dengan harga tengkulak. 
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C. Penguatan Nilai Rantai Kakao Organisasi Tani dan Kebun Bunta 
(ORTABUN) 

1. Studi Banding Pengengbangan Kakao dan pemasaran bersama ke Kelompok Tani Amanah 
di Polewali Mandar (16 – 20 April 2012) 

 
Tujuan studi banding ini adalah: 1) petani berbagi 
pengalaman dan pengetahuan tentang seluk-beluk 
tanaman kakao antara petani anggota Ortabun 
dengan kelompok tani anggota koperasi Amanah. 2) 
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
petani dalam budidaya tanaman kakao, 
pemberantasan hama penyakit dan pengelolaan 
paska panen. 3) Memberikan contoh keberhasilan 
mengembangkan dan membangun pemasaran 
bersama kepada Anggota dan Pengurus ORTABUN. 
 
Hasil yang diharapkan kegiatan ini adalah pengurus 
dan anggota Ortabun mendapatkan: 1) Contoh 
keberhasilan tentang praktek budidaya tanaman 
kakao, pengendalian hama penyakit, pengolahan 
paska panen dan system pemasaran dan akses pasar, 
yang dibangun oleh organisasi tani. 2) dengan studi 
banding ini anggota ORTABUN termotivasi 
meningkatkan Produksi, kualitas Kakao dan 
terbangunnya system pemasaran bersama petani 
Kakao diwilayah lahan petani kakao anggota Ortabun 
di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi 

Selatan. 
 
Studi banding ini dilakukan pada tanggal 16 – 20 April 2012 di pusat pengembangan Kakao 
kelompok Tani anggota Koperasi Amanah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jumlah peserta 
yang mengikuti Setudi Banding adalah 14 orang, terdiri dari Pengurus Ortabun dan anggota 
ORTABUN yang mempunyai peran sebagai Fasilitator pengembangan Kakao di ORTABUN. Adapun 
jumlah perwakilan petani perempuan yang terlibat adalah 3 orang. 
 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta selama studi banding adalah. 
 
  Perkenalan dan identifikasi kebutuhan selama studi banding, 
 Mengunjungi tempat-tempat pusat budidaya kakao kelompok Tani anggota Koperasi amahah,  
 Mengunjungi pergudangan dan tempat menimbang biji kakao,  
 Belajar praktek budidaya kakao, penanggulangan penyakit, pengolahan pasca panen, 

pembenihan tanaman kakao. 
 Belajar sistem pemasaran bersama yang dikembangkan oleh Anggota Koperasi Amanah. 
 Sharing pengalaman tentang membangun komunikasi dengan sektor swasta. 

Hasil yang diperoleh selama studi banding ini adalah 14 perwakilan Kelompok Tani anggota 
ORTABUN mendapatkan pengetahuan dari sesama petani tentang: 
 



11 | P a g e  

 

 Praktek budidaya tanaman kakao, pengendalian hama penyakit, pengolahan paska panen dan 
system pemasaran dan akses pasar, yang dibangun oleh organisasi tani. 

 
 Dengan pengalaman yang di dapat selama studi banding ORTABUN termotivasi meningkatkan 

Produksi, kualitas Kakao dan membangun pemasaran bersama Kakao diwilayah di Kelompok 
Anggota ORTABUN di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Selatan. 
 

2. Konsolidasi dan Rapat Umum Anggota ORTABUN (13 – 16 November 2012) 
 

Konsolidasi dan Rapat umum anggota ORTABUN mempunyai tujuan untuk merumuskan agenda 
dan program kerja organisasi ORTABUN; konsolidasi Organisasi Petani untuk memperkuat 
organisasi dalam rangka menghadapi tantangan yang akan datang yaitu Reforma agraria dan 
Akses Petani Terhadap Tanah, Penataan Produksi dan Akses Pasar yang adil untuk petani serta 
akses petani terhadap Teknologi tepat Guna, Memperkuat Organisasi dalam melakukan advokasi 
kebijakan pemerintah yang melindungi petani kecil. 
 
Hasil yang diharapkan dari konsolidasi dan rapat umum anggota ORTABUN yaitu adanya rumusan 
program kerja ORTABUN, adanya saling belajar antar anggota mengenai isu Reforma agraria dan 
Akses Petani Terhadap Tanah, Penataan Produksi dan Akses Pasar yang adil untuk petani serta 
akses petani terhadap Teknologi tepat Guna. 
 
Konsolidasi dan Rapat Umum anggota ORTABUn dilaksanakan pada tangga 13- 16 November 
2012, di Desa Boho Tokong, Kec. Bunta Kab. Luwuk Banggai. Jumlah kelompok yang hadil 40 
kelompok Petani. Jumlah peserta yang hadir dalam konsolidasi 100 perwakilan petani, jumlah 
perwakilan perempuan 15 orang. Materi  
 
Pembelajaran yang didapatkan dalam Konsolidasi dan Rapat umum anggota ORTABUN 
merumuskan adalah dipahami bahwa ada empat aspek yang menjadi tantangan dalam 
pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah; (2) akses input dan proses 
produksi; (3) akses terhadap pasar; dan (4) akses terhadap kebebasan dan perlindungan terhadap 
petani. Hingga saat ini, keempat tantangan itu yang belum dirasakan oleh petani kecil. untuk 
membangun pertanian yang kuat keempat tantanga tersebut harus diperbaiki lebih dahulu. Oleh 
karena itu peran organisasi petani adalah sangat penting dalam rangka melakukan pemberdayaan 
anggota, dan memperjuangkan kepentingan petani. 
 
Adapun rumusan program kerja yang ditetapkan dalam konsolidasi dan rapat umum anggota 
ORTABUN antara lain: 1). Penguatan Organisasi dan pemberdayaan anggota ORTABUN, 2). 
Penguatan Ekonomi dan pengembangan usaha Bersama (Koperasi), 3). Memperjuangkan akses 
sumber-sumber agrarian (reforma Agraria), 4). Advokasi dan perlidungan hokum bagi perjuangan 
petani. 
 
Selain menetapkan program kerja ORTABUN, konsolidasi dan rapat umum anggota ORTABUN 
menetapkan pendirian Koperasi petani. Untuk hal-hal yang terkait kelengkapan dan teknis 
pendirian koperasi tersebut akan ditindak lanjuti segera oleh Komite kerja yang ditetapkan dalam 
Rapat Umum anggota. 

 
3. Pelatihan TOT Budi Daya Kakao dan Pengendalian Hama Terpadu (08-11 Desember 2012) 

 
Pengetahuan mengenai aspek budidaya dan pengendalian hama kakao sangat menentukan bagi 
peningkatan produktifitas dan kualitas produksi kakao petani. Selama ini yang menjadi masalah 
petani adalah rendahnya harga kakao di tingkat petani. Penyebabnya adalah mereka tidak 



12 | P a g e  

 

memperhatikan aspek-aspek budidaya kakao dengan baik seperti pemilihan bibit, system 
penanaman, Perawatan dan pemupukan tanaman, pengendalian hama, sanitasi dan lingkungan 
tumbuh pohon kakao. Akibatnya produktifitas dan kualitas kakao kakao yang mereka hasilkan 
adalah sangat rendah, sehingga harga jual kakao di tingkat petani juga relative rendah dan banyak 
potongan. 
 
Tujuan umum Pelatihan TOT Budi daya dan Pengendalian hama terpadu kakao di ORTABUN 
adalah meningkatkan mutu dan daya saing kakao yang diproduksi oleh Anggota ORTABUN, 
sehingga akan berdampak pada peningkatan harga kakao di tingkat petani. 
Tujuan Khusus Pelatihan TOT adalah Melatih dan mempersiapkan tenaga penyuluh terkait 
budidaya kakao dan pengendalian hama terpadu di ORTABUN. Mereka dipersiapkan untuk 
menjadi pemandu di 40 kelompok tani di setiap Desa yang menjadi anggota ORTABUN. 
 
Hasil yang diharapkan dalam pelatihan ini antara lain  adanya pemandu di setiap desa untuk 
meningkatkan produksi dan mutu kakao di setiap kelaompok Petani anggota ORTABUN. Mereka 
para pemandu tersebut diharapkan mampu menjadi tenaga pelatih dan pendamping di setiap 
kelompok tani. Disamping itu mereka diharapkan memahami teknis budidaya dan pengendalian 
hama terpadu kakao dengan baik, dan memahami teknis fasilitasi kelompok tani. 
 
Pelatihan TOT Budi daya Kakao dan Pengendalian Hama terpadu di untuk ORTABUN di laksanakan 
pada tanggal 08 – 11 Desember 2012 di Desa Bohotokong, Kec.Bunta, Luwuk Bangai. Jumlah 
Peserta dalam pelatihan ini 35 orang, jumlah peserta perempuan 7 orang. Fasilitator Pelatihan ini 
yaitu Bapak Max Makaramu dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dinas Perkebunan Kabupaten 
Luwuk Banggai. 
 
Hasil Yang dicapai dalam pelatihan ini adalah adanya 35 orang pemandu yang telah dilatih 
mengenai Kepelatihan (TOT), aspek Budi daya kakao dan pengendalian hama terpadu. Tindak 
lanjut dari kegiatan ini Mereka akan melaksanakan sekolah lapang budi daya dan pengendalian 
hama terpadu kakao di setiap kelompoknya masing-masing. 
 
4. Pelatihan Dan Praktek Fermentasi Kakao (25 – 28 Des 2012) 

 
Indonesia merupakan salah satu Negara pemasok 
utama kakao dunia setelah Pantai Gading (38.3%) dan 
Gana (20.2%) sekitar 13.6%. permintaan dunia 
terhadap komoditas kakao semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. Menurut ICCO (International Cocoa 
Organization) memperkirakan produksi kakao dunia 
akan mencapai 4.05 juta ton hingga tahun 2011. 
Sementara konsumsi kakao akan mencapai 4.1 juta ton, 
sehingga diperkirakan akan terjadi deficit sekitar 50 
ribu ton per tahun (Suryani, 2007). Kondisi ini 
merupakan peluang bagi Indonesia dan Khususnya 

ORTABUN, karena Indonesia merupakan Negara yang ber Iklim Tropis sangat berpotensi menjadi 
produsen utama kakao dunia. 
 
Namun, kualitas biji kakao yang di ekspor oleh Indonesia mutunya masih sangat rendah. Hal ini 
disebabkan oleh pengolahan biji kakao tidak memperhatikan aspek kualitas biji kakao. Sekitar 
85% biji kakao produksi nasional tidak di fermentasi, sehingga kualitas citarasa kakao dari 
Indonesia sangat rendah. Rendahnya citarasa kakao dari Indonesia berakita pada rendahnya 
harga kakao di tingkat petani. Hapir petani kehilangan 10-15% dari peluang pendapatan yang 
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seharusnya mereka terima, seandainya mereka melakukan pengolahan kakao mereka dengan 
baik. 
 
Proses pengolahan biji kakao menentukan mutu produk akhir kakao, karena dalam proses ini 
terjadi pembentukan calon citarasa khas kakao dan Pengurangan cita rasa kakao yang tidak di 
kehendaki oleh konsumen. Pengolahan dan Peningkatan mutu biji kakao kering adalah sangat 
penting, maka petani hendaknya mengolah biji kakao mereka dengan baik. Dengan melakukan 
pengolahan mutu kakao yang baik petani akan mendapatkan harga yang relative tinggi dan 
meningkatkan daya saingnya di pasar. 
 
Pelatihan dan Praktek fermentasi kakao ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani 
mengenai proses pengolahan (fermentasi) kakao, Mendorong Petani untuk melakukan proses 
fermentasi kakao sebelum mereka memasarkannya. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2012 di Desa Nuhun, peserta yang terlibat 
dalam pelatihan 40 orang. Mereka adalah perwakilan dari kelompok tani yang menjadi anggota 
Ortabun. Jumlah petani perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini 8 orang. Setelah mempelajari 
teori tentang cara fermentasi kakao mereka melakukan praktek fermentasi kakao. 
 
Hasil yang capai dalam kegiatan ini adalah peserta (Petani) mendapatkan pengetahuan mengenai 
cara fermentasi kakao dengan cara praktek langsung yang dipandu oleh fasilitator. Di harapkan 
pengetahuan ini akan mendorong mereka melakukan fermentasi kakao yang mereka hasilkan, 
sehingga berdampak pada peningkatan harga di tngkat petani.  

 

D. Penguatan Nilai Rantai Buah Duku Persatuan Petani Jambi 

1. Konsolidasi Petani Duku di Jambi (10-12 Mei 2012) 
 

Konsolidasi Petani Duku Jambi Bertujuan: a) 
Konsultasi dengan berbagai kalangan (terutama dari 
organisasi tani) mengenai rencana pengembangan 
bersama buah duku, b) Membangun pemahaman 

ditingkatan kelompok petani duku tentang 
pemeliharaan dan peningkatan produksi buah duku, 

c) Memahami peta bisnis dan pengolahan pasca 
panen buah duku. 

Hasil yang diharapak adalah: a)  Adanya pemahaman ditingkatan kelompok petani duku terhadap 
pemeliharaan dan peningkatan produksi buah duku, b) Terbangunya kesepakatan bersama dalam 
peningkatan produksi buah duku, c) Petani mendapatkan gambaran pola bisnis dalam 
pengembangan buah duku  

Konsolidasi petani duku Jambi dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Mei di Balai Desa Danau Lamo, 
Kecamatan Danao Lamu Kabupaten Muaro Jambi. Jumlah peserta adalah 76 orang perwakilan 
dari kelompok petani anggota PPJ di Danao Lamo. 
 
Proses diskusi dalam konsolidasi petani duku Jambi dilakukan dengan cara partisipatif. Pertama 
brainstorming tentang memahami bisnis buah duku di Jambi rencana rencana pemasaran 
bersama buah duku, kedua diskusi kelompok dimana peserta dibagi dalam empat kelompok 
untuk melakukan analisis SWOT. Hasil diskusi kelompok di presentasikan didalam rapat rapat 
pleno. Hasil analisis SWOT dapat dilihat dalam table berikut: 
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Kekuatan: 
 
 Konsolidasi petani Duku Jambi. 
 Betani bergabung dalam suatu organisasi. 
 Jumlah produksi sangat banyak. 
 Duku Jambi mempunyai rasa yang special. 

 

Kelemahan 
 
 Belum terjaminnya kualitas duku yang dihasilkan 

oleh petani. 
 Belum terbentuknya jaringan pemasaran bersama 

antar kelompok tani. 
 Harga duku tidak stabil 
 Petani tidak merawat duku dengan baik sehingga 

banyak yang mati. 
 Petani sangat tergantung dengan tengkulak. 
 Buah duku mudah rusak 
 

Peluang: 
 
 Membangun system pemasaran bersama 
 Adanya pasar induk di Batam dan Jakarta. 
 Terbukanya kerjasama dengan pemerintah dan 

privat sector. 
 Adanya program-program yang menfasilitasi 

petani untuk akses pasar dari meerintah atau 
lembaga donor. 

 

Ancaman: 
 
 Ketergantungan petani terhadap tengkulak 
 Petani tidak mampu mengontrol hama kelelawar 
 Perubahan Iklim, sehingga berpengaruh terhadap 

produktifitas buah Duku. 

