
INTERKONEKSITAS RESOURCES ORGANIZATION NORM (R-O-N) 
DALAM KELEMBAGAAN AGRIBISNIS 

 

(Studi Kasus Lembaga Agribisnis Cabai di Kelurahan Barombong 
Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan) 
 

THE INTERCONNECTION OF RESOURCES ORGANIZATION NORM 
(R-O-N) IN THE AGRIBUSINESS INSTITUTION 

(Case Study of Chili Agribusiness Institute at Barommbong Vilage in 
Tamalate District, Makassar, 
South Sulawesi, Province) 

 

 

 
 

TESIS 
 

Oleh: 

 
 

BACHTIAR 
 

Nomor Induk Mahasiswa : 105051100520 

 
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
2022 



INTERKONEKSITAS RESOURCES ORGANIZATION NORM (R-O-N) 
DALAM KELEMBAGAAN AGRIBISNIS 

 

 

(Studi Kasus Lembaga Agribisnis Cabai di Kelurahan Barombong 
Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan) 

 
 

 
THE INTERCONNECTION OF RESOURCES ORGANIZATION NORM 

(R-O-N) IN THE AGRIBUSINESS INSTITUTION 
(Case Study of Chili Agribusiness Institute at Barommbong Vilage in 

Tamalate District, Makassar, South Sulawesi, Province) 
 

TESIS 
 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Megister 

 
 
 
 

Program Studi 
Magister Agribisnis 

 

Disusun dan diajukan oleh 

BACHTIAR 

Nomor Induk Mahasiswa : 105051100520 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2022 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

ABSTRAK 
 

Bachtiar (105051100520). Interkoneksitas Resources Organization 
Norm (N-O-N) dalam Kelembagaan Agribisnis Usahatani Cabai Kelurahan 
Barombong di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dibimbing oleh Ratnawati Tahir dan Jumiati. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji peran Kelembagaan 
agribisnis dalam pemasaran cabai di Kelurahan Barombong Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar dan menganalisis Interkoneksitas R – O – N dalam 
pengelolaan kelembagaan agribisnis usahatani cabai di Kelurahan 
Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai 
Februari 2022, di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Informan dalam 
penelitian ini yaitu Ketua Gapoktan Sukamaju 1 orang, Ketua Kelompok Tani 
6 orang, anggota kelompok tani 12 orang, ketua Aspartan 1 orang, pedagang 
besar 1 orang, pedagang pengumpul 2 orang, pedagang pedagang pedagang 
pengecer 2 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan agribisnis 
pemasaran cabai lembaga Gapoktan dan kelompok tani yaitu berperan 
memfasilitasi petani di dalam mencari informasi pasar dan harga jual, lembaga 
Aspartan berperan menjual hasil pertanian dari petani langsung ke konsumen, 
lembaga pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer 
berperan dalam fungsi pertukran yaitu pembelian dan penjulan 

Interkoneksitas Resources, Organitation dan Norm (RON) pada semua 
lembaga yang ada di dalam pemasaran agribinsis cabai berbeda – beda 
antara lembaga Gapoktan, kelompok tani, aspartan, pedagang pengumpul, 
pedagang besar dan pengecer. Pada lembaga petani terdapat sumberdaya 
yang rendah baik dari segi manusia maupun dari keuangan, memiliki 
organisasi yang kuat dan ada aturan atau nilai berjalan, sedangkan pada 
lembaga pedagang besar dan pedagang pengumpul terdapat sumberdaya 
yang kuat dari segi modal, organisasi yang lemah dan aturan main yang tidak 
tertulis, sedangkan pedagang pengecer memiliki sumberdaya, organisasi dan 
aturan yang lemah. Sedangkan lembaga aspartan memiliki sumberdaya yang 
kuat baik dari manusia maupun dari keuangan, tetapi belum ada struktur 
organisasi dan aturan main yang jelas. 

 
Kata Kunci: Interkoneksitas, Resources, Organitizion, norm, Kelembagaan, 

cabai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 
 

Kelembagaan merupakan aturan didalam suatu kelompok 

masyarakat atau organisasi yang mengfasilitasi koordinasi antar 

anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang 

dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk 

mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984). 

Djogo et al, (2003) kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan 

antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang 

dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi 

yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh 

faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal 

maupun informal untuk pengendalian prilaku sosial untuk bekerjasama dan 

mencapai tujuan bersama.Kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur 

aturan, tingkahlaku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat 

lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung 

dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, 

jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh 

peraturan dan penegakan hukum untuk mentaati aturan atau menjalankan 

institusi. 

Menurut (Sesbany, 2010) kelembagaan petani memiliki titik strategis 

(entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu 
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segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan 

dalam rangka peningkatan profesionalisme petani (kelompok tani). Saat ini 

potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum 

sebagaimana yang diharapkan. Menurutnya kelembagaan di Indonesia 

perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan dan penguatan 

kelembagaan masyarakat khususnya pertani dan salah satunya adalah 

kelembagaan kelompok tani. 