 
 

Hasil yang dicapai dalam konsolidasi  Melalui diskusi, maka petani memahami bahwa penataan 
produksi dan pemeliharan duku harus dilakukan secara berkelompok, b) petani mengetahui 
bahwa pengolahan pasca panen yang baik akan membantu meningkatkan harga buah Duku, c) 
Terbangunnya pemahaman tentang Peta bisnis duku dan rencana pemasaran bersama. 
 
Rekomendasi: 
 

1) Mengembangkan usaha bersama dan melakukan pendidikan yang terkait dengan kebutuhan 
tersebut --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Meningkatkan kooordinasi antar kelompok tani secara terus menerus untuk belajar tentang 
budidaya dan pemasaran Duku--------------------------------------------------------------------------------------  

3) Kelompok-kelompok tani harus melkukan pengutan anggota tentang usaha bersama secara 
bertahap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Mendorong pemerintah agar berperan aktif menfasilitasi pemasaran bersama buah duku di 
Jambi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Pelatihan TOT (Training of Trainer) Intensifikasi Tanaman, Pengendalian Hama dan 
Pengolahan Pasca Panen Buah Duku (08-12 November 2012) 

Tanaman buah duku adalah tanaman yang panen buahnya bersifat musiman, buah duku akan 
berbuah hanya sekali dalam setahun. Sejak tahun 2007 Produktifitas duku mengalami penurunan 
yang cukup signifikan di berbagai kabupaten di Provinsi Jambi, salah satunya adalah Kabupaten 
Danau Lamo. Hal ini di sebabkan rendahnya tingkat perawatan dan intensifikasi terhadap 
tanaman buah duku, dimana tanaman duku kurang mendapat perhatian dari para petani. Padahal 
buah duku sangat potensial menyumbang 20-40% pendapatan petani per tahun. 
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Tanaman buah duku bisa dikatakan adalah tanaman yang sensitif terhadap perubahan musim dan 

ketersedian unsure hara di dalam tanah, maka perlu perhatian khusus dalam perawatannya. Saat 

ini tanaman duku yang dimilki oleh petani mulai banyak terserang penyakit, diantaranya penyakit 

kangker batang. Perhatian petani terhadap cara panen dan pengolahan pasca panen juga sangat 

rendah. Akibatnya banyak tanaman yang rusak pada saat panen dan mutu buah duku juga sangat 

rendah, sehingga harga ditingkat petani cenderung sangat rendah. 

 

Pelatihan TOT (Training of Trainer) “Intensifikasi Tanaman, Pengendalian Hama dan Pengolahan 

Pasca Panen Buah Duku” bertujuan untuk, meningkatkan kemampuan Fasilitator di Kelompok 

Tani Anggota Persatuan Petani Jambi dalam rangka: 1). meningkatkan kapasitas petani 

mengendalikan hama pada tanaman duku, 2). Meningkatkan kapasiitas Kelompok-kelompoktani 

menerapkan sistem panen yang baik terhadap duku, sehingga dapat menjaga kualitas buah duku, 

3). Memberikan pelatihan terhadap petani tentang cara pemupukan, pupuk yang baik terhadap 

pohon duku, sehingga dapat menhasilkan buah duku yang berkualitas. 

 

Pelatihan Training of Trainer (TOT) “Intensifikasi Tanaman, Pengendalian Hama dan Pengolahan 

Pasca Panen Buah Duku” dilaksanakan pada tanggal 08-12 November 2012 di Bala Desa Danao 

Lamo, Kecamatan Danao Lamo, Kabupaten Muaro Jambi. Pelatihan ini di ikuti 39 peserta 

diataranya 9 orang adalah Petani Perempuan. Mereka adalah perwakilan Kelompok-kelompok 

Tani  anggota Persatuan Petani Jambi. Faslitator dalam pelatihan TOT ini adalah berasal dar Balai 

Pengkajian Teknologii Pertanian (BPTP) Provinsi Jambi dan Syukur Fachrudin (Sonde) dari 

Sekretariat Nasional API. 

 

Hasil yang diperoleh dari Kegiatan ini adalah meningakatnya pengetahuan dan pengelaman 39 

peserta tentang cara menjadi fasilitator kepada petani lainnya. Selain itu mereka mendapatkan 

pengetahuan tentang gejala-gejala penyakit pada buah duku dan cara pencegahannya, cara 

membikin pupuk alami dan Sistem pemupukan pada tanaman duku sebagai penunjang 

pertumbuhan tanaman duku. Tata cara memanen buah duku, sehingga hasil buah yang di panen 

bisa maksimal dan berkualitas. Adapun Pembelajaran yang diperoleh adalah pentingnya 

memperhatikan tanaman dengan cara melakukan perawatan yang baik dan benar.  

 

3. FGD dan Kajian Aspek Budi daya dan Agronomi Tanaman Buah Duku (Mei – November 
2012) 

 

Duku (Lansium Domesticum Corr) adalah tanaman buah berbentuk pohon yang berasal dari 
Indonesia. Di daerah Danao Lamo, Muaro Jambi kelompok petani anggota Persatuan Petani Jambi 
banyak yang menanam duku. Jenis varietas yang ditatanam oleh petani adalah varietas komering. 
Sejak tahun 2007 Hasil tanaman buah duku setiap tahun tidak setabil, kadang-kadang berbuah 
kadan tidak. Selain itu banyak tanaman yang rusak akibat serangan hama tanaman duku. 
Sehingga banyak petani di Muaro membiarkan tanaman duku mereka tanpa dirawat secara 
intensif. Padahal, tanaman duku yang dimiliki oleh petani berpotensi menyumbang pendapatan 
petani rata-rata 20-40% pertahun per Rumah Tangga Petani. 

Tanaman buah duku bisa dikatakan adalah tanaman yang sensitif terhadap perubahan musim, 
ketersedian unsure hara di dalam tanah dan lingkungan tumbuh pohon tersebut, maka perlu 
perhatian khusus dalam perawatannya. FGD dan Kajian Aspek Budi daya dan Agronomi Tanaman 
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Buah Duku bertujuan untuk: 1). Mengetahui aspek Budidaya buah duku yang perlu diperhatikan 
oleh petani dan kelompok tani meliputi Pembenihan, penanaman, Perawatan tanaman, dan 
pengedalian hama; 2). Mengetahui aspek Agronomi tanaman buah duku yang meliputi Pemilihan 
varietas buah duku yang cocok di Danao Lamo, muaro Jambi, daya dukung lingkungan tumbuh 
tananaman, Iklim dan curah hujan. 
 
Kegiatan ini dilaksankan oleh Persatuan Petani Jambi di bantu oleh Sekretariat Nasional (Seknas 
API) pada bulan Mei sampai dengan November 2012. Untuk mengumpulkan data dan informasi 
megenai aspek budidaya dan agronomi tanaman duku di Danao Lamo dilakukan pengamatan dan 
praktik langsung di lapangan, wawancara dengan Petani di kebun, wawancara dengan Para 
Penyuluh Lapangan dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan petani duku.  

 
FGD dan Kajian Aspek Budi daya dan Agronomi Tanaman Buah Duku (Mei – November 2012) 
tersebut menghasilkan draft panduan untuk petani tantang Budidaya dan agronomi tanaman 
buah duku. Draft tersebut dapat di jadkan informasi dan panduan para kelompok tani dalam 
mengembangkan tanaman buah duku di Muaro Jambi dan Sekitarnya. 

 
4. Workshop Pengolahan Pasca Panen Buah Duku (03-04 Desember 2012) 

 
Kebanyakan tanaman Buah duku yang dimiliki oleh petani di Muaro Jambi merupakan tanaman 
dari warisan darii para orang tunya mereka. Tanaman buah duku tersebut menjadi salah satu 
sumber pendapatan bagi para petani di Desa Danau Lamo, Maro Sebo Muaro Jambi, Provinsi 
Jambi. Akan Tetapi sampai saat ini buah duku jambi belum dilakukan pengolahan pasca panen, 
sehingga mutu buah duku tidak tahan lama dan mudah rusak. Buah duku yang di panen para 
petani rata-rata hanya mampu bertahan 3-4 hari,  selebihnya buah duku akan rusak (pecah-pecah 
dan hitam). Sedangkan untuk mencapa pasar memerlukan waktu normal 2-3. Atas masalah 
tersebut, memerlukan perhatian dan perawatan tanaman, cara pemanenan dan uah duku dengan 
baiik. Disamping itu diperlukan pengetahuan mengenai cara pengolahan buah duku menjadi 
produk olahan.  
 
Tujuan Workshop Pengolahan Pasca Penen Buah duku ini adalah Memberikan informasi dan 
meningkatkan pengetahuan kepada petani mengenai pengolahan pasca panen (perawatan, cara 
memanen, pengemasan dan distribusi); memeberkan informasi kepada petanii mengenai produk-
produk olahan dari buah duku. 
 
Workshop pengolahan pasca panen Buah duku dilaksanakan pada tanggal 03-04 Desember 2012, 
di di Balai  Desa Danau Lamo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi. Jumlah petani yang 
terlibat dalam kegatan ini 80 perwaklan kelompok tani, 20 orang diantaranya adalah petani 
perempuan.  
 
Hari pertama, Materi yang disampaikan adalah proses pengelolaan pasca panen buah duku 
(panen, sortasi, pengemasan). Pengolahan pasca panen bertujuan untuk Melindungi produk dari 
kerusakan fisik, kehilangan kadar air dan penyinaran langsung matahari; Menjaga buah agar tetap 
bersih dan tidak terkontaminasi dari kotoran; Mempermudah pengangkutan. Materi ini 
disampaiikan oleh Ir. Nur Asni dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jambi. 
 
Hari kedua, Materi yang disampaikan adalah potensi dan peluang pasar buah duku di Indonesia. 
Materi ini disampaikan oleh Hj. Indah Marwati (Disperindag Provisnsi Jambi). Beliau 
menyampaikan bahwa duku-duku yang telah disortasi dan tidak masuk dalam sepesifikasi, dapat 
dijadikan produk olahan seperti dodol duku, selai duku dan menuman duku, dimana potensi 
pasarnya sangat besar khsusnya di Jambi, sehingga dapat menambah pendapatan keurga petani. 
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Diharapkan kelompok petani perempuan khususnya dapat lebih berperan di dalam 
mengembangkan produk olahan dari duku. 
 
Sesuai dengan tujuan dari kegaitan ini maka hasil yang dicapai dalam kegaitan adalah 
memberikan pengetahuan dan informasi kepada 80 perwakilan kelompok tani tentang 
pengolahan pasca panen (perawatan, cara memanen, pengemasan dan distribusi); Produk-produk 
olahan yang berasal dari buah duku. Selain itu 80 perwakilan petani mendapatkan inspirasi atau 
motivasi mengenai pengolahan pasca panen buah duku. 
 

 

E. Penguatan Nilai Rantai Beras Organik Boyolali. 
 

1. Studi Banding untuk Pengembangan Koperasi di Kawasan Solo Raya (Mei 2012) 
 

Aliansi Petani Padi Organik adalah organisasi bisnis yang berbasis keanggotaan , lokasi program di 
kabupaten Boyolali, tersebar di 10 Kecamanan, fokus kegiatan adalah pengembangan rantai padi 
otganik, kepemilikan lahan produktif untuk budidaya padi rata-rata tiap anggota 0,17 ha, jumlah 
anggota keluarga rata-rata 4 orang, selain bertani untuk menambah sumber ekonomi keluarga 
mereka umumnya  berternak sapi, kambing dan menjadi buruh tani. 
 
APPOLI mempunyai cita- cita dapat  menjalankan fungsinya sebagai organisasi petani yang 
profesional, bertanggungjawab dan berbasis keanggotaan.  APPOLI memiliki basis keanggotaan 
terdaftar yang kuat serta mampu memainkan peran utama dalam rantai beras sehat di Boyolali.   
APPOLI  mendukung serta memfasilitasi pengembangan beras sehat dengan menerapkan cara-
cara pertanian yang inovatif dan tidak merusak ekologi dengan memperhatikan masalah 
lingkungan.Membangun kerjasama  di tingkat kelompok petani serta berhasil menjalin hubungan 
dengan pemerintah, LSM, sektor swasta dan pelaku dari masyarakat sipil lainnya.   APPOLI  
menciptakan peluang bagi petani perempuan untuk ikut serta di dalam kegiatan (pelatihan) dan 
dalam peran kepemimpinan. APPOLI memberlakukan sistem pemasaran bersama yang 
menguntungkan yang memberikan penghasilan yang cukup guna mendukung kelangsungan 
kegiatannya. 
 
Dalam memperkuat posisi tawar petani petani APPOLI melakukan intervensi mulai dari aspek 
penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis budidaya, pasca panen sampai pemasaran 
dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki petani Boyolali di sesuaikan dengan kearifan 
lokal yang ada. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan produksi tersebut APPOLI akan membentuk 
Koperasi petani, sehingga membutuhkan referensi dan contoh koperasi petani yang mempunyai 
karakteristik produksi dan berbasis anggota yang berhasil dalam melaksanakan kegiatan usaha 
bersama.  
 
Oleh karena itu APPOLI melakasankan kegiatan kunjungan lapangan ke-pasar tradisional dan 
outlet-outlet yang dibangun oleh Jaker-PO (Jaringan Kerja Pertanian Organik) di kawasan Solo 
Raya dan Jogjakarta; Mempelajari dokumen Laporan koperasi seperti Koperasi KUD Minatani 
Brondong Lamongan, Laporan KSU LSKBB, Mengunjungi pasar-ritel seperti Carrefour, Lotte Mart, 
Kunjungan ke distributor Beras Organik (Mr. Syamsu) di Kelapa Gading, Jakarta; Mengikuti 
kegiatan diskusi dan seminar yang berkaitan dengan penguatan koperasi dan usaha bersama di 
Daerah Solo Raya.  
 
Hasil yang di capai dalam kegiatan ini adalah informasi dan referensi mengenai nilai rantai dan 
system Pemasaran beras organik serta system kerja Koperasi. Rencana tidak lanjut dari Kegiatan 
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ini adalah terbentuknya Tim Kerja yang bertugas untuk Merumuskan Sistem pemasaran dan 
kelembagaan usaha yang cocok dengan karakter APPOLI. 

 
2. Menyusun Draft AD/ART (Legalitas) Koperasi Petani di APPOLI 

 
Membangun  unit usaha kolektif perlu memahami karakter usaha, komoditas dan anggota yang 
akan tergabung dalam usaha bersama. Terkait dengan hal itu  saat ini APPOLI telah 
memberlakukan pemasaran kolektif. APPOLI memulai usaha bersama pertanian organik dengan 
menyediakan sarana produksi pupuk, benih; pengolahan pasca panen Penggilingan, pengepakan; 
menfasilitasi pemasaran beras organik anggota APPOLI. Kelembagaan Usaha kolektif (Koperasi)  
perlu ditetapkan secara formal 
 
Koperasi adalah wadah yang tepat agar petani bisa mengakses dan memberi kontrol pada unit 
usaha APPOLI secara normatif dalam pasal 1 undang-undang koperasi no 25  tahun 1992 bahwa 
koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum dengan 
melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip dasar koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Selanjutnya di dalam pasal 4 fungsi dan peran 
koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi kemampuan anggota serta 
mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. 
 
Merujuk dari tujuan kontitusional tersebut maka petani APPOLI sudah merupakan kebutuhan 
yang prioritas untuk berserikat membentuk usaha ekonomi yang bersifat kekeluargaan dalam 
wadah koperasi , sehingga kepemilikan usaha APPOLI benar – benar dari petani anggota untuk 
petani anggota. Upaya tersebut untuk mewujudkan cita-cita petani untuk meningkatkan posisi 
tawar mereka terhadap pasar. 
 
Tujuan penyusunan Draft AD/ART (Legalitas) Koperasi APPOLI bertujuan untuk merumuskan 
AD/ART yang sesuai dengan koperasi yang diharapkan oleh Petani anggota APPOLI dengan 
melibatkan berbagai pihat dintaranya petani, LSM pendamping, Pmerintah, Pengurus APPOLI. 
 
Penyusunan draft AD/ART (legalitas) Koperasi dilakukan oleh Tim kerja yang ditetapkan oleh 
APPOLI, yang terdiri dari Perwakilan Petani, Pengurus APPOLI dan LSM pendamping. Tim kerja 
melakukan konsultasi kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali, 
melakukan diskusi dan konsultasi dengan petani. Finalisasi draft AD/ART Koperasi dilakukan pada 
tanggal 10-11 November 2012, di Kantor APPOLI Boyo Lali. 
 
Hasil kegiatan ini adalah tersesusunnya Draft AD/ART koperasi APPOLI yang akan di bahas dalam 
Rapat umum Anggota APPOLI, terumuskannya Nama koperasi APPOLI “KOPERASI TRESNO TANI” 
yang artinya senang bertani. 

 
3. Workshop Pengembangan Koperasi APPOLI  

 
APPOLI melaksanakan workshop Pengembangan Koperasi pada tanggal 24-26 November 2012, di 
Sekretariat APPOLI (Dukuh Sambi Rt 01 Rw 01 Desa Sambi Kec Sambi Kabupaten Boyolali). 
Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus APPOLI, Team Penyusun Rancangan Draft AD/ART Koperasi 
Tresno Tani, Perwakilan Kelompok Tani yang tergabung di APPOLI. Dalam kegiatan ini hadir pula 
perwakilan petani perempuan. 
 
Workshop ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh APOOLI sebagai tindak lanjut dan 
rekomendasi dari kegiatan Studi banding dan kerjaq komitte penyusunan draft AD/ART Koperasi 
“Trisno Tani”. Koperasi ini merupakan ide dan inisitaif dari APPOLI dalam rangka menguatan 
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ekonomi rumahtangga petani yang melaksanakan pertanian padi organik. Akan tetapi tidak 
menutup kemungkinan APPOLI juga akan mengembangkan pada sector pertanian lain misalnya 
sector perkebunann, dan peternakan sebagai penunjang pertanian organik.  
 
Workshop ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan sebanyak-banyak terkait rencana 
pengembangan koperasi petani, mengumpulkan masukan dari anggota APPOLI mengenai draft 
AD/ART yang telah disusun oleh Team kerja yang ditetapkan oleh APPOLI, Menyetujuan AD/ART 
dan Nama Koperasi yang akan dilanjutkan dengan Rapat anggota Koperasi. 
 
Pada hari pertama dalam kegiatan workshop ini adalah penjelasan singkat mengenai pentingnya 
membangun koperasi oleh Ketua APPOLI Bapak Susatyo, presentasi mengenai draft AD/ART dan 
nama Koperasi oleh Team Kerja Penyusun Draft, mengelaborasi pendapat dari perwakilan petani 
dan masukan-masukan dari mitra strategis APPOLI. 
 
Pada Hari Kedua peserta melakukan diskusi mengenai draft AD/ART koperasi. Dari hasil diskusi ini 
mereka memutuskan bahwa nama koperasi yang disepakati adalah “TRESNO TANI”. Kelengkapan 
legalitas,  Struktur dan administrative mengenai pembentukan koperasi itu akan dilakukan segera 
ditindak lanjuti oleh APPOLI. 
 
 

2.2 Kegiatan yang difasilitasi oleh Sekretariat Nasional API.  
 

Kegiatan yang difasilitasi langsung oleh Seknas API adalah yang berhubungan dengan penguatan 
kapasitas Organisasi petani dan penguatan kapasitas manajemen usaha mereka. Kegiatan 
penguatan organisasi petani di lakuakan adalah dalam rangka intervensi kegiatan dan pelayanan 
oleh Sekretariat Nasional API kepada Anggota.. Peningkatan kapasitas ini diperlukan oleh setiap 
serikat untuk memperkuat manajemen organisasi petani dan kegiatan pemasaran kolektif 
mereka. 
 

A. Workshop untuk Mendukung Program Penguatan Nilai Rantai Produksi 
Petani 
 

1. Workshop Program Penguatan Nilai Rantai Pisang di Serikat Petani Lumajang-SPL (17-26 
Januari 2012) 

 
Seknas API menfasilitasi workshop tersebut pada tanggal 17-26 Januari 2012 di Sekretariat Serikat 
Petani Lumajang. Kegiatan ini bertujuan untuk konsultasi kepada kelompok-kelompok petani 
mengenai penataan produksi  dan akses pasar, mengidentifikasi potensi pengembangan pisang di 
Lumajang dan kebutuhan SPL untuk menata produksi pisang mereka, untuk menyusun rencana 
aksi penataan produksi pisang. Kegaitan ini difasilitasi oleh Muhammad Rifa’I (Seknas API). 
Peserta dalam workshop ini adalah pengurus Serikat Petani Lumajang. 
 
Kegiatan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Mayoritas anggota SPL adalah petani Pisang, 
Produksi dan mutu pisang masih rendah, banyaknya ancaman penyakit pisang, petani merasa 
harga pisang ditingkat petani masih relative rendah. Oleh karena itu diperlukan penguatan 
kapasitas organisasi petani untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi pisang, mengatasi 
ancaman penyakit pisang, meningkatkan harga pisang di tingkat petani. 
 
2. Workshop Program Nilai Rantai Beras Organik di Aliasi petani Padi Organik Boyolali -

APPOLI (04-05 Feb 2012) 
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Seknas API Menfasilitasi Workshop ini pada tanggal 04-05 Februari 2012. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Sekretariat APPOLI. Kegiatan ini bertujuan untuk konsultasi kepada kelompok-
kelompok Petani mengenai program penguatan mata rantai beras organik di APPOLI-Boyolali, 
Penataan Produksi dan Akses Pasar, Pengembangan Koperasi di APPOLI. Fasilitator dalam 
kegiatan ini adalah Muhammad Rifa’I (Seknas API). Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini 
adalah pengurus APPOLI dan 5 orang perwakilan kelompok Tani. 
 
Dalam workshop yang dihadiri oleh Pengurus APPOLI dan 5 orang perwakilan kelompok Tani 
anggota APPOLI menyepakati program penataan produksi dan akses pasar beras organik bagi 
petani, Penguatan mata Rantai beras Organik, Pengembangan Koperasi yang berbasis pertanian 
yang akan dikembangkan oleh APPOLI dengan API kerjasama dengan Agriterra. 
 
3. Workshop Program Penguatan nilai Rantai Duku di Persatuan Petani-Jambi (14-16 Feb 

2012) 
 
Seknas API menfasilitasi workshop pengutan program mata rantai duku di Jambi pada tanggal 18-
16 Feb 2012, di Sekretariat Persatuan Petani Jambi (Jl. Depati Parbo No. 25 Rt 17 Kel. Pematang 
Sulur, Kec. Telanaipura Jambi Kode Pos 6124). Tujuan kegiatan ini adalah berkonsultasi dengan 
perwakilan persatuan Petani Jambi (PPJ) terkait rencana program penguatan mata Rantai Duku di 
Jambi. Peserta yang hadir dalam worshop adalah pengurus PPJ, dewan Perwakilan Petani (DPP). 
Worshop ini difasilitatori oleh Muhammad Rifa’I (Ketua Departemen Penataan Produksi dan 
Usaha Tani Aliansi Petani Indonesia (API). 
 
Hasil yang dicapai dalam worshop ini antara lain disepakatinya lokasi sasaran program penguatan 
matarantai Duku yaitu di Kecamatan Danao Lamo, Kabupaten Muaro Jambi; dirumuskannya 
kebutuhan untuk memperkuat nilai rantai duku di Danao Lamo yaitu meningkatkan kapasitas 
pengetahuan petani tentang budidaya duku, Penguatan di bidang pengolahan pasca panen, 
penguatan kapasitas dibidang pemasaran. 
 
4. Workshop Program penguatan nilai Rantai kakao Sekaha Tani Jembrana di Jembrana (02-

04 Feb 2012) 
 
Workshop ini dilakukan pada tanggal 01-04 Feb 2012, Balai Desa Airanakan, Negara, Jembrana 
Bali, di Fasilitasi lansung oleh Muhammad Nur Uddin (Sekretaris Jenderal Aliansi Petani 
Indonesia). Kegiatan ini bertujuan konsultasi dengan kelompok Tani anggota Sekaha Tani 
Jembrana untuk merumuskan kebutuhan terkait dengan program Penataan produksi dan 
penguatan nilai rantai kakao di Jembrana. peserta yang hadir dalam workshop ini antara lain 
Pengurus Sekaha Tani jembrana (STJ) dan 17 perwakilan kelompok tani anggota STJ. 
 
Hasil yang di capai dalam worshop ini adalah konsultasi dengan perwakilan kelomok tani 
mengenai Program penataan produksi dan penguatan nilai ranntai kakao di Jembrana. konsultasi 
ini menghasilkan rumusan mengenai kebutuhan untuk melakukan penataan produksi dan 
penguatan nilai rantai kakao di jembrana antara lain: Konsolidasi petani kakao di Jembrana, 
Penanganan penyakit dan rehabilitasi tanaman kakao, Pengolahan pasca panen, akses pasar 
untuk mengurangi ketergantungan kepada tengkulak, Pengembangan koperasi atau usaha 
bersama. 
 
5. Workshop Program Penguatan Nilai Rantai Kakao di Organisasi Tani dan Nelayan Bunta-

ORTABUN Luwuk Banggai (24-25 Jan 2012) 
 



21 | P a g e  

 

Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 Januari 2012 di Sekretariat ORTABUN di Desa 
Bunta, kecamatan Bunta, Kabupaten Luwuk Banggai. Kegiatan ini bertujuan untuk konsultasi 
dengan kelompok-kelompok tani terkait dengan program penataan produksi dan akses pasar, 
melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penguatan nilai rantai kakao di Luwuk Banggai. 
Peserta yang hadir dalam pertemuan ini adalah Pengurus ORTABUN, 20 perwakilan kelompok 
petani anggota ORTABUN, 5 orang perwakilan petani perempuan. 
 
Worskhop yang dilakukan selama dua hari menghasilkan antara lain dilakukannya proses 
konsultasi dengan kelompok tani angtgota ORTABUN. Didalam worshop ini diketahui bahwa 
tantangan yang dihadapi oleh petani dalam rangka penataan produksi dan peningkatan nilai 
rantai kakao di Kabupaten Luwuk Banggai yaitu:  
 

1) Rendahnya tingkat produktifitas kakao di Luwuk Banggai,  
2) Banyaknya tanaman kakao yang rusak dan mati akibat penyakit,  
3) Rendahnya mutu dan kualitas kakao yang dihasilkan oleh petani,  
4) Ketergantungan petani terhadap tengkulak. 

 
 Untuk menhadapi tantangan itu, yang diperlukan oleh petani adalah: 
 
1) Konsolidasi petani kakao di Luwuk Banggai,  
2) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan produkstifitas kakao, 

rehabilitasi tanaman dan penaggulanngan penyakit kakao,  
3) penanganan pasca panen dan akses pasar;  
4) Pengembangan koperasi Petani. 
 
6. Workshop untuk menyusun rencana program Aliansi Petani Indonesia Kerjasama dengan 

Agriterra tahun 2012 (26-28 Maret 2012) 

Workshop ini di laksanakan pada tanggal 26 
Maret 2012 di Sekretariat Nasional API,  Peserta 
workshop ini adalah perwakilan dari 5 organisasi 
petani sasaran program dan staff Sekretariat 
Nasional API. Kegiatan ini difasilitatori oleh Bapak 
hariadi dari INA-HPSP dan Bapak Iskandar dari 
Horti chain center.  
 
Tujuan Kegiatan: untuk meningkatkan kapasitas 
manajemen API dalam melaksanakan program, 
yaitu dengan merumuskan prioritas kegiatan-

kegiatan yang perlu dilakukan pada tahun 2012. Melibatkan perwakilan petani baik perempuan 
maupun laki-laki. 
 
Hasil yang dicapai workshop ini adalah a) Meningkatnya kempuan manajemen program, sehingga 
terumuskannya prioritas kebutuhan dan kegiatan pada tahun 2012, sebagaimana terlampir 
(Annex 1). b) Melibatkan perwakilan petani perempuan di dalam merumuskan Kegiatan, 
diataranya yang terlibat adalah 2 orang perwakilan dari Serikat petani, dan 2 orang dari staff API. 

B. Fasilitasi Profilling Potensi Sumberdaya Yang dimiliki lima Serikat 
 

API menfasilitasi kegiatan Profiling di lima serikat petani sasaran program. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mendokumentasikan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh lima serikat 
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petani yaitu Serikat Petani Lumajang (SPL), Persatuan Petani Jambi (PPJ), Sekaha Tani 
Jembrana (STJ), Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI), Organisasi Tani dan 
Nelayan Bunta (ORTABUN). Profilling ini dimulai sejak bulan Maret 2012, serentak di lima 
Serikat. Proses profiling diawali dengan merumuskan materi dan formulir pendataan. 
Kemudian, dilanjutkan dengan membentuk tim pelaksana profiling di lima organisasi tani, 
dan dilanjutkan pendataan potensi masing-masing organisasi tani. 
 
Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah data dan informasi mengenai Potensi 
sumberdaya produksi yang dimiliki oleh masing-masing serikat petani. 
 
 

C. Pelatihan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Petani 
 

API Melaksanakan Pelatihan Manajemen keuangan untuk 
Organisasi Petani pada tanggal 09 – 13 September 2012 di 
Jonas Home Stay Kota Malang. Kegiatan yang dilaksanakan 
selama 5 hari ini di ikuti 25 Peserta yang berasal dari APPOLI 
3 orang, SPL 5 orang, PPJ 3 orang, STJ 5 orang, ORTABUN 3 
orang, API-Jawa Tengah 2 orang, API- Jatim 2 orang, Seknas 
API 2 orang. Narasumber dan Fasilitator dalam kegiatan ini 
adalah Nur Diana. SE. MSi, Hj. Maslichah. SE.MSi. Ak 
(Universitas Islam Malang), Muhammad Rifa’I. SE (Ketua 

Departemen Penataan Produksi dan Usaha Tani API). 
 