Unsur pembangunan sumberdaya dan norma dapat bersumber dari 

pemerintah dan atau masyarakat, sedangkan organisasi lokal hanya 

bersumber dari anggota masyarakat. Suksesnya sebuah program/proyek 

pembangunan dalam konteks pembangunan lokal harus didukung dengan 

tiga unsur tersebut. Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya pada 

sebuah lembaga atau organiasi diarahkan pada penguatan aspek 

organisasi dan norma. Pembangunan di pedesaan dapat dilakukan dari 

tindakan kolektif masyarakat lokal dalam mewujudkan tujuan bersama 

(Perkins et al., 1999, Parisi et al., 2002). Kegiatan kolektif ini dapat 

dilakukan melalui organisasi petani sebagai wadah anggota untuk berperan 

sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dengan suatu aturan. Fungsi 

organisasi adalah memobilisasi partisipasi anggota kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama (Putnam, 1995; Fukuyama, 1999). Selain itu, 

organisasi lokal juga berfungsi sebagai lembaga pembangunan karena 

merupakan wadah yang digunakan untuk berpartisipasi, proses belajar, dan 

bertindak (Chambers, 1987; Korten, 1981). Organisasi dapat lebih 
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berfungsi dalam kegiatan pembangunan yang didasarkan pada tujuan dan 

kebutuhan yang sama yang dibuat berdasarkan hasil konsensus yang 

diputuskan secara demokratis (Darma, 2011). 

Dalam pengelolaan kelembagaan terdapat unsur – unsur 

sumberdaya (Resource) yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau 

organisasi, terdapat pula unsur yang mengelola sumberdaya berupa 

pengelola (Organization) dan terdapat aturan – aturan yang mengatur 

pengelolaan (Norm). unsur yang mengelola (O) dan unsur yang mengatur 

pengelolaan (N). Terdapat rangkaian interkonektivitas R-O-N 

di dalam sebuah tatanan memenuhi kebutuhan, memecahkan 

masalah, dan mewujudkan visi bersama. Terdapat tatanan yang memiliki 

sumber daya yang melimpah (R), tetapi pelaku (O) yang mengelolanya 

berkapasitas rendah, serta nilai dan norma yang berlaku (N) tidak 

mengarah dengan efektif pada pengelolaan sumberdaya yang baik. 

Sebaliknya, terdapat tatanan yang memiliki pelaku berkapasitas (O) dan 

memiliki nilai dan norma yang mendukung kemajuan (N), tetapi sumber 

dayanya terbatas (R). pada dasarnya lokalitas, daerah, dan negara adalah 

rangkaian interkonektivitas R-O-N dengan berbagai variasinya (Salman 

(2012) dalam Jumiati (2018). 

Kelembagaan yang terlibat dalam usahatani cabai di Kelurahan 

Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar itu mulai dari penyedia 

input, ada dinas pertanian Kota Makassar, Kementrian Pertanian, Bank 

Indonesia, kemudian pada proses usahatani terdapat Kelompok tani dan 
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Gapoktan, pemasaran ada lembaga pedagang pengumpul, kemudian pada 

penunjang terdapat lembaga ekonomi dan lembaga penyuluhan pertanian. 

Penelitian ini akan melihat salah satu subsisterm agribisnis yaitu 

subsistem pemasaran, yang merupakan salah satu subsistem agribisnis 

yang sangat penting karena subsistem pemasaran pada agribisnis menajdi 

titik terlemah sekaligus menjadi titik terkuat apabila bisa dikelola dengan 

baik, mengingat pemasaran merupakan ujung tombak dari setiap usaha 

yakni dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan. Maka 

dari itu diperlukan pemasaran yang efektif dan kompetitif untuk mendorong 

para petani maupun produsen cabai serta lembaga pemasar terkait. 
 

Petani memproduksi cabai setiap tahun dan mampu menyuplai 

kesediaan cabai di Kota Makassar dan sekitarnya dengan adanya lembaga 

pemasaran atau keterlibatan lembaga di dalam memasarakan cabai. 

Terdapat gapoktan, kelompok tani dan pedagang pengumpul bahkan 

pedagang pengercer. Ketersediaan produksi dan adanya Lembaga 

pemasaran belum sepenuhnya memenuhi harapan petani dengan 

memberikan keuntungan dari hasil produksi dan pemasaran cabai. Petani 

masih mengalami masalah yaitu dimana petani cabai selalu surplus pada 

saat panen akan tetapi menjadi kendala pada saat penjualan dari segi 

harga, dimana petani kadang kala mengalami kerugian karena tidak dapat 

mengembalikan biaya input yang digunakan, hal ini bisa membuat 

usahatani cabai bisa menjadi tidak berkelanjutan. 



5 
 

 
 

 

Keberadaan lembaga pemasaran yang seharusnya menjadi 

kekuatan bagi petani cabai di Kelurahan Barombong belum bisa memenuhi 

harapan petani, hal ini mungkin disebabkan oleh peran setiap lembaga 

petani sebagai wadah belum berperan sesuai tugas dan fungsinya yang 

diatur dengan suatu aturan dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki 

masing – masing Lembaga atau belum adanya kerjasama antara lembaga 

pemasaran yang terlibat atau dengan kata lain belum adanya 

interkoktesitas dilihat dari dari segi kepemilikan sumberdaya, pengelolaan 

Lembaga dan aturan antara Lembaga pada subsistem pemasaran cabai. 

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Interkoneksitas Resources Organization Norm (N- 

O-N) dalam Kelembagaan Agribisnis Usahatani Cabai Kelurahan 

Barombong di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 
B. Fokus Penelitian 

 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Interkoneksitas R – O – N dalam pengelolaan 

kelembagaan agribisnis usahatani cabai di Kelurahan Barombong 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

2. Bagaimana peran Kelembagaan agribisnis dalam pemasaran cabai 

di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis Interkoneksitas R – O – N dalam pengelolaan 

kelembagaan agribisnis usahatani cabai di Kelurahan Barombong 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

2. Mengkaji peran Kelembagaan agribisnis dalam pemasaran cabai di 

Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 
1. Teoritis 

 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam menambah ilmu pengetahuan. 

b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi 

penelitian-penelitian dalam bidang kelembagaan. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Bagi Pemerintah Daerah 
 

a) Memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi 

kelembagaan petani khususnya kelompok tani yang ada di 

Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

b) Menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam 

pengembangan kelembagaan khususnya pada lembaga petani 
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b. Bagi Peneliti 
 

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah terhadap 

permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan 

referensi terutama untuk penyusunan penelitian yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Unsur – Unsur Kelembagaan (R – O – N) 
 

Ohama (2001) melihat sistem kemasyarakatan lokal (local social 

system) sebagai arena bagi berlangsungnya aktivitas pembangunan tingkat 

lokal, interkoneksitas antara adminitrasi lokal, pasar lokal dan masyarakat 

lokal dan diberi nama hubungan trigonal (trigonal relationship). Selanjutnya 

Ohama ((2001) mengemukakan bahwa ada tiga unsur fundamental dalam 

pembangunan yakni sumber daya (resources), organisasi (organizations) 

dan norma (norms). Organisasi adalah pelaku yang mengelola sejumlah 

sumber daya berdasarkan norma-norma tertentu. Ketiga unsur dalam 

proses pembangunan yaitu: 

1. Resources (R) yakni berbagai sumber daya yang merupakan unsur 

dasar dalam setiap program pembangunan. Tanpa sumber daya 

tersebut, kita tidak dapat menginisiasi sesuatu kegiatan secara berarti 

dan substantif. Sumber daya tersebut membutuhkan persiapan untuk 

mendapatkan sumber daya penting lainnya seperti pendanaan, 

informasi serta teknologi, dan lain sebagainya, agar dapat dipergunakan 

dan dimanfaatkan untuk mencapai sasaran-sasaran dan cita-cita 

pembangunan. 

2. Organizations (O), yakni organisasi-organisasi yang melaksanakan 

peran, pelaku atau actor pembangunan. Dengan cara mengintegrasikan 
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dan memadukan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

3. Norms (N), yakni norma-norma manajerial, yang membutuhkan tingkat 

penghargaan terhadap mekanisme konsultasi, kerjasama dan 

partisipasi serta komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. 

Menurut Salman (2012), unsur yang mengelola (O) dan unsur yang 

mengatur pengelolaan (N). Terdapat rangkaian interkonektivitas R-O-N 

di dalam sebuah tatanan memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, 

dan mewujudkan visi bersama. Terdapat tatanan yang memiliki sumber 

daya yang melimpah (R), tetapi pelaku (O) yang mengelolanya 

berkapasitas rendah, serta nilai dan norma yang berlaku (N) tidak 

mengarah dengan efektif pada pengelolaan sumber daya yang baik. 

Sebaliknya, terdapat tatanan yang memiliki pelaku berkapasitas (O) dan 

memiliki nilai dan norma yang mendukung kemajuan (N), tetapi sumber 

dayanya terbatas (R). pada dasarnya lokalitas, daerah, dan negara adalah 

rangkaian interkonektivitas R-O-N dengan berbagai variasinya. 

B. Kelembagaan 
 

North (1990), mengatakan bahwa “kelembagaan” atau “institusi” 

sebagai semua bentuk batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk 

memberi bentuk terhadap interaksi di antara mereka. Jadi menurut North 

(1990) “kelembagaan” adalah kerangka kerja manusia dalam saling 

berinteraksi. Selain itu, North juga mengatakan bahwa yang membedakan 

antara kelembagaan (institusi) dengan organisasi adalah 
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bahwa organisasi memberikan struktur bagi interaksi manusia berdasarkan 

kerangka kelembagaan yang dibuat 

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan 

kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang 

direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing- 

masing generasi individu berikutnya (Yustika: 2013, Amruddin, et al. 2021). 

Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk 

terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (individual 

preferences) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan 

keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu 

teori. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam 

organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar 

dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY). Menurut 

pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui 

struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi 

masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku 

manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk 

pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna 

memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di 

kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap 

13 pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan 

kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. 
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Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan 

peningkatan factor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya 

manusia, dan kelembagaan (Uphoff,1986; Johnson (1985) dalam 

pakpahan, 1989). Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan 

(sufficient condition) untuk mencapai performance pembangunan yang 

dikehendaki. Artinya, apabila satu atau lebih dari factor tersebut tidak 

tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan maka tujuan 

untuk mencapai performance tertentu yang dikehendaki tidak akan dapat 

tercapai. 

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian 

adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah 

satunya kelembagaan petani.Untuk itu perlu adanya pembangunan 

kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa: (a) Proses pertanian 

memerlukan sumberdaya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, 

peralatan, kredit dan sebagainya; (b) Pembangunan kelembagaan petani 

lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan 

factor pendukung dan unit-unit produksi; (c) Kegiatan pertanian mencakup 

tiga rangkaian penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan 

usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi 

berharga; (d) Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk 

kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga local; dan (c) Kompleksitas 

pertanian yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai 

kondisi optimal. 
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Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal , organisasi, dan 

aktifitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan 

keluarga, Negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian dan 

kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu 

bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga 

mempunyai fungsi. Selain itu lembaga merupakan konsep yang berpadu 

dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari 

segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi 

untuk melaksanakannya (Roucek dan Waren, 1984). 

Kelembagaan pembangunan adalah Kompleks aturan (nilai, simbol, 

norma, prosedur) dan organisasi (struktur dan status serta fungsi dan 

peran) yang mempengaruhi perilaku (tata kelakuan/perilaku terpola) untuk 

mengarahkan, mempercepat dan memelihara perubahan bagi tercapainya 

tujuan bersama yang dianggap bernilai pada sebuah tatanan. 

Kelembagaan pembangunan pertanian dan pedesaan secara hirarkli 

tersusun mulai dari level individu untuk orang paling bawah sampai pada 

level internasional yang paling tinggi (Uphoff,1986). 

Menurut Uphoff (1986), dalam manajemen pembangunan, terdapat 

sepuluh level yang bisa diidentifikasi keterlibatannya yakni: 1) level individu; 

2) level rumah tangga; 3) level kelompok; 4) level komunitas; 5) level 

lokalitas; 6) level sub-distrik; 7) level distrik; 8) level propinsi; 9) level 

nasional; dan 10) level internasional. Sebagaimana dipahami bahwa 

pembangunan pada hakekatnya melibatkan interaksi keseluruhan tingkatan 
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ini. Kapital dan teknologi yang menjadi unsur kunci pembangunan mengalir 

dari level internasional hingga tingkat rumah tangga seperti diperlihatkan 

pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Hirarki Unit Kelembagaan Pembangunan 
Sumber : Uphoff ,1986; Brinkerhoff, & Goldsmith, 1990 

 
Dengan mengacu pada pengambilan keputusan kolektif yang 

memungkinkan dicapai, Uphoff (1986) membagi level lokal terdiri dari level 

kelompok, komunitas dan lokalitas. Level kelompok dipahami sebagai suatu 

perangkat identifikasi diri sejumlah orang yang memiliki kepentingan 

bersama, termasuk di dalamnya ikatan pertetanggaan, kelompok okupasi, 

etnis, kasta, kelompok umur, kelompok jenis kelamin dan lain-lain. Level 

komunitas mengacu pada unit residensial/pemukiman yang relatif bertahan 
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terutama secara sosial-ekonomi. Level lokalitas adalah kumpulan 

komunitas yang memiliki interaksi/kerjasama komersial satu sama lain 

setingkat desa. Sedangkan level individu dan rumah tangga tidak 

dimasukkan dalam kategori lokal berhubung pengambilan keputusan pada 

level tersebut berskala kecil sehingga tidak signifikan pengaruhnya dalam 

penetapan tindakan kolektif. Begitu pula level kecamatan ke atas tidak 

dimasukkan dalam kriteria lokal, karena pengambilan keputusan yang 

berlangsung di dalamnya lebih ditentukan oleh otoritas negara. Pada level 

kelompok, komunitas dan lokalitas tercipta suatu pengambilan keputusan 

kolektif yang relatif otonom untuk lahirnya tindakan kolektif. Dalam kaitan 

ini, terdapat empat kategori aktivitas organisasional yang berlangsung pada 

level lokal yakni: pengambilan keputusan, mobilisasi dan manajemen 

sumber daya, proses komunikasi, dan manajemen konflik (Uphoff, 1986). 

Dengan demikian, lembaga lokal dapat diartikan sebagai lembaga yang 

area aktivitasnya berada pada level kelompok, komunitas, dan lokalitas. 

Sebuah lembaga lokal melibatkan pihak-pihak pada tiga tingkatan tersebut, 

dengan aktivitas yang terutama menyangkut kepentingan mereka, dengan 

wilayah aktivitas yang terbatas pada tiga tingkatan dimaksud. 