Kebutuhan akan pentingnya pengetahuan di bidang manajemen keuangan dan akuntansi perlu di 
pahami dan harus dimiliki oleh petani. Makin banyak di lakukan kegiatan pelatihan manajemen 
keuangan akan membantu organisasi petani dan anggota mengenai manajemen keuangan dan 
proses akuntasi. Hal ini akan membantu memberbaiki organiasi usaha mereka, sehingga mampu 
meningkatkan usaha produktif mereka. Pelatihan ini diharapkan membantu meningkatkan 
sumberdaya manusia (pengurus anggota) di dalam mengelola keungan organisasi petani. Ini 
adalah penting bagi organisasi petani dan organisasi usaha mereka, mengingat adanya kebutuhan 
akan informasi yang dapat membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan organiasi 
dan merumuskan sencana setrategis organiasi petani. 
 
Pertanggungjawaban (akuntabilitas) telah menjadi titik perhatian anggota dan masyarakat pada 
umumnya, Manajemen keuangan dan kegunaan akuntansi semakin diperlukan oleh organiasi 
Laba Maupun Nirlaba. Dengan akuntansi akan di hasilkan informasi keuangan yang sangat 
berguna bagi pihak-pihak intern seperti pengurus dalam rangka membangun manajemen 
keuangan organisasi ataupun pihak ekstern seperti pemberi dana (Grantor/Donatur), pemerintah 
Auditor, dan masyarakat untuk mengetahui accoutabilatas sebagai organiasi. 
 
Pelatihan Manajemen keuangan bertujuan untuk: 
 
1) Membangun kelembagaan ekonomi Organisasi Petani  petani yang Profesional dalam 

rangka meninkatkan posisi tawar petani dalam matarantai pertanian berkelanjutan. 
 

2) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manajemen Organisasi Petani  yang meliputi 
Perencanaan usaha, pengelolaan keuangan dan peningkatan akses pasar. 
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3) Membangun sistem manajemen keuangan Organisasi petani yang transparan dan mudah 
dipahami serta dapat diakses oleh anggota dengan cepat. 

 
Topik yang disampaikan dalam pelatihan manajemen keuangan untuk organisasi petani antara 
lain: 
 
1. Perencanaan keuangan yang meliputi: Penganggaran (rencana penjualan, rencana biaya), 

Rencana aliaran kas (cash flow), Perencanaan Usaha (investasi), Rencana Sumberdaya 
manusia, Rencana Suply dan permintaan (demand). 
 

2. Pencatatan Akuntansi: Sistem akuntansi (Jurnal, Buku besar, Laporan keuangan), Kode 
akuntansi (chart of account), Pentunjuk akuntansi (accounting guide) 

 
3. Internal Kontrol: Pendelegasian otoritas (delegated otority), Rekonsiliasi laporan keuangan, 

Mencatat asset tetap meliputi umur ekonomis dan depresasi, Cara mengambil kebijakan 
keuangan (vehicle policy): laporan bulanan dan anggaran. 

 
4. Prosedur akuntansi (accounting procedure): monitoring dan validasi bukti transaksi dan 

pencatan. 
 

5. Monitoring keuangan: Monitoring Anggaran (budget monitoring), Monitoring aliran kas (cash 
flow monitoring), Monitoring Laporan keuangan (financial statement Monitoring). 

 
 

D. Pelatihan Kewirausahaan untuk Organisasi Petani 
 
Lemahnya posisi tawar petani yang umumnya 
disebabkan oleh petani kurang 
mendapatkan/memiliki akses pasar. karena itu 
perlu mendorong pengembangan system 
pemasaran berbasis kelompok di tingkat Petani, 
dalam rangka meningkatkan nilai rantai. Lemahnya 
akses pasar disebabkan oleh  kurangnya informasi 
pasar itu sendiri  dan system Ijon dalam rantai 
distribusi.  
 
Selain akses pasar petani umumnya kesulitan 
dalam hal akses permodalan. Oleh sebab itu 

Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan dan membangun system matarantai yang 
efisien dan adil antar pelaku diperlukan oleh organisasi petani. Hal itu bertujuan agar mereka 
dapat bersaing atau meningkatkan posisi tawar dan meningkatkan produktifitas serta kualitas 
produksi mereka. Dengan usaha pertaniannya itu, diharapkan dapat meningkatkan akses pasar 
dan kesejahteraan petani di pedesaan. 
 
Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia khususnya di lima kabupaten yang menjadi 
sasaran program pemasaran bersama Aliansi Petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam 
melakukan  negosiasi harga hasil produksinya dan system tataniaga yang cenderung dimonopoli 
oleh tengkulak melalui system Ijon. Rantai distribusi selama ini cendrung terlalu panjang dan 
cenderung tidak efisien.  System distribusi yang panjang itu berpengruh terhadap harga di tingkat 
petani. Hal ini merupakan salah satu tantangan dalam  usaha meningkatkan pendapatan  petani.  
Kendala tersebut umumnya disebabkan petani kurang memahami tentang nilai rantai dan pelaku 
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antar rantai pemasaran, sehingga petani tidak memiliki akses pasar atau informasi pasar yang 
jelas.  
 
Selama ini informasi mengenai pasar banyak dimiliki oleh para tengkulak. Akibat minimnya 
informasi tersebut Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak  punya jalur pemasaran 
sendiri, terpaksa petani menggunakan sistim tebang jual dan tergantung dengan tengkulak, 
akibatnya sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan  menjadi milik tengkulak. 
 
Tujuan Umum (Goal): 1). Mendorong terbentuknya system penjualan dan  nilai rantai produksi 
petani yang efisien serta adil bagi semua pelaku Rantai yang terlibat, 2). Mendorong 
terbentuknya Kelembagaan Usaha Tani (Koperasi) di Lima Kabupaten sebagai tempat pemasaran 
bersama dan peningkatan nilai tambah produksi petani. 
 
Tujuan Khusus: 1). Meningkatkan Kapasitas Petani/Organisasi petani tentang Kewirausahaan 
(analisa usaha dan rencana bisnis) dalam rangka membangun system penjualan dan peningkatan 
nilai rantai produksi, 2). Meningkatkan kemampuan analisa pasar dan mapping rencana bisnis 
lima komoditas dan analisis pelaku antar rantai dalam distribusi Produksi petani. 

 
Hasil Yang diharapkan: 1). Adanya peningkatan Kapasitas organisasi petani tentang 
Kewirausahaan (analisa usaha dan rencana bisnis), dimana 25  tokoh kunci organisasi di lima 
Serikat memahami 3 topic antara lain: 
 
Topik 1: Tantangan dan Peluang Usaha di sector Pertanian 
Topik 2: Analisis lingkungan usaha,  
Topik 3: Pemasaran dan peningkatan nilai rantai produksi,  
Topik 4: Mapping (analisa Usaha) dengan pendekatan Kanvas Model. 
 
Pelatihan kewirausahan ini dilakukan di dua Serikat, yaitu Serikat Petani Lumajang (SPL), Sekaha 
Tani Jembrana (STJ). 
 

Pelatihan Kewirausahaan (Entrepreneurship Training)  di 
Serikat Petani Lumajang (SPL), dilaksanakan selama 4 hari 
pada tanggal 28 November – 01 Desember 2012. 
Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan Organisasi Tani Lokal 
(Setingkat Kecamatan), Perwakilan kelompok Perempuan 
SPL, adapun jumlah peserta 30 orang, 25 laki-laki dan 5 
orang petani perempuan. Fasilitator pelatihan ini adalah 
Muhammad Rifa’I dan Hariadi Setiawan dari (HPSP-INA). 
 
 
Pelatihan Kewirausahaan (Entrepreneurship Training)  di 
Sekaha Tani Jembrana (STJ), dilaksanakan selama 4 hari 
pada tanggal 04-08 Des 2012 di Taman Nasional 
Jembrana. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan 17 
Kelompok Tani (Setingkat Desa),  adapun jumlah peserta 
30 orang, 26 laki-laki dan 4 orang petani perempuan. Yang 
menjadi Fasilitator pelatihan ini adalah Muhammad Rifa’I. 
 
Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah melatih 30 
orang perwakilan petani pisang di Lumajang, dan melatih 

30 orang perwakilan petani Kakao di Jembranya. Mereka belajar  mengenai 4 topik dalam 
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memahami kewirausahaan pertanian di pedesaan. Dimana, peserta-peserta tersebut 
mendapatkan pemahaman dan Handout materi terkait 4 topik tersebut dan mendapat bimbingan 
dari fasilitator.  
 
 

E. Pelatihan kepemimpinan Petani Perempuan 
 
Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia menfasilitasi pelatihan Kepemimpinan untuk 
organisasi Petani perempuan pada tanggal 15 – 17 Desember 2012. Kegiatan ini dilaksanakan di 
Wisma Sejahtera, Karang Asem Solo, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti 25 perwakilan kelompok 
petani perempuan, dan 25 pengurus serikat petani. Kegiatan ini merupakan suatu rangkaian dari 
kegiatan konslodidasi perempuan Aliansi Petani Indonesia dan Rapat Pimpinan nasional API. 
 
Sekretariat Nasional API melaksanakan pelatihan kepemimpinan untuk organisasi petani 
perempuan, kerena selama ini keterlibatan dan partisipasi petani perempuan di dalam 
menentukan kebijakan ditingkat internal dan eksternal organisasi petani masih sangat lemah, 
meskipun ruang-ruang partsipasi tersebut telah terbuka seluas-luasnya untuk partsipasi 
perempuan. Lemahnya keterlibatan tersebut disebabkan oleh  lemahnya kepemimpinan 
perempuan di organisasi petani, dan masih adanya faktor steriotipe bagi kepemimpinan petani 
perempuan di level akar rumput. beban ganda petani perempuan juga sebagai salah satu faktor 
hambatan bagi kepemimpinan petani perempuan. 
 
Pelatihan Kepemimpinan untuk organisasi perempuan bertujuan untuk memperkuat kapasitas 
kepemimpinan dan partisipasi petani perempuan didalam internal dan ekternal organisasi petani, 
dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan petani perempuan pengambilan kebijakan organisasi 
petani dalam merespon kebutuhan petani khususnya petani perempuan. Hasil yang diharapkan 
dari pelatihan ini meningkatnya kapasitas kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam 
organisasi petani dan pengambilan kebijakan organisasi petani. 
 
Materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan kepemimpinan perempuan antara lain: 
 
Topik 1: Tantangan Globalisasi dan Nasional Bagi Petani Perempuan 
Topik 2: Sejarah Perkembangan gerakan Petani Perempuan di Indonesia 
Topik 3: Kepemimpinan dan Partisipasi perempuan dalam petanian, Peluang dan Tantangan 
Topik 4: Pengorganisasian dan Manajemen Organisasi Organisasi petani Perempuan. 
 
Pelatihan dilakukan dengan cara partisipatif, dimana peserta menyampaikan secara aktif 
pendapat dan perpektif mereka tentang 4 topik. Untuk membantu peserta dalam memahami 
materi, mereka diberikan Modul handout terkait 4 topik tersebut dan menonton film pendek 
terkait dengan sejarah pergerakan perembpuan dan sejarah pemimpin-pemimpin perempuan di 
Dunia. Kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan untuk organisasi petani difasilitator oleh Ibu 
Ruts dari (SPPQT), Ibu Amalia Pulungan (Media Advisor API), Muhammad Rifai (Seknas API) 
 
Hasil (ouput) kegiatan ini antara lain dilibatkannya 25 perwakilan organisasi petani perempuan 
dan pengurus organisasi petani (serikat) yang kebanyakan di laki-laki dalam proses pelatihan ini, 
mereka mendapatkan pemahaman mengenai topic-topik yang di sampaikan dalam pelatihan yang 
dilakukan selama 3 hari, mereka memahami mengenai potensi dan tantangan bagi petani 
perempuan dalam mendukung penataan produksi dan usaha tani. 
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F. Konsolidasi Organisasi Petani Perempuan Aliansi Petani Indonesia 
 

Rapat konsolidasi Petani Perempuan Aliansi Petani Indonesia (API) dilaksanakan pada tanggal 18 – 
19 Desember 2012, di Wisma Sejahtera, Karangasem, Solo, Jawa tengah. Kegiatan ini merupakan 
kelanjutan dari pelatihan kepemimpinan Petani Perempuan. Konsolidasidasi petani perempuan 
ini di ikuti 25 kelompok petani Perempuan dari 25 Kabupaten. Mereka itu perwakilan dari setiap 
serikatnya masing-masing.  
 
Konsolidasi Petani perempuan API dilakukan karena adanya tantangan kedepan yang harus 
direspon oleh petani perempuan. Tantangan itu antara lain: 
 
 Adanya tantangan globalisasi dan liberalisasi pasar pertanian sehingga menuntut adanya 

partisipasi dan keterlibatan perempuan didalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing 
poduksi petani,  

 Banyaknya potensi sumberdaya yang dimiliki petani perempuan yang belum secara maksimal 
dilakukan untuk menambah daya saing produksi petanian di pedesaan,  

 Masih adanya steretipe kepemimpinan dan partisipasi perempuan di pedesaan (akar rumput), 
atau dengan istilah lain domestifikasi perempuan di ruang public sehingga memposisikan 
perempuan tersubordinate, baik dalam tata produksi, pasar, dan kebijakan politik. 

 Petani perempuan berperan penting sebagai penyangga kebutuhan pangan dan gizi keluarga 
petani di pedesaan 

 
Konsolidasi Petani perempuan API bertujuan untuk Menyatukan visi, misi dan pandangan 
mengenai kepemimpinan dan keterlibatan Petani perempuan dalam pendidikan dan 
pengorganisasian petani, Advokasi kebijakan pertanian berkelanjutan yang responsive gender, 
Penataan produksi dan akses pasar. Hasil yang diharapkan dari konsolidasi adalah ditetapkannya 
organisasi petani perempuan API sebagai wujud untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi 
perempuan dalam organaisasi dan pemberdayaan petani perempuan di pedesaan atas dasar 
kesamaan visi dan pandangan antar kader petanbi perempuan. 
 
Hasil dari konsolidasi petani perempuan API yaitu: 
 
 Ditetapkannya organisasi petani perempuan Aliansi Petani Indonesia dan struktur organisasi 

petani Perempuan API 
  Ditetapkannya program pokok Organisasi Petani Perempuan API, antara lain: 

 Pendidikan dan  Pemberdayaan petani perempuan,  
 Memperkuat peran organisasi dan kelompok-kelompok petani perempuan di Pedesaan  
 Melakukan usaha peningkatan nilai tambah produksi pertanian. 
 Keterlibatan aktif dalam advokasi kebijakan terkait isu-isu pertanian. 