Uphoff (1986) mengelompokkan kelembagaan berdasarkan orientasi, 

tujuan pelayanan dan sifat keanggotaan suatu lembaga. Pembagian ini 

digolongkan ke dalam enam bentuk, yaitu: (1) local administration, 

merupakan instansi pemerintah di daerah sebagai aparat pemerintah pusat 

yang bertanggung-jawab kepada atasan langsung (accountable to 
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bureaucratis superiors), (2) local government yang memiliki kewenangan 

untuk tugas pembangunan dan pengaturannya bertanggungjawab kepada 

pemerintah daerah (accountable to local residens), (3) membership 

organizations sebagai local self help associations), (4) cooperations, (5) 

service organization dan, (6) private business. 

Dalam manajemen pembangunan setidaknya terdapat enam kategori 

lembaga lokal yang perlu diperhatikan. Keenam lembaga ini dapat 

diklasifikasikan dalam tiga kategori sector yaitu: 1) lembaga lokal yang 

termasuk dalam sector public (public sector), yakni administrasi lokal dan 

pemerintahan lokal, 2) lembaga lokal yang termasuk dalam sector sukarela 

(voluntary sector) yakni organisasi keanggotaan dan koperasi, dan 3) 

lembaga lokal yang termasuk dalam sector swasta (private sector) yakni 

organisasi jasa dan bisnis swasta (Uphoff, 1986). 

a. Sektor Publik (Public Sphere) 
 

1. Administrasi Lokal 
 

Administrasi lokal adalah perangkat staf dari sejumlah 

departemen/sector yang area aktivitasnya menjangkau level lokal 

seperti PPL dari Departemen Pertanian, staf Posyandu dan 

Kesehatan Masyarakat dari Departemen Kesehatan, aparat PMD 

dari Departemen Dalam Negeri, Penyuluh Koperasi dari Departemen 

Koperasi dan UKM, dan sebagainya. 

Beberapa upaya mempercepat pembangunan pertanian akan 

mengandalkan peranan staf pemerintah di tingkat lokal. Hal ini 
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berarti mereka mencoba menjadi administrator bagi setiap 

pembangunan. Salah satunya adalah memfasilitasi kredit pertanian 

atau pembelian sarana produksi, sementara pertanian sendiri 

mengalami fluktuasi cuaca, penyakit, harag di pasaran dan lainnya. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mampukah lokal 

administrasi melakukan yang terbaik dalam memajukan 

kelembagaan pertanian. 

Peran utama dari lokal administrasi adalah menunjukkan 

teknologi baru yang dapat meningkatkan produksi dan dapat 

digunakan/diterapkan dan diterima sebagai suatu hal yang tepat dan 

produktif. Penelitian pertanian yang inovatif masih dilakukan oleh 

pemerintah, lokal administrasi diposisikan untuk 

menyebarluaskannya. Untuk memperoleh manfaat dari suatu inovasi 

tidak hanya sekedar diketahui tetapi lokal administrasi mungkin 

dapat memainkan peran yang lebih popular sehingga 

memungkinkan untuk ditangani oleh pihak swasta sebagai 

penanggung jawab penyebar-luasannya. 

Ketika input dibutuhkan untuk memperbaiki produksi langka 

dan sistem distribusi sebaiknya dilakukan lebih adil dan produktif. 

Administrasi lokal lebih memungkinkan daripada distributor swasta 

dalam menanganinya dengan tujuan langsung kepada subyeknya. 

Koperasi atau organisasi kemasyarakatan lainnya dapat 

dimanfaatkan untuk itu dan mereka menghindari korupsi sebagai 
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kapasitas dari dominasi kaum elit dan manipulasi. Apabila terdapat 

kekurangan beberapa kelembagaan lokal dapat dihilangkan 

pengaruhnya. 

Alasan diberikannya subsidi apabila penggunaan setiap input 

seperti benih dan pupuk dapat dimanfaatkan bukan saja oleh 

produsen dalam hal ini petani tapi juga masyarakat luas. Administrasi 

lokal memungkinkan menjadi suatu jaringan yang dipilih untuk 

digunakan untuk distribusi subsidi dengan ketentuan tidak 

melakukan korupsi. 

Penyuluhan sebagai suatu layanan yang baik, seperti hasil 

penelitian Leonard (1977) menunjukkan bahwa kemajuan petani 

dapat dicapai dengan lebih dari 42 kali mendapatkan kunjungan 

penyuluhan. Masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketersediaan materi/informasi teknologi terbatas 
 

2. Penyuluh sering diabaikan, sehingga membuat mereka 

kehilangan semangat bekerja 

3. Penyuluh tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan 

dan tidak dimotivasi dan dihargai 

4. Penyuluh bekerja dalam atmosfir yang tidak menentu, dan tidak 

mengetahui seberapa lama mereka ditempatkan pada suatu 

daerah 
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5. Penyuluh tidak difasilitasi oleh sarana transportasi dan 

komunikasi sehingga menyulitkan mereka bekerja 

2. Pemerintah Lokal 
 

Kelembagaan lokal pemerintahan kurang berperan dalam 

pembangunan pertanian hal tersebut ditunjukkan beberapa instansi 

yang memiliki tanggung jawab langsung secara substansial dalam 

bidang pertanian. Suatu alasan menarik adalah produksi pertanian itu 

adalah bukan barang-barang publik. Alasan yang perlu 

dipertimbangkan dan menguntungkan pemerintah setempat, yaitu 

suatu kebutuhan teknis untuk peningkatan pertanian yang nampak di 

luar kemampuan atau wewenang pemerintah lokal, dan persepsi 

administrasi lokal mampu mendorong dan mengendalikan 

pengambilan keputusan tentang fungsi pertanian (Haragopal, 1980; 

Reddy, 1982). Belum nampak suatu penjelasan yang cukup, kalau 

kepemimpinan mereka belum bisa memainkan suatu peran yang lebih 

besar yaitu melaksanakan manajemen standar tinggi yaitu kejujuran 

dan kerja keras. 

Suatu alasan yang secara teoritis menarik adalah produksi 

pertanian itu adalah pribadi dan keuntungannya juga pribadi dibanding 

dengan barang-barang publik/umum. Kadang masyarakat Desa 

Panchayats di India terkenal dikuasai oleh petani yang lebih makmur 

dan bisa menggunakan otoritas mereka untuk mempromosikan 

inovasi pertanian khusus untuk mereka sebagai daya tarik, namun 
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lokal pemerintah nampaknya mempunyai banyak aktivitas alam terkait 

dengan barang-barang publik seperti persediaan air atau jalan yang 

luas dan menguntungkan sedikit kontroversial. Petani kaya dapat 

“mengakui” mengejar ketertarikannya dalam bidang pertanian melalui 

organisasi keanggotaan seperti koperasi dan menyerupai badan 

pemerintah yang bekerja secara regular. Sejak pengembangan 

organisasi lokal dalam yuridis mereka memberikan manfaat bagi 

semua orang, aktivitasnya yang berguna bagi siapapun dan semua 

anggota masyarakat akan memelihara fungsi pemerintah lokal yang 

sah. (Ralston et al., 1983). 

Suatu penjelasan yang terpisahkan dan didasarkan pada 

pertimbangan yang birokratis adalah bahwa pemerintah lokal tanpa 

alternative yurisdiksi di bawah beberapa kementerian lain yang 

mungkin dapat mengendalikan selain Kementerian Pertanian, yang 

jelas memberi perhatian tentang birokratis “hamparan rumput “. Suatu 

Kementerian dari administrasi lokal, pemerintah lokal bukan dari 

keahlian pertanian tidak mampu mengembangkan kapasitas dan 

bekerja langsung dalam pengembangan pertanian. 

b. Sektor Sukarela (Voluntary Sphere) 
 

a) Organisasi keanggotaan 
 

Organisasi keanggotaan mencakup sejumlah asosiasi mandiri 

yang ditujukan untuk menangani tugas beragam seperti komite 

pembangunan desa (LKMD), tugas khusus seperti P3A, dan 
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kebutuhan dari anggota yang sifatnya spesifik seperti organisasi ibu- 

ibu (PKK/Wanita Tani) 

Asosiasi sukarela dapat melaksanakan suatu fungsi yang luas 

untuk memudahkan pengembangan pertanian (Oxby, 1983). 

Organisasi keanggotaan beroperasi seperti perseroan terbatas, tetapi 

untuk membuat suatu laba, mereka dibentuk untuk melayani anggota 

mereka, dan bermanfaat menjadi lebih baik, lebih murah dan lebih 

dapat dipercaya. Membedakan organisasi seperti itu mulai dari 

koperasi dan semacamnya dan khususnya organisasi lokal yang 

melibatkan penyatuan sumber daya dan resiko. Biasanya tidak ada 

penyatuan sumber daya dalam organisasi keanggotaan kecuali ketika 

merundingkan daya beli yang lebih besar atau mencari harga 

penjualan yang lebih untuk kelompok komoditas. Bersama organisasi 

keanggotaan dan koperasi sebagai “sektor perantara” anatara yang 

dikenal sebagai “sektor publik” dan “sektor swasta”. 

Organisasi keanggotaan yang diketahui memberi pelayanan 

terbaik dalam pertanian adalah kelompok tani di Taiwan, yang sudah 

menyokong kepada kemajuan produktivitas. Dalam kelompok tani 

tersedia layanan penyuluhan, input produksi, kredit, pengolahan, 

pemasaran, perbankan, dan pelayanan lainnya. Setiap organisasi 

secara menyeluruh dari kursus, mewakili puncak pengembangan 

program berkelanjutan dalam mengembangkan kelembagaan lokal 

(Uphoff, 1986). 
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Jika staf teknis diarahkan oleh asosiasi petani, penyuluh seperti 