 
 

G.  Rapat Pimpinan Nasional Aliansi Petani Indonesia 
 

Rapat Pimpinan Nasional Aliansi Petani Indonesia Ialah Pertemuan pimpinan-pimpinan organisasi 
petani Anggota Aliansi Petani Indonesia. Pertemuan ini dilakukan minimal satu tahun sekali, 
untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan kegiatan strategis Aliansi petani Indonesia dalam 
satu tahun kedepan. Peserta Rapat Pimpinan nasional adalah para pimpinan organisasi ditingkat 
serikat atau yang mewakilinya, pimpinan-pimpinan organisasi petani di setiap serikat, dan 
perwakilan organisasi pemuda tani. 
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Aliansi petani Indonesia menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional pada tanggal 19 – 21 Des 
2012, di Wisma Sejahtera, Karangasem, Solo, Jawa Tengah. Dihadiri 25 perwakilan pimpimpinan 
organisasi petani, 25 Perwakilan organisasi petani Perempuan, 5 orang perwakilan pemuda Tani 
dan 6 orang pengurus Seknas API, dan 2 orang dari dewan Penasehat API. Tema Rapat Pimpinan 
Tahun 2012 ini adalah  “Meningkatkan  Kesejahteraan  Petani  Dengan  Tata  Kelolah Produksi 
Pertanian yang Bekelanjutan”. 
 
Rapat Pimpinan Nasional 2012 ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian API secara 
nasional. Melakukan apdate perkembangan organisasi dan perkembangan serikat di daerah, 
merumuskan kebijakan-kebijakan strategis API tahun 2013, melakukan konsolidasi Organisasi 
terhadap isu Pembaharuan Agraria, Kedaulatan pangan, Pertanian berkelanjutan, akses pasar. 
 
Rapat Pimpinan nasional API tahun 2012 ini menetapkan program kerja API tahun 2013 antara 
lain:  
 
1) Program Advokasi pembaharuan agrarian 

 Melakukan advokasi Pembaharuan Agraria dan membantu proses penyelesaian konflik 
agrarian yang terjadi di anggota. 

 Aktif melibatkan diri dengan jaringan masyarakat sipil lainnya dalam platform 
Pembaharuan Agraria Nasional. 

2) Program Penataan Produksi dan akses pasar 
 Penataan produksi dan Penguatan Nilai Rantai pisang di Serikat Petani Lumajang 
 Penataan Produksi dan Penguatan Nilai rantai Kakao di ORTABUN Bunta, Sulawesi Tengah 
 Penataan produksi dan penguatan nilai rantai kakao di Sekaha Tani Jembrana (STJ) Mbali 
 Penataan Produksi dan Penguatan nilai rantai Duku di Persatuan Petani Jambi 
 Penataan Produksi dan Penguatan Nilai rantai Beras Organik Aliansi Petani Padi Organik 

Boyolali. 
3) Program Pendidikan dan Penguatan Organisasi 

 Mefasilitasi pendikan Manajemen Organisasi dan keuangan organisasi petani 
 Memfasilitasi pendidkan Pengorganisasian Petani 
 Menfasilitasi pendidikan danpenguatan Koperasi pertanian 

4) Program advokasi Kedaluatan Pangan. 
 Melakukan advokasi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras 
 Mendorong kebijakan BUMD pangan di daerah. 
 Menfasiltasi kegiatan pemulian benih 
 Melakukan penelitian terkait dengan kebijakan HPP beras. 

  
 

2.3 Jumlah Peserta Dalam Program. 
 

Jumlah kelompok petani yang terlibat dalam program ini adalah 212 kelompok tani, Serikat Petani 
Lumajang (SPL) 69 Kelompok Tani, Organisasi Tani dan Kebun Bunta (ORTABUN) 40 Kelompok 
tani, Sekaha Tabi Jembrana (STJ) 17 Kelompok tani, Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI) 
16 Kelompok tani, Persatuan Petani Jambi 70 Kelompok Tani. Total Jumlah anggota dari 212 
Kelompok tani tersebut 5.550 petani, 1.494 adalah petani perempuan. 
 
Penerima manfaat langsung dari program yang dokoordinasi oleh serikat Petani di daerah 825 
petani, terdiri dari 563 laki-laki dan 262 petani perempuan. Sedangkan penerima manfaat 
langsung dari kegiatan yang difasilitasi langsung oleh Sekretariat Nasional 455 orang, 237 orang 
diataranya adalah petani perempuan. 
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2.4 Hasil Yang di Capai 
 
Hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lima serikat petani penerima 
manfaat program dan kegitan yang difasilitasi oleh Sekretariat Nasional (SEKNAS API) antara lain: 
 

1. Penguatan Nilai Rantai Pisang di Serikat Petani Lumajang. 

a. Penguatan kapasitas Produksi pisang: Dengan dilakukan pelatihan-SLPHT tanaman pisang, 
maka 70 orang anggota SPL, dimana mereka adalah perwakilan dari kelompok-kelompok 
petani telah mendapatkan pengetahuan tentang system Budi daya pisang, mengenali dan 
mengentahui cara pengedalian hama pisang. Mereka telah melakukan praktek budidaya 
pisang yang dipandu oleh para UPT Pisang di Lumajang. 

b. Penguatan Nilai rantai Pengolahan Pasca Panen; 30 Pewakilan petani SPL telah dilatih 
Internal Control Sistem di Guci Alit. Pelatihan ini bertujuan untuk pengedalian mutu 
pisang, dan system budidaya pisang. Standart budidaya dan pengolahan pasca panen 
dapat dilakukan dengan cara system penjaminan internal (ICS) atau mengacu pada 
standart Global Agriculture Practices (GAP). 

c. Penguatan organisasi dan kelembagaan Usaha Bersama; Konsolidasi petani pisang SPL 
telah menyepakati, bahwa untuk mendukung pemasaran bersama perlu adanya 
peningkatan kapasitas anggota atau pengurus SPL sendiri, oleh karena itu API telah 
menfasilitasi 5 orang perwakilan dari SPL untuk belajar tentang pengelolaan Koperasi di 
Pancur Kasih, 5 orang dilatih manajemen koperasi dan manajemen keuangan koperasi di 
Malang, 25 orang dilatih kewirausahaan dan mapping nilai rantai Bisnis pisang di 
Lumajang. 

d. SPL sebagai pusat informasi dan belajar anggota; Telah dilakukan pendataan potensi 
produksi anggota, saat ini data yang di input mencapai 700 rumah tangga petani dengan 
potensi produksi antara lain: Kopi 79 Ton/musim, Pisang 50 ton/bulan, Ubi-ubian dan 
salak Lumajang. Sebagai pusat informasi maka SPL melakukan sosialisasi mengenai 
rencana tindak lanjut (follow up) tentang hasil-hasil dari pelatihan kepada setiap 
kelompok yang tergabung di SPL. 

2. Penguatan Nilai Rantai Kakao di Jembrana. 

1. Penguatan Kapasitas Produksi kakao di Jembrana; melatih 37 fasilitator (pemandu) 
budidaya kakao dan Pengendalian Hama terpadu kakao (SLPHT Kakao), Melatih 37 
fasilitator tentang teknik peremajaan tanaman kakao dengan system sambung pucuk dan 
sambung samping, Melatih 40 orang petani tentang cara fermentasi kakao dan mereka 
sekaligus melakukan praktek fermentasi kakao dirumahnya masing-masing. 

2. Penguatan Nilai Rantai Kakao dan pengolahan Pasca Panen; 37 perwakilan petani telah 
belajar tentang fermentasi kakao, dimana mereka telah memahami cara pengolahan 
pasca penen kakao, sortir dan pengemasan Bean (biji), apabila dilakukan fermentasi, 
maka petani akan mendapatkan tambahan nilai bersih 2.000/kg, STJ telah melakukan 
kemitraan dengan BT. Cocoa Tangerang, untuk membangun nilai rantai yang transparan. 
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3. Penguatan Kelembagaan Organisasi Tani dan Usaha Bersama; STJ telah melakukan 
musyawarah anggota (Sima Krama) untuk merumuskan peningkatan produksi, dan 
membangun kerjasama antar petani melalui pemasaran bersama, dan membangun 
kemitraan dengan Aktor Swasta (BT. Cocoa Tangerang). Saat ini STJ telah memulai 
melakukan pemasaran bersama ke BT. Cocoa Tangerang.  5 orang perwakilan STJ telah di 
kirim ke Pontianak untuk belajar langsung kepada Koperasi Pancur Kasih selama 7 Hari. 25 
Perwakilan Petani STJ, telah dilatih Kewirausahaan dan mapping nilai rantai kakao di 
Jembrana.  

4. STJ sebagai pusat Informasi /data dan belajar anggota;  STJ telah melakukan pendataan 
potensi produksi anggota.  Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk belajar dan 
negosiasi kepada actor swasta. Hasil profiling sementara yang terkumpul adalah terdapat 
14 kelompok tani, Jumlah rumah tangga petani 637 orang, Jumlah Tanaman kakao 95.216 
pohon, Jumlah Produksi 20.398 kg/per bulan. 

 

3. Penguatan Nilai Rantai Kakao di ORTABUN 

a. Penguatan kapasitas produksi  kakao di ORTABUN; ORTABUN telah menfasilitasi 14 Guru 
Tani studi banding di Koperasi Amanah untuk belajar tentang  teknis budidaya kakao, 
teknis perawatan dan pengendalian hama kakao, teknis peremajaan tanaman kakao 
dengan sambung pupuk dan sambung samping. ORTABUN telah melatih TOT Sekitar 40-
an Guru Tani di Tingkat desa tentang intensifikasi tanaman kakao, perawatan Kakao 
(PSPS), Pengendalian Hama 

 
b. Penguatan nilai rantai dan Pengolahan Pasca Panen; ORTABUN telah menfasilitasi 14 

Guru Tani studi banding di Koperasi Amanah, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan untuk 
belajar pengolahan pasca panen kakao selama 7 hari. ORTABUN telah melatih  40 Guru 
tani di tingkat desa tentang penglohan pasca panen sorting, grading biji kakao dan 
fermetasi biji kakao.. 

 
c. Penguatan organisasi petani dan kelembagaan usaha bersama; 1) Telah dilakukan 

konsolidasi dan konggres ORTABUN, dimana salah satu rekomendasinya adalah 
mengembangkan produksi kakao dan koperasi petani, 2)  lima perwakilan petani anggota 
ARTABUN telah dikirim ke Pontianak untuk belajar manajemen keporesi di Koperasi 
Kredit Pancur Kasih selama satu Minggu, 3) Tiga orang petani Ortabun telah dilatih 
manajemen keuangan koperasi di Malang selama 5 hari. ORTABUN Telah terbentuk 
koperasi petani  kakao dengan Nama “Koperasi Sinar Kakao” 

 
d. ORTABUN sebagai pusat informasi dan belajar bagi anggota; Ortabun telah melakukan 

proses pendataan anggota dan potensi produksi yang dimiliki oleh anggota ORTABUN. 
Dengan dilatihnya petani anggota Ortabun, ortabun menjadi pusat belajar dan konsultasi 
bagi anggota tentang penataan produksi, dan akses pasar. 

 

4. Penguatan Nilai Rantai Duku di Jambi 

1. Penguatan kapasitas Produksi Duku di Jambi; 1) 35 orang mendapatkan pelatihan TOT 
tentang Budidaya duku, pengendalian hama, dan cara panen duku yang aman, 2) 18 
petani akan melakukan pendalaman dengan cara melakukan sekolah lapang, budi daya 
duku, pengendalian hama, tata cara panen di BPTP. 
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2. Penguatan nilai rantai dan pengolahan pasca panen Duku;  70 orang perwakilan petani 
mendapatkan pengetahuan tentang pengolahan buah duku pasca panen dengan baik. 
Mereka mendapatkan pengetahuan cara melakukan pengemasan yang baik dan tepat 
sehingga buah duku tidak mudah rusak dan bisa tahan lama. Mereka mendaptkan 
informasi dan potensi bisnis dari buah duku, Selain buah duku segar, buah duku yang 
telah pecah dapat di kelola menjadi dodol duku, selai duku dan sirup duku. Dengan 
analisa SWOT, para petani mampu memahami apa kekuatan, kelemahan, peluang dan 
hambatan yang berkaitan dengan produksi dan bisnis duku. Para petani memahami 
bahwa petani sebagai pelaku langsung menjadi kunci dari semua proses produksi maupun 
pasca produksi. 
 

3. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan Usaha; Terlaksananya Konsolidasi petani duku 
Jambi yang memutusakan tentang rencana penguatan nilai rantai duku dan kelembagaan 
usaha tani; Dilakukan Pertemuan rutin organisasi tani sebulan sekali, Adanya iuran rutin 
anggota sebagai salah satu sumber kekuatan organisasi; 5 orang perwakilan petani PPJ 
difasilitasi oleh API untuk belajar langsung ke Koperasi Pancur Kasih mengenai 
pengembangan koperasi yang berbasis pertanian selama 7 hari; 3 orang perwakilan PPJ 
dilatih belajar manajemen keuangan koperasi di Malang selama 5 hari. 

 
4. PPJ Sebagai Pusat Informasi dan Belajar Bagi Anggota; Adanya pertemuan rutin di setiap 

kelompok anggota PPJ; Dengan dilatihnya Perwakilan Petani Anggota, sehingga tersedia 
sumberdaya Manusia untuk melatih petani yang lain tentang pengembangan duku di PPJ 
dan isu-isu lainnya; Dengan adanya Sumberdaya Manusia yang terlatih, maka PPJ dapat 
berperan sebagai pusat informasi dan belajar bagi anggotanya. 

 
 

5. Penguatan Nilai Rantai Beras Organik di Boyolali 

 
a. Penguatan kapasitas Produksi Beras Organik; Atas support darii VECO Indonesia dan di 

dampingi Oleh LSKBB APPOLI dapat meningkatkan produktifitas Beras organik mereka 
dari tahun ke Tahun; APPOLI dapat memproduksi pupuk organik sendiri, dan bantuan 
peralatan dari Pemda BOYOLALI; APPOLI juga mempunyai kemampuan untuk 
menyediakan dan menangkar benih padi sendiri. 

 
b. Penguatan Nilai Rantai dan Pengolahan Pasca Panen: APPOLI mempunyai lumbung-

lumbung penyimpanan padi organik sendiri untuk melakukan tunda jual; Mereka sudah 
melakukan Pemasaran Padi secara kolektif; APPOLI telah mampu menerapkan Internal 
Control Sistem (ICS) terhadap padi organik anggota mereka; APPOLI saat ini telah  
kerjasama yang saling menguntungkan dengan Supplier untuk memasarkan beras 
organik, bahkan dengan kerjasama dengan PT. Bloom Agro mereka akan mengekspor 
beras organik ke Amerika dan German. 

 
c. Penguatan Organisasi Tani dan Kelembagaan Usaha: Pada Tahun ini APPOLI telah 

merumuskan draft rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi yang 
mereka inisiasi “Tresna Tani”; Telah melakukan Rapat Umum anggota APPOLI untuk 
membahas Draft rancangan AD/ART Koperasi “Tresna Tani”; Rapat Umum telah 
membentuk Komite Pembahasan AD/ART Koperasi “Tresna Tani” dengan memperhatikan 
hasil Rapat Umum anggota; Terbangunnya kelembagaan ICS untuk menjamin mutu beras 
organik Boyolali; Ketua APPOLI telah difasilitasi oleh API atas kerjasama dengan 
AGRITERRA untuk mengikuti kegiatan Toer Deboer di Belanda untuk mendapatkan 
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pengalaman koperasi petani di Eropa; 5 orang perwakilan dari APPOLI telah difasilitasi 
oleh API untuk belajar kepada Koperasi Kredit Pancur Kasih Pontianak, Kalimantan Barat; 
tentang pengembangan koperasi selama 7 hari; 2 orang perwakilan APPOLI dilatih 
tentang manajamen keuangan koperasi di malang selama 5 hari 

 
d. APPOLI sebagai Informasi dan Pembelajaran Aggota: Appoli telah melakukan pendataan 

anggota dan potensi produksi yang dimiliki oleh anggota APPOLI, saat ini masih dalam 
proses rekapitulasi; Tersedianya sumberdaya manusia dan sumberdaya produksi, 
sehingga APPOLI dapat menjadi pusat informasi dan belajar bagi anggotanya dan anggota 
kelompok tani lainnya. 

 
 

2.5 Penyimpangan Positif dan Negatif 
 

Belum terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di semua Serikat petani. Hal ini 
karena ada perubahan focus dalam kegiatan di 3 organisasi petani. Ketiga organisasi antara 
lain APPOLI terdapat kegiatan sertifikasi IMO sehingga focus perhatian APPOLI di tujukan 
untuk sertifikasi tersebut. ORTABUN lebih menfakuskan pada Perbaikan Produksi dan 
pengendalian Hama kakao yang terjadi Luwuk Banggai. Sedangkan PPJ juga focus pada 
rehabilitasi dan perawatan tanaman duku. 
 
Belum terlaksananya pelatihan my coop, karena belum selesaianya translate modul my coop 
dari bahasa inggris ke dalam bahasa Indonesia, atau dalam kontek Indonesia. 
 
Belum selesaianya semua profiling pada tahun 2012, adapun kegiatan profiling tersebut 
terus dilakukan, dan di dokumentasikan. 
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BAB III 
PENILAIAN HASIL 

 
 
 
 

3.1. Tujuan Jangka Panjang dan Tujuan Khusus Program 
 

A. Tujuan Jangka Panjang 
 

Tujuan jangka panjang program pentaan produksi dan pemasaran bersama yaitu Terwujudnya 
organisasi petani yang kuat dan mandiri, mampu menfasilitasi RTP petani mempunyai 
kemampuan mengakses sumberdaya Ekonomi di pedesaan dan meningkatkan posisi tawar 
mereka dalam matarantai komoditi yang mereka kembangkan, Organisasi petani tersebut dapat 
berperan mempengaruhi kebijakan pemerintah, membangun pemasaran kolektif dan 
memperkuat pengorganisasian petani di pedesaan. 
 
Dengan tujuan jangka panjang tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan 
pendapatan/penghasilan usaha tani anggota API, Mereka Mempunyai posisi tawar dalam setiap 
matarantai komoditi yang mereka kembangkan dan mereka dapat berbagi Pengetahuan dan 
pengalaman antar anggota lainnya Tentang sistem pemasaran bersama dan penguatan 
organisasi. 

 

B. Tujuan Khusus Program 
 

Tujuan Khusus Program yaitu Aliansi Petani Indonesia bekerjasama dengan Agriterra berharap: 
 
1) Organisasi Petani anggota API (laki-laki atau perempuan) lebih terorganisir, kuat dan mandiri; 

hal ini di tunjukkan dengan partisipasi anggota sangat tinggi, mempunyai dukungan 
sumberdaya yang berkelanjutan, mampu memberikan pelayanan yang baik kepada anggota, 
system pengkaderannya berjalan baik. 
 

2) Mereka mampu mendukung untuk meningkatkan kapasitas produksi anggota mereka. Hal ini 
ditunjukkan dengan meningkatknya kemampuan sumberdaya anggota organisasi petani 
untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. 

 
3) Mereka mendapatkan akses pasar yang menguntungkan usaha mereka; hal ini ditunjukan 

dengan adanya kerjasama dengan buyer dengan system rantai yang adil,  
 

4) Terbangunnya pemasaran kolektif dan koperasi petani; hal ini ditunjukkan dengan adanya 
pemasaran kolektif atau adanya inisiatif dari organisasi petani sasaran program untuk 
membangun sebuah koperasi pertanian 

 

5) Terbangunnya pusat-pusat pengetahuan dan keterampilan tentang produksi dan 
pemasaran bersama organisasi petani  
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3.2. Dampak dan hasil Yang dicapai dalam Program 
 
Dampak dan hasil yang dicapai program kerjasama API-Agriterra tahun selama 2012 antara lain 
dapat dilihat, bahwa: 

 
a. Kemampuan rumah tangga petani (RTP) mengakses sumberdaya pertanian di pedesaan 

semakin meningkat. Dengan pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka dapat mengurangi 
ketergantungan terhadap input pertanian dari luar secara signifikan. Seperti adanya 
peningkatan penggunaan input pupuk organik untuk menyuburkan tanaman. 

 

b. Posisi tawar petani dalam rantai komoditas pertanian jega semakin membaik, ditunjukkan 
dengan semakin terbukanya peluang pasar produksi pertanian yang mereka produksi. 
Peluang kerjasama dengan swasta juga cukup terbuka. Misalnya kakao dengan PT. Bumi 
Tangerang, PT. Armajaro, PT. Masr. PT. Mayora; produksi pisang berpeluang kerjasama 
dengan PT. Sewu Segar, PT. Mulya Raya. Duku terdapat peluang kerjasama dengan Buyer 
yang mendistribusikan duku ke Jakarta, dan Pasar Batam; Beras Organik terdapat peluang 
pasar di Jakarta dan ekspor ke Belgia, Jerman, dan Amerika melalui kerjasama dengan PT. 
Bloom Agro. 

 
c. Ketergantungan petani terhadap tengkulak juga mulai berkurang. Mereka berlahan-lahan 

mulai menjalankan pemasaran bersama dan membangun koperasi pertanian. Dengan 
berkurangnya ketergantungan dengan tengkulak, maka terdapat peningkatan pendapatan 
karena meningkatnya harga produksi pertanian di tingkat petani. Seperti meningkatknya nilai 
harga kakao, pisang, duku, beras organik di tingkat petani pada pertengahan tahun 2012.  

 
d. Inisitaif organisasi petani petani mengembangkan pemasaran kolektif dan membangun 

koperasi petani  dalam rangka meningkatkan nilai rantai produksi, mendapatkan respon dan 
dukungan dari pemerintah local, dukungan ini dalam bentuk dukungan pengetahuan, 
teknologi dan dukungan modal dari pemerintah. 

 
e. Adanya sumberdaya manusia di dalam organisasi yang mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan mengenai Intensifikasi dan Pengendalian Hama Terpadu yang mendapat 
pelatihan selama program 2012, sehingga organisasi petani berperan sebagai pusat 
pembelajaran anggota tentang produksi, pengendalian hama, dan akses pasar. 

 
Dibawah adalah Beberapa cerita dari Petani 

 

Perubahan yang Didasari dengan Ketekunan 
Oleh: I Komang Warken (Serikat Tani Jembrana/STJ) 
 

Nama saya I Komang Warken, umur 43 tahun. Saya kepala 
keluarga dengan 4 anak perempuan, tinggal di Desa Tukadaya, 
Kabupaten Jembrana, Bali. Saya memiliki sapi 8 ekor, 800 batang 
pohon kakao, dan 1.200 batang pohon jeruk. Saya menjadi 
anggota Serikat Tani Jembrana (STJ) sejak tahun 2007. Anggota 
serikat kami sekarang berjumlah 650 orang petani laki-laki, dan 90 
orang petani perempuan. 
 
Sebelum tahun 2010, kehidupan kami sangat pas-pasan, karena 
saat itu kami masih berproses dalam penataan kebun dan ternak. 
Alhamdulillah, Tuhan memberkati perjuangan kami, baik dari hasil 
kebun maupun hasil ternak ternak yang terkumpul. Kami bisa 

membeli pekarangan seluas 14 ar pada awal tahun 2012. Ini merupakan dampak dari 
perjuangan kami di pertanian. Dengan pengalaman baik secara teori, praktik, dan melihat di 
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daerah-daerah lain berkat program API yang telah kami ikuti, kami dapat menambah 
pengalaman baru. 
 
Di bidang pertanian, kami sudah memetik hasil jerih payah. Sementara itu dalam organisasi 
tani, kami telah mengajak kelompok kami bergabung, karena jelas sekali di organisasi kami 
dapat menambah wawasan dan pendidikan. Seperti yang diberikan melalui program-program 
API yang kami ikuti selama ini. 
 
Selama ini kami belum pernah dapat berhubungan dengan “buyer” dalam hal pemasaran hasil 
pertanian. Tetapi dalam program API yang telah berusaha memperbaiki budidaya hingga 
pasca panen serta mempertemukan petani dengan “buyer”. Pada akhirnya kami sebagai 
petani bisa berhubungan langsung dengan “buyer” dalam hal pemasaran bersama. Jadi, 
berapa harga yang sebenarnya dapat diketahui oleh petani. 
Jika apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan dengan baik, dan dengan ketekunan, pasti 
akan mendapatkan hasil. Inilah prinsip saya. Oleh karena itu, perubahan pasti akan terjadi. 
Saya telah merasakannya, betapa pentingnya kita mendapatkan pengalaman, teori, atau 
melihat langsung perkembangan pertanian di daerah lain. Hal-hal yang positif dapat kita 
terapkan di daerah kita. Inilah manfaatnya kita mempunyai jaringan. 

 
Ternyata Otak Petani Itu Ada di Matanya 
Oleh: Herdianto A. (Organisasi Tani, Buruh, dan Nelayan/ORTABUN) 
 

Nama saya Herdianto A, usia 31 tahun. Saya tinggal di Desa 
Bohotokong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Saya kepala 
keluarga dengan matapencaharian sebagai petani kakao. Saya 
menjadi anggota ORTABUN sejak tahun 2001. Anggota 
ORTABUN saat ini adalah 247 orang petani laki-laki, dan 251 
orang petani perempuan. 
 Situasi ekonomi kami beberapa tahun silam tidaklah 
begitu stabil, hasil panen coklat tidak menggembirakan. Keadaan 
itu disebabkan panen coklat yang sering gagal. Akibat serangan 
PBK (penggerek batang kakao?) yang sangat hebat, memaksa 
kami mencari pendapatan lain, bekerja sebagai buruh, sehingga 
lahan coklat kami semakin tidak terurus. 

 Persoalan lain yang ikut mempengaruhi pendapatan ekonomi petani adalah kriminalisasi 
yang secara masif dilakukan oleh aparat kepolisian (Polres Banggai). Beberapa orang petani 
ditangkap tanpa alasan yang jelas, dan keluar-masuk penjara sehingga konsentrasi dan 
energi petani terkuras untuk memikirkan bagaimana lolos dari penangkapan aparat 
kepolisian. Kami juga membatasi diri untuk tidak sering masuk ke lahan, bahkan rela tidak 
melakukan panen meskipun coklat kami sudah siap untuk dipanen. 
 Namun akibat konflik lahan yang hingga hari ini belum selesai, hubungan dan persatuan 
sesama petani semakin erat, empati terhadap keluarga petani yang ditangkap dapat terlihat 
jelas dengan adanya sumbangan-sumbangan berupa uang dan beras yang diberikan kepada 
para isteri yang suaminya ditangkap. 
 Ada beberapa perubahan yang kami rasakan sekarang, antara lain perubahan 
pengetahuan tentang teknik meningkatkan hasil panen yang didapatkan melalui kegiatan 
studi banding ke daerah Polewali Mandar. 
 Teknik peremajaan tanaman coklat dengan cara sambung samping, sudah mulai 
dilakukan oleh petani di Bohotokong. Meski belum secara keseluruhan petani melakukannya, 
tapi meyakinkan petani untuk melakukan sambung samping yang bertujuan untuk 
meningkatkan hasil panen ini bukanlah perkara mudah, masih ada petani yang belum percaya 
pada teknik ini. Sehingga adanya kebun percontohan menjadi penting untuk meyakinkan 
petani. Kebun yang dijadikan percontohan ini adalah kebun milik Arham Busura dan 
Aminullah S. Tahumil yang semua pohon-pohon coklatnya telah disambung samping. Bahkan 
pohon induknya sudah ditumbangkan. Hasilnya, kami dapat melihat sekarang, selang 
beberapa minggu ditumbang pohon induknya hasil sambung samping (enteris) sudah tumbuh 
subur, bahkan ada beberapa pohon yang telah menghasilkan bunga. 
 Hal lain yang kami pelajari adalah pengetahuan memotong siklus hidup hama PBK. Cara 
memotong siklusnya adalah dengan melakukan panen sesering mungkin dan kulit coklat yang 
dipanen tidak boleh dibiarkan berserakan di bawah pohon, melainkan harus ditimbun di dalam 
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lubang di sekitar lahan. Dengan begitu, siklus hama PBK ini akan terputus karena hamanya 
terkubur bersama kulit coklat itu. 
 Akan tetapi teknik ini belum dapat kami lakukan sepenuhnya, khususnya pada teknik 
panen sering. Kami masih menjalankan kebiasaan menjual biji kakao basah. Penjualan biji 
kakao dalam keadaan basah ini dipanen dengan cara sekaligus, yaitu setiap 3-4 minggu 
sekali, menunggu buah kakao telah banyak yang matang barulah kami panen. 
 Perubahan yang kami anggap paling penting adalah ketika seluruh anggota ORTABUN 
melakukan teknik sambung samping pada tanaman coklatnya untuk meningkatkan hasil 
panen. Mengapa sambung samping? Karena hasilnya bukan lagi merupakan cerita, tapi 
secara nyata kami sudah melihat hasil yang luar biasa di Polewali Mandar.  Tetapi kami tidak 
boleh berhenti pada tahapan itu saja. Seharusnya seluruh anggota ORTABUN menghimpun 
diri untuk membentuk koperasi. Koperasi ini diharapkan anggota ORTABUN dapat melakukan 
pemasaran bersama. Pemasaran hasil panen kakao secara bersama-sama dapat dipastikan 
akan mengangkat posisi tawar petani ke posisi yang kuat. Petani akan mendapat perbaikan 
harga jual. Pembeli (perencanaan bermitra dengan PT Armajaro Indonesia) tidak akan melirik 
petani dengan sebelah mata, karena jumlah produksi kakao kami dalam jumlah banyak 
dengan mutu kakao yang juga baik. 
 Untuk sampai ke tujuan itu (pemasaran bersama), kami mulai melakukan sosialisasi ke 
desa-desa di Kecamatan Bunta, Nuhon, dan Simpang Raya. Sambutan dari kawan-kawan 
petani cukup antusias. Hal ini dapat dilihat secara keseluruhan ada 11 kelompok petani yang 
terbentuk, termasuk kelompok tani di Desa Bohotokong. 
 Setelah mengikuti kegiatan studi banding di Polewali Mandar, kami punya keyakinan 
penuh karena secara nyata kami telah melihat langsung peningkatan hasil panen di lahan-
lahan petani Polewali Mandar yang sangat luar biasa. Saat ini di Bohotokong, beberapa orang 
sudah melakukan sambung samping, bahkan rela memotong pohon induk kakao meskipun 
dengan konsekuensi tidak akan menikmati hasil panen dalam waktu yang lumayan lama. Hal 
itu tidak mengapa, karena nanti pada saatnya sambung samping akan berhasil. Sudah dapat 
dibayangkan oleh petani nantinya akan menikmati hasil yang menggembirakan. 