itu dapat memegang tanggung jawab pada para sasaran mereka, 

memastikan bahwa pengetahuan diletakkan pada anggota dengan 

adaptasi sesuai kondisi-kondisi spesifik dan selanjutnya mungkin lebih 

giat. Fungsi yang lain dapat melobi wakil pemerintah nasional untuk 

mendapatkan jasa lebih baik untuk pemikiran pertanian pejabat lokal 

yang dapat dipertanggung jawabkan kepada daerah pemilihan 

mereka. Kasus di Nigeria Utara menunjukkan suatu desa telah 

mampu menjamin saham jasa pengembangan yang lebih besar 

melalui usaha otoritas asli (pemerintah lokal) dan kelompok peminat 

di pedesaan. Di Nepal kelompok petani telah di organisir dalam 

program pengembangan petani kecil, kelompok ini telah mampu 

menahan struktur lokal dalam beberapa tempat melalui program 

pengembangan petani kecil, kelompok ini telah mampu menahan 

struktur kekuasaan lokal dalam beberapa tempat melalui pengaruh 

pemerintah local (Uphoff, 1986). 

Kekuatan terbesar organisasi keanggotaan adalah 

fleksibilitas, karena mereka mudah mengidentifikasi kebutuhan 

mereka dan usaha pengerahan untuk pertemuan. Organisasi 

keanggotaan dapat menarik kembali ketika mereka berubah format, 

contoh dari Kenya tercatat lima belas identifikasi. Setiap fleksibilitas 

berarti kelompok tidak mungkin dengan mudah dilembagakan. 

Kontribusi organisasi keanggotaan, member-kan pengarahan sumber 
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daya dan komunikasi dua arah yang lebih penting dibanding. Tujuan 

mereka adalah menjalani hukuman melalui suatu rangkaian 

organisasi yang berakhir dalam waktu yang sangat panjang (Uphoff, 

1986). 

b) Koperasi 
 

Uphoff (1986), mengatakan bahwa koperasi dapat 

dihubungkan dengan peningkatan produksi pertanian. Namun tidak 

mencakup dalam kategori koperasi produsen suatu unit produksi 

paralel dengan rumah tangga, perusahaan pribadi, atau perusahaan 

negara. Sumber daya yang dikelola koperasi antara lain 1) uang, 2) 

tenaga kerja, 3) daya beli dan 4) produksi. Semuanya disesuaikan 

dengan macam dan jenis koperasi yaitu: a) kredit dan usaha simpan 

pinjam, b) koperasi tenaga kerja, dan c) koperasi konsumsi. Koperasi 

dapat digolongkan secara terpisah: 

1) koperasi penyedia input pertanian untuk mendapatkan harga lebih 

rendah dan berkwalitas lebih baik. 

2) koperasi Pemasaran, usaha ini menyediakan harga yang lebih baik 

untuk anggota dalam pengolahan dan pengangkutan produk atau 

dengan menyimpan dan menjual ketika harga menguntungkan dan 

memberi rangsangan keanggota untuk menggunakan teknologi 

peningkatan produksi dengan kerja keras. 

Dua jenis koperasi yang umum dalam pengembangan pertanian 

telah disebutkan di atas. Koperasi dapat dibedakan dari bentuknya, 
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perbedaan tersebut berdasarkan pada jenis organisasi lokal yang 

dikembangkan dan relevan dengan koperasi, yaitu: 

1) Fungsi: koperasi berdasarkan ini kerjasama dapat disusun dari fungsi 

tunggal yang mencakup satu sumber daya, multi fungsi mencakup 

beberapa sumber daya. 

2) Struktur: koperasi dapat dioperasikan sebagai organisasi sederhana, 

lebih besar, atau organisasi yang lebih kompleks yang menghubungkan 

masyarakat ke dalam dua, tiga, empat, atau lebih strata organisasi. 

3) Tujuan: koperasi merupakan kegiatan ekonomi murni, dengan 

keuntungan material dari anggota sebagai tujuan utama, atau dapat 

diperluas dengan tujuan sosial politik yang baik, menunjukkan bahwa 

koperasi memberikan perubahan sosial dan memperluas pengaruh 

politik 

4) Keanggotaan: koperasi dapat membedakan keanggotaannya yang 

ekslusif, yaitu pembatasan keanggotaan (contohnya gabungan petani 

kecil) atau keanggotaan inklusif setiap orang dapat berkontribusi dalam 

suatu bidang khusus (uang, tenaga kerja, material) untuk menjadi 

anggota 

5) Inisiatif: hal ini bisa dimulai hanya dari anggota atau pemerintahan atau 

input dari organisasi/kelembagaan swasta 

6) Akuntabilitas: memiliki kejelasan tujuan dan kebijakan yang bersifat ke 

bawah untuk anggotanya dan ke atas untuk pengurus 
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Koperasi sering mengalami berbagai kesulitan didalam bersaing 