 
Kisah Nyata Kegiatan yang Saya Alami 
Oleh: Ponimin (Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali/APPOLI) 
 

Nama saya Ponomin, usia 45 tahun. Saya kepala keluarga dari 
4 orang anak (2 laki-laki, 2 perempuan), tinggal di Desa Wates, 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saya bertani padi organik, 
menjadi anggota APPOLI sejak tahun 2007. Anggota APPOLI 
kini berjumlah 929 orang petani laki-laki, dan 98 orang petani 
perempuan.  
 Sebelum tahun 2000, saya menjadi buruh tani dan 
petani penggarap. Dulu, kalau saya ingin menanam padi, saya 
harus membeli benih dulu. Kalau mau memupuk, saya harus 
membeli pupuk kimia dulu. Ada pupuk kandang, tetapi pupuk itu 
masih manual, artinya belum diproses, masih banyak 
mengandung hewannya seperti curut dan lain-lain. 

 Tetapi setelah bergabung dengan kelompok tani, pada 27 Maret 2000, saya belajar 
dengan pendampingan sebuah LSM. LSM tersebut memberi kami pengetahuan dan praktik 
cara budidaya menanam padi yang ramah lingkungan, membuat benih sendiri, membuat 
pupuk dan pestisida hayati sendiri, sampai sekarang. Dulu, produksi padi kami hanya untuk 
dikonsumsi sendiri dan untuk kegiatan yang bersifat sosial seperti hajatan. 
 Pada tahun 2008, kami didampingi oleh LSM yang mencarikan pasar beras. Mulanya 
hanya tahappromosi, dengan usulan awal pemasaran sebanyak 25 kg, lalu meningkat 
menjadi 50 kg, 75 kg, dan akhirnya 100 kg pada akhir tahun 2008. Pada awal hingga akhir 
tahun 2009, pesanan meningkat menjadi 150 kg – 300 kg per bulan. Pada awal hingga akhir 
tahun 2012 pesanan meningkat menjadi 500 kg – 900 kg per bulan. Namun pada awal tahun 
2012 hingga sekarang pesanan masih tetap sama jumlahnya.  
 Sebelum saya bergabung dengan kelompok, hasil panen dari lahan sawah seluas +1.500 
meter persegi sedikit jumlahnya, sementara biaya budidaya pertanian terlalu tinggi untuk 
membeli pupuk dan obat-obat kimia. Jadi saya rugi. Tetapi setelah saya membuat pupuk dan 
obat-obatan sendiri, hasil panen masih rendah namun biaya produksi juga lebih rendah. Pada 
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musim tanam III tanaman palawija seperti kacang tanah dan jagung yang saya tanam, 
hasilnya juga meningkat.  
 Hingga sekarang saya sering diajak mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengalaman 
budidaya pertanian. Saya sudah mendapat pelatihan bagaimana melakukan budidaya 
pertanian dan peternakan yang benar, mengetahui umur benih, jarak tanam, membuat sendiri 
pupuk dan obat tanaman, dan lain-lain. Selain itu, saya juga belajar mengenai pengelolaan 
pasca panen dan cara penyimpanan hasil panen yang baik dan benar, bisa memasarkan 
produk secara berkelompok, tidak melalui tengkulak. Kami sering bertemu dan berdiskusi 
dengan pendamping dan pemerintah, mendapat kunjungan dari Dinas pertanian baik dari 
daerah, propinsi, maupun pusat, LSM, perguruan tinggi, hingga sekarang kami dapat 
memandirikan LPMD (lumbung pangan masyarakat desa). Demikian pula dengan pemasaran 
beras murah yang sering dikunjungi pihak-pihak terkait.  
 Perubahan paling penting yang saya rasakan saat ini adalah pemasaran bersama yang 
bisa memotong rantai pasar, dan kami dapat mendirikan LPMD yaitu cadangan pangan jika 
krisis pangan terjadi (September-Januari) atau sebelum musim tanam I, kami dapat 
memanfaatkannya jika membutuhkan pangan. 
 Dulu, kami melakukan pemasaran sendiri-sendiri (individual), jika ada tengkulak yang 
lewat di kampung kami, kami panggil dan kami jual beras dari rumah masing-masing atau 
membawanya ke pasar untuk dijual. Sekarang kami memasarkan produk kami melalui 
kelompok, di mana anggota menjual gabah lalu kelompok menjualnya dalam bentuk beras.  
 Dulu, jika musim rawan pangan datang atau kami ingin meminjam gabah, kami tidak tahu 
mau ke mana. Sekarang, melalui kelompok bisa meminjamkan gabah dan gudang dengan 
bunga ringan sebesar 10% yang dapat dibayar 2 kali setelah panen. Simpanan pokok dan 
bunga serta iuran wajib sebesar 5 kg kami gunakan untuk pengembangan modal bersama. 

 
 

Perubahan dan Pergerakan 
Oleh: Ririn Wahyuni (Serikat Petani Lumajang/SPL) 
 

Nama saya Ririn Wahyuni, usia 47tahun. Saya ibu dari 4 
orang anak (2 laki-laki, dan 2 perempuan). Kami bertani 
pisang, tinggal di Desa Kandangan, Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur.  Saya bergabung dengan Serikat Petani 
Lumajang (SPL) sejak 10 Juni 2008. Anggota SPL hingga 
saat ini berjumlah 4.000 orang petani laki-laki dan +1.000 
orang petani perempuan.  
 Keadaan kami beberapa tahun yang lalu sangat 
berbeda dengan keadaan saat kini. Terus terang, situasi 
ekonomi kami agak sulit, untuk memenuhi biaya konsumsi 
keluarga kami kurang bisa memenuhi kriteria 4 sehat 5 
sempurna. Biaya pendidikan anak hanya mampu kami 
penuhi hingga tingkat SLTA. Untuk menutup biaya 
kesehatan, kami hanya mampu berobat ke Puskesmas 

atau bidan desa. 
 Secara sosial, beberapa tahun yang lalu kami hanya dapat berinteraksi di lingkup sekitar 
rumah tinggal saja, tidak dapat berinteraksi ke luar desa. Sebagai petani, kami hanya 
mengelola lahan pertanian tidak lebih dari 2.500 meter persegi, sehingga tidak pernah 
mencukupi pengeluaran keluarga. Maka kami pun menambah penghasilan dengan jalan 
menjadi tukang ojek dan berjualan kecil-kecilan. Situasi keluarga kami yang sangat 
sederhana, dengan 2 anak yang bersekolah di SD, kami masih dapat membeli sepeda motor 
dengan jalan mencicilnya (kredit). 
 Sekarang, keadaan kami sudah berubah menjadi lebih baik. Perubahan yang kami alami 
antara lain kami mengenal organisasi yang baik, dan membentuk Serikat Petani Lumajang 
(SPL). Dari situlah kami mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan. Kami jadi lebih 
mengenal daerah/lokasi/tempat-tempat di Kabupaten Lumajang yang menjadi tempat tinggal 
para anggota SPL. Kami juga dapat mengkonsolidasi anggota dengan jalan mengunjunginya 
hingga kecamatan-kecamatan seperti Senduro, Pasrujambe, Gucialit, Tempeh, Kunir, 
Pronojiwo, Candipuro, Randuagung, Klakah, Tempursari, dan sebagainya. Sehingga kami 
bisa berkumpul dengan kawan-kawan anggota serikat atau organisasi dari seluruh Indonesia. 
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Secara sosial ekonomi kami menjadi dikenal banyak oleh orang-orang dan instansi 
pemerintah yang terkait. 
 Perubahan yang paling penting saya rasakan adalah secara sosial ekonomi kami menjadi 
sedikit lebih makmur, karena bersama-sama anggota SPL kami bisa mengerjakan lahan 
pertanian yang dulunya diklaim sebagai milik Perhutani. Sekarang kami bisa menanam 
dengan tenang di lahan itu. Kami menanam tanaman pangan seperti jagung, dan tanaman 
untuk pakan ternak kambing.  

Kami juga membangun jaringan dengan organisasi yang mempunyai visi yang sama 
dengan SPL, dan menjadi anggota API. Dengan difasilitasi oleh API, SPL bisa berkunjung ke 
luar negeri untuk menghadiri kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, seperti “Linking 
Small Farmers to Market” (LSFM) yang diadakan oleh Asiadhrra. Sehingga kami bisa 
mengenal kawan-kawan dari serikat petani di seluruh Indonesia yang menjadi anggota API 
dan petani dari negara lain. Hingga kini kami masih sering mendapat pelatihan-pelatihan 
untuk menigkatkan sumber daya manusia. 

Karena kami memiliki organisasi yang kuat dan dikenal di tingkat kabupaten, kami jadi 
mempunyai nilai tawar yang cukup baik terhadap instansi pemerintah. Apalagi setelah kami 
mengakses program dari Agriterra Belanda, kami bisa berhubungan dengan dinas-dinas 
terkait, seperti dinas pertanian. Misalnya, jika SPL mengadakan kegiatan, maka dinas terkait 
memberi kelonggaran dan SPL kini tidak lagi disebut sebagai organisasi yang merebut tanah 
negara. Kami kini sudah memulai penataan produksi. Kami bermimpi mempunyai koperasi 
(Credit Union/CU), dan memiliki organisasi tani perempuan di tingkat kabupaten. 

 

3.3. Penyimpangan Positif Maupun Negatif 
 

Penyimpangan Positif 
 
a. Adanya bantuan modal dari pemerintah daerah Jembrana kepada Sekaha Tani Jembrana (STJ) 

berupa ternak Sapi 20 ekor. Ternak ini dikelola bersama-sama oleh anggota STJ dan 
kotorannya dijadikan sumber bahan pupuk organik. 
 

b. Adanya bantuan Modal dari pemerintah Provinsi Jambi Kepada Persatuan Petani Jambi (PPJ)  
berupa Ternak Sapi 40 ekor, Ternak ini dikelola bersama-sama oleh anggota PPJ dan 
kotorannya dijadikan sumber bahan pupuk organik. 

 
c. Adanya dukungan biaya sertifikasi IMO dari Pemerintah Boyolali pada Aliansi Petani Padi 

Organik Boyolali (APPOLI), bantuan ini digunakan dalam rangka mendukung akses pemasaran 
Beras Organik. 

 
 

Penyimpangan Negatif 
 
a. Dengan terbukanya akses pasar kepada buyer (Swasta) secara langsung, mendorong anggota 

dari organisasi menjadi tengkulak, sehingga kontraproduktif dengan tujuan membangun 
pemasaran bersama dan koperasi pertanian, sebenarnya gejolak ini hanya eforia sementara 
karena sebelumnya terbiasa diperlakukan tidak fair oleh para tengkulak. Berlahan-lahan 
petani akan terbiasa dengan kerja secara kolektif. 
 

b. Masih terdapat konflik lahan antara Serikat Petani Lumajang (SPL), ORTABUN, Persatuan 
Petani Jambi dengan Perusahaan di daerah masing-masing , sehingga berpotensi menganggu 
produksi yang mulai ditata. 
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c. Banyaknya penyakit tanaman kakao, dimana petan kesulitan untuk mengatasinya, sehingga 
sebagianpetani  di Jembrana dan Sulawesi merubah tanaman kakao menjadi tanaman 
palawija atau tanaman albasia. 
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BAB IV 
PROYEK DALAM KAITANNYA DENGAN  

STAKEHOLDERS / STRATEGI KESELURUHAN SEKTOR 
 
 
 

4.1 Penguatan Nilai Rantai Pisang di Serikat Petani Lumajang. 

1. Penguatan kapasitas Produksi pisang: Dengan dilakukan pelatihan-SLPHT tanaman 
pisang, maka 70 orang anggota SPL, dimana mereka adalah perwakilan dari 
kelompok-kelompok petani telah mendapatkan pengetahuan tentang system Budi 
daya pisang, mengenali dan mengentahui cara pengedalian hama pisang. Mereka 
telah melakukan praktek budidaya pisang yang dipandu oleh para UPT Pisang di 
Lumajang. 

2. Penguatan Nilai rantai Pengolahan Pasca Panen; 30 Pewakilan petani SPL telah dilatih 
Internal Control Sistem di Guci Alit. Pelatihan ini bertujuan untuk pengedalian mutu 
pisang, dan system budidaya pisang. Standart budidaya dan pengolahan pasca panen 
dapat dilakukan dengan cara system penjaminan internal (ICS) atau mengacu pada 
standart Global Agriculture Practices (GAP). 

3. Penguatan organisasi dan kelembagaan Usaha Bersama; Konsolidasi petani pisang SPL 
telah menyepakati, bahwa untuk mendukung pemasaran bersama perlu adanya 
peningkatan kapasitas anggota atau pengurus SPL sendiri, oleh karena itu API telah 
menfasilitasi 5 orang perwakilan dari SPL untuk belajar tentang pengelolaan Koperasi 
di Pancur Kasih, 5 orang dilatih manajemen koperasi dan manajemen keuangan 
koperasi di Malang, 25 orang dilatih kewirausahaan dan mapping nilai rantai Bisnis 
pisang di Lumajang. 

4. SPL sebagai pusat informasi dan belajar anggota; Telah dilakukan pendataan potensi 
produksi anggota, saat ini data yang di input mencapai 700 rumah tangga petani 
dengan potensi produksi antara lain: Kopi 79 Ton/musim, Pisang 50 ton/bulan, Ubi-
ubian dan salak Lumajang. Sebagai pusat informasi maka SPL melakukan sosialisasi 
mengenai rencana tindak lanjut (follow up) tentang hasil-hasil dari pelatihan kepada 
setiap kelompok yang tergabung di SPL. 

 

4.2 Penguatan Nilai Rantai Kakao di Jembrana. 

1. Penguatan Kapasitas Produksi kakao di Jembrana; melatih 37 fasilitator (pemandu) 
budidaya kakao dan Pengendalian Hama terpadu kakao (SLPHT Kakao), Melatih 37 
fasilitator tentang teknik peremajaan tanaman kakao dengan system sambung pucuk 
dan sambung samping, Melatih 40 orang petani tentang cara fermentasi kakao dan 
mereka sekaligus melakukan praktek fermentasi kakao dirumahnya masing-masing. 

2. Penguatan Nilai Rantai Kakao dan pengolahan Pasca Panen; 37 perwakilan petani 
telah belajar tentang fermentasi kakao, dimana mereka telah memahami cara 
pengolahan pasca penen kakao, sortir dan pengemasan Bean (biji), apabila dilakukan 
fermentasi, maka petani akan mendapatkan tambahan nilai bersih 2.000/kg, STJ telah 
melakukan kemitraan dengan BT. Cocoa Tangerang, untuk membangun nilai rantai 
yang transparan. 
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3. Penguatan Kelembagaan Organisasi Tani dan Usaha Bersama; STJ telah melakukan 

musyawarah anggota (Sima Krama) untuk merumuskan peningkatan produksi, dan 
membangun kerjasama antar petani melalui pemasaran bersama, dan membangun 
kemitraan dengan Aktor Swasta (BT. Cocoa Tangerang). Saat ini STJ telah memulai 
melakukan pemasaran bersama ke BT. Cocoa Tangerang.  5 orang perwakilan STJ 
telah di kirim ke Pontianak untuk belajar langsung kepada Koperasi Pancur Kasih 
selama 7 Hari. 25 Perwakilan Petani STJ, telah dilatih Kewirausahaan dan mapping 
nilai rantai kakao di Jembrana.  

4. STJ sebagai pusat Informasi /data dan belajar anggota;  STJ telah melakukan 
pendataan potensi produksi anggota.  Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
belajar dan negosiasi kepada actor swasta. Hasil profiling sementara yang terkumpul 
adalah terdapat 14 kelompok tani, Jumlah rumah tangga petani 637 orang, Jumlah 
Tanaman kakao 95.216 pohon, Jumlah Produksi 20.398 kg/per bulan. 

 

4.3 Penguatan Nilai Rantai Kakao di ORTABUN 

1. Penguatan kapasitas produksi  kakao di ORTABUN; ORTABUN telah menfasilitasi 14 
Guru Tani studi banding di Koperasi Amanah untuk belajar tentang  teknis budidaya 
kakao, teknis perawatan dan pengendalian hama kakao, teknis peremajaan tanaman 
kakao dengan sambung pupuk dan sambung samping. ORTABUN telah melatih TOT 
Sekitar 40-an Guru Tani di Tingkat desa tentang intensifikasi tanaman kakao, 
perawatan Kakao (PSPS), Pengendalian Hama 
 

2. Penguatan nilai rantai dan Pengolahan Pasca Panen; ORTABUN telah menfasilitasi 14 
Guru Tani studi banding di Koperasi Amanah, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan 
untuk belajar pengolahan pasca panen kakao selama 7 hari. ORTABUN telah melatih  
40 Guru tani di tingkat desa tentang penglohan pasca panen sorting, grading biji 
kakao dan fermetasi biji kakao.. 
 

3. Penguatan organisasi petani dan kelembagaan usaha bersama; 1) Telah dilakukan 
konsolidasi dan konggres ORTABUN, dimana salah satu rekomendasinya adalah 
mengembangkan produksi kakao dan koperasi petani, 2)  lima perwakilan petani 
anggota ARTABUN telah dikirim ke Pontianak untuk belajar manajemen keporesi di 
Koperasi Kredit Pancur Kasih selama satu Minggu, 3) Tiga orang petani Ortabun telah 
dilatih manajemen keuangan koperasi di Malang selama 5 hari. ORTABUN Telah 
terbentuk koperasi petani  kakao dengan Nama “Koperasi Sinar Kakao” 
 

4. ORTABUN sebagai pusat informasi dan belajar bagi anggota; Ortabun telah 
melakukan proses pendataan anggota dan potensi produksi yang dimiliki oleh 
anggota ORTABUN. Dengan dilatihnya petani anggota Ortabun, ortabun menjadi 
pusat belajar dan konsultasi bagi anggota tentang penataan produksi, dan akses 
pasar. 
 

4.4 Penguatan Nilai Rantai Duku di Jambi 

1. Penguatan kapasitas Produksi Duku di Jambi; 1) 35 orang mendapatkan pelatihan TOT 
tentang Budidaya duku, pengendalian hama, dan cara panen duku yang aman, 2) 18 
petani akan melakukan pendalaman dengan cara melakukan sekolah lapang, budi 
daya duku, pengendalian hama, tata cara panen di BPTP. 
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2. Penguatan nilai rantai dan pengolahan pasca panen Duku;  70 orang perwakilan 

petani mendapatkan pengetahuan tentang pengolahan buah duku pasca panen 
dengan baik. Mereka mendapatkan pengetahuan cara melakukan pengemasan yang 
baik dan tepat sehingga buah duku tidak mudah rusak dan bisa tahan lama. Mereka 
mendaptkan informasi dan potensi bisnis dari buah duku, Selain buah duku segar, 
buah duku yang telah pecah dapat di kelola menjadi dodol duku, selai duku dan sirup 
duku. Dengan analisa SWOT, para petani mampu memahami apa kekuatan, 
kelemahan, peluang dan hambatan yang berkaitan dengan produksi dan bisnis duku. 
Para petani memahami bahwa petani sebagai pelaku langsung menjadi kunci dari 
semua proses produksi maupun pasca produksi. 

 
3. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan Usaha; Terlaksananya Konsolidasi petani 

duku Jambi yang memutusakan tentang rencana penguatan nilai rantai duku dan 
kelembagaan usaha tani; Dilakukan Pertemuan rutin organisasi tani sebulan sekali, 
Adanya iuran rutin anggota sebagai salah satu sumber kekuatan organisasi; 5 orang 
perwakilan petani PPJ difasilitasi oleh API untuk belajar langsung ke Koperasi Pancur 
Kasih mengenai pengembangan koperasi yang berbasis pertanian selama 7 hari; 3 
orang perwakilan PPJ dilatih belajar manajemen keuangan koperasi di Malang selama 
5 hari. 
 

4. PPJ Sebagai Pusat Informasi dan Belajar Bagi Anggota; Adanya pertemuan rutin di 
setiap kelompok anggota PPJ; Dengan dilatihnya Perwakilan Petani Anggota, sehingga 
tersedia sumberdaya Manusia untuk melatih petani yang lain tentang pengembangan 
duku di PPJ dan isu-isu lainnya; Dengan adanya Sumberdaya Manusia yang terlatih, 
maka PPJ dapat berperan sebagai pusat informasi dan belajar bagi anggotanya. 
 

 

4.5 Penguatan Nilai Rantai Beras Organik di Boyolali 

 
1. Penguatan kapasitas Produksi Beras Organik; Atas support darii VECO Indonesia dan 

di dampingi Oleh LSKBB APPOLI dapat meningkatkan produktifitas Beras organik 
mereka dari tahun ke Tahun; APPOLI dapat memproduksi pupuk organik sendiri, dan 
bantuan peralatan dari Pemda BOYOLALI; APPOLI juga mempunyai kemampuan 
untuk menyediakan dan menangkar benih padi sendiri. 
 

2. Penguatan Nilai Rantai dan Pengolahan Pasca Panen: APPOLI mempunyai lumbung-
lumbung penyimpanan padi organik sendiri untuk melakukan tunda jual; Mereka 
sudah melakukan Pemasaran Padi secara kolektif; APPOLI telah mampu menerapkan 
Internal Control Sistem (ICS) terhadap padi organik anggota mereka; APPOLI saat ini 
telah  kerjasama yang saling menguntungkan dengan Supplier untuk memasarkan 
beras organik, bahkan dengan kerjasama dengan PT. Bloom Agro mereka akan 
mengekspor beras organik ke Amerika dan German. 
 

3. Penguatan Organisasi Tani dan Kelembagaan Usaha: Pada Tahun ini APPOLI telah 
merumuskan draft rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi 
yang mereka inisiasi “Tresna Tani”; Telah melakukan Rapat Umum anggota APPOLI 
untuk membahas Draft rancangan AD/ART Koperasi “Tresna Tani”; Rapat Umum telah 
membentuk Komite Pembahasan AD/ART Koperasi “Tresna Tani” dengan 
memperhatikan hasil Rapat Umum anggota; Terbangunnya kelembagaan ICS untuk 
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menjamin mutu beras organik Boyolali; Ketua APPOLI telah difasilitasi oleh API atas 
kerjasama dengan AGRITERRA untuk mengikuti kegiatan Toer Deboer di Belanda 
untuk mendapatkan pengalaman koperasi petani di Eropa; 5 orang perwakilan dari 
APPOLI telah difasilitasi oleh API untuk belajar kepada Koperasi Kredit Pancur Kasih 
Pontianak, Kalimantan Barat; tentang pengembangan koperasi selama 7 hari; 2 orang 
perwakilan APPOLI dilatih tentang manajamen keuangan koperasi di malang selama 5 
hari 
 

4. APPOLI sebagai Informasi dan Pembelajaran Aggota: Appoli telah melakukan 
pendataan anggota dan potensi produksi yang dimiliki oleh anggota APPOLI, saat ini 
masih dalam proses rekapitulasi; Tersedianya sumberdaya manusia dan sumberdaya 
produksi, sehingga APPOLI dapat menjadi pusat informasi dan belajar bagi 
anggotanya dan anggota kelompok tani lainnya. 
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BAB V 
PERUBAHAN PENTING  

 
 
 

Meningkatnya Kemampuan rumah tangga petani (RTP) mengakses sumberdaya pertanian di 
pedesaan. Dengan pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka dapat mengurangi 
ketergantungan terhadap input pertanian dari luar secara signifikan. Seperti adanya 
peningkatan penggunaan input pupuk organik untuk menyuburkan tanaman. 

 

Meningktanya Posisi tawar petani dalam rantai komoditas pertanian, ditunjukkan dengan 
semakin terbukanya peluang pasar produksi pertanian yang mereka produksi. Peluang 
kerjasama dengan swasta juga cukup terbuka. Misalnya kakao dengan PT. Bumi Tangerang, 
PT. Armajaro, PT. Masr. PT. Mayora; produksi pisang berpeluang kerjasama dengan PT. Sewu 
Segar, PT. Mulya Raya. Duku terdapat peluang kerjasama dengan Buyer yang 
mendistribusikan duku ke Jakarta, dan Pasar Batam; Beras Organik terdapat peluang pasar di 
Jakarta dan ekspor ke Belgia, Jerman, dan Amerika melalui kerjasama dengan PT. Bloom Agro. 

 
Ketergantungan petani terhadap tengkulak juga mulai berkurang. Mereka berlahan-lahan 
mulai menjalankan pemasaran bersama dan membangun koperasi pertanian. Sehingga 
Terdapat peningkatan pendapatan rumah tangga petani (RTP) karena meningkatnya harga 
produksi pertanian di tingkat petani. Seperti meningkatknya nilai harga kakao, pisang, duku, 
beras organik di tingkat petani pada pertengahan tahun 2012.  

 
Terdapat Inisitaif organisasi petani mengembangkan pemasaran kolektif dan membangun 
koperasi petani  dalam rangka meningkatkan nilai rantai produksi. Saat ini inisiatif pendirian 
koperasi tersebut mulai berjalan. Selain itu inisiatif tersebut mendapatkan dukungan dari 
pemerintah local, dukungan ini dalam bentuk dukungan pengetahuan, teknologi dan 
dukungan modal dari pemerintah. 

 
Tersediannya sumberdaya manusia di dalam organisasi yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan mengenai Intensifikasi dan Pengendalian Hama Terpadu yang mendapat 
pelatihan selama program 2012 dan tersediannya lahan percontohan di setiap organisasi 
petani, sehingga organisasi petani berperan sebagai pusat pembelajaran anggota tentang 
produksi, pengendalian hama, dan akses pasar. 
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BAB VI 
REKOMENSI UNTUK PROYEK-PROYEK MASA DEPAN (LESSONS LEARNED). 

 
 

A. Penguatan Kapasitas Nilai Rantai Kakao di Sulawesi Tengah (ORTABUN) 
 
1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas manajemen bagi Pengurus, Anggota Ortabun dan 

penguatan manajemen Koperasi “Sinar Kakao ORTABUN”. 

2. Melakukan diseminasi pengetahuan sampai tingkat kelompok tani/basis terkait budidaya 
pertanian yang baik terutama pada tanaman Kakao dan Kelapa. 

3. Mencari mitra-mitra strategis terkait dengan pemasaran kakao & kelapa di Luwuk banggai 

4. Memperkuat manajemen dan mendaftarakan kelembagaan koperasi kepada pemerintah 
yang terbentuk 

 

B. Penguatan kapasitas Nilai Rantai Kakao di Jembrana Bali (Sekaha Tani Jembrana) 
 

1. Penataan dan penguatan STJ dan Kelompok/Petani anggota di setiap desa/subak abian 

2. Memperkuat peran kader dalam mendampingi kelompok/petani anggota STJ 

3. Pengembangan model pertanian terpadu dan berkelanjutan, Pengembangan komoditi 
penyangga  kakao 

4. Mengembangkan pola tanaman dengan system berkelompok, cluster dalam 
penanggulangan hama kakao 

5. Peremajaan tanaman dengan pola sambung samping dan pucuk 

6. Mengintensifkan pendampingan/penyuluhan produksi, dengan cara menggandeng 
berbagai pihak melakukan penyuluhan bersama secara rutin 

7. Menguatkan solidaritas dan system usaha bersama 

 

C. Penguatan Kapasitas nilai rantai Beras organik Boyolali (Aliansi Petani Padi Organik 
Boyolali) 
 
Penguatan organisasi 
1. Memperluas anggota APPOLI (terutama ke anggota baru) 
2. Meningkatkan sistem layanan anggota dan iuran anggota  APPOLI (sosialisasi, pendidikan, 

pelatihan) 
3. Menyediakan fasilitator lapangan, lahan percontohan, melakukan pertemuan kelompok 
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas anggota di bidang manajemen organisasi, keuangan, 

administrasi 
5. Konsolidasi ke dalam anggota APPOLI (sosialisasi, pendidikan, pelatihan, fasilitasi) harus 

ditingkatkan 
 
Peningkatan kapasitas produksi 
6. Meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produksi. 
7. Mengadakan fasilitator lapangan, lahan percontohan, melakukan pertemuan kelompok 
8. Pengembangkan Sekolah Lapang Iklim, dan praktek percontohan 
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Meningkatkan advokasi untuk layanan akses pasar kepada pemerintah Boyolali 
9. Advokasi kepada pemerintah untuk fasilitasi sarana produksi dan mitra pemasar dalam 

hal pembiayaan sertifikasi 
10. Advokasi kepada pemerintah untuk fasilitasi sarana produksi dan mitra pemasar dalam 

hal pembiayaan sertifikasi 
11. Melakukan sistem pengawasan mutu dan pengedalian & penjualan produk 
 
Pendirian koperasi sebagai pusat layanan pemasaran untuk anggota APPOLI 
12. Komite persiapan pemebntukan koperasi segera membentuk koperasi untuk tujuan  

pemasaran  

 
D. Penguatan Kapasitas nilai rantai Pisang Lumajang (Serikat Petani Lumajang SPL) 

 
1. Pengadaan sekretariat dan legalitas organisasi untuk menjalankan menejemen orgaisasi 

SPL 

2. komunikasi Meningkatkan dan koordinasi antar kelompok dan melakukan pertemuan 
rutin. 

3. Membuat lahan percotoha da praktek di tiap OTL.  

4. Menempatkan pemandu di setiap Organisasi Tani Lokal (OTL). 

5. Megembangkan Pembibitan pisang 

6. Mengembangkan Koperasi petani sebagai upaya memberikan pelayanan akses ke pasar. 

 
 

E. Penguatan Kapasitas Nilai Rantai Duku Jambi (Persatua Petani Jambi PPJ) 
 

1. Meningkatkan kapasitas struktur/pengurus dalam rangka maksimalisasi kerja-kerja 
struktur 

2. Meningkatkan kapasaitas produksi buah duku, melalui pengolahan duku sortase. 

3. Mencari mitra strategis pasar buah duku di sekitar Jambi dan Palembang 

 
 
 