dengan pemasaran swasta atau perusahaan penyuplai karena struktur 

keuangan mereka (Turtianen and Pischke, 1982). Sedangkan perusahaan 

swasta mempunyai suatu kejelasan atau perangsang untuk menanam 

modal untuk membangun dan menggunakan teknologi maju, anggota 

koperasi boleh mendistribusikan laba mereka apabila keuntungan lebih 

sedikit dari nilai buku yang dikumpulkan tentang asset. Selain itu juga 

koperasi harus memelihara hubungan yang memberi kepuasaan antara 

semua komponen yang terlibat yaitu anggota, pemerintah, pelanggan dan 

pekerja (yang bukan anggota tapi melakukan aktivitas bisnis dengan 

mereka). Masalah yang dihadapi bersifat universal, meskipun tidak selalu 

menyerah pada korupsi. Berbagai hal cepat mematikan suatu koperasi 

adalah karena hilangnya dukungan dann kepercayaan anggota dan tidak 

berarti bebas dari tanggung jawab korupsi, tapi itu sebagai konsekwensi 

dari pembentukan koperasi. Seperti koperasi kopi di Bukusu di daerah 

Kenya Barat disimpulkan bahwa korupsi dengan mudah terlihat menyebar 

dasa diusut oleh otoritas struktur colonial yang telah dibentuk (Hamer, 

1981). Uphoff (1986) mengatakan bahwa suatu struktur yang asing telah 

dibebankan pada masyarakat yang tidak saling kenal dengan organisasi 

formal tidak ada hukum adat tradisional atau sanksi secara eksternal 

dibangun sistem yang tidak dapat dimengerti karyawan dan anggota 

koperasi lokal. 
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Dominasi pejabat ketika korupsi merusakkan koperasi karena secara 

efektif di bawah kendali pejabat mereka harus diperlakukan bukan sebagai 

organisasi lokal. Pada sisi lain, pengaturan secara transparan dan efisien, 

merupakan kontribusi untuk pengembangan pertanian bahkan ketika 

partisipasi anggota dalam manajemen. Organisasi ini langka karena 

pengelolaannya berstandar tinggi yaitu kejujuran dan kerja keras. 

Namun dari sisi ekonomi koperasi dapat menyimpan atau 

mengumpulkan untuk anggota untuk membeli masukan atau memproses 

dan hasil penjualan dibuat yang lebih besar oleh organisasi. Memelihara 

standard dari koperasi secara umum memerlukan peran aktif anggota. 

Usaha melakukan penyalahgunaan oleh anggota paling mudah untuk 

menimbulkan konflik. Ketika sedang beroperasi dengan sukses ada sedikit 

perangsang bagi anggota untuk menginvestasikan waktu mengatur 

manajemen meskipun menyenangkan namun dapat meningkatkan godaan. 

Kelembagaan koperasi secara umum lebih efektif dalam menyediakan 

masukan yang lain dibanding kredit. Bagaimanapun mereka harus mampu 

beroperasi seperti bisnis atau mereka tidak akan bertahan bersaing dengan 

perusahaan swasta. Pada sisi lain, jika penyalur swasta melakukan suatu 

monopoli atau monopsoni, capaian mereka mungkin ditingkatkan dan 

manipulasi harga mereka yang menikmati dan membentuk kompetisi bagi 

koperasi. Ini adalah contoh yang lain dari nilai mempunyai; menikmati 

kombinasi kelembagaan lokal. Keuntungan koperasi dari pelaksanaan 

pengolahan dan pemasaran adalah secara wajar jelas. Kadang-kadang 
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pemeintah mengharapkan melaksanakan yang lebih efisien dengan 

mengembangkan skala mereka, dan mungkin dengan maksud untuk 

memperoleh kendali atas mereka, namun telah mempertimbangkan hak- 

hak untuk membeli atau memproses hasil panen seperti kopi atau coklat. 

Koperasi sebagai suatu hasil perubahan kelembagaan monopoli, efisiensi 

dan manfaat mereka ke produsen pada umumnya menderita ketika 

memberi kuasa pasar yang absolut. Ketika satu atau beberapa salurun 

bersaing, bagaimanapun koperasi memiliki banyak penawaran dalam 

pengembangan pertanian, tetapi seperti saluran yang lain, mereka hanya 

dapat menyokong dan tidak untuk memenuhi daftar kelembagaan lokal 

dalam pengembangan pertanian (Uphoff, 1986). 

c. Sektor swasta (private sector) 
 

a) Organisasi jasa 
 

Organisasi Layanan lokal lebih sering ditemukan terkait dengan 

aktivitas pendidikan atau pelayanan kesehatan yang utama dalam 

pengembangan pertanian. Organisasi Layanan terkait dengan gereja 

berterus terang dengan pembenaran, dan masyarakat sangat lemah 

usahanya sebagai pekejaan dari derma. 

Kelembagaan dari organisasi layanan, bagaimanapun tergantung 

pada staf dan penderma dibanding pada penerima uang. Yang belakangan 

bukanlah “anggota” dan tidak punya kendali atas organisasi. Menurut 

mereka, tidak memiliki kewajiban dan tidak perlu mendukungnya dengan 

acara akan memberinya dasar kelembagaan yang luas. Untuk memastikan, 
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jika staf dan penderma merasakan suatu kekuatan organisasi, mereka 

dapat membuatnya ke dalam suatu kelembagaan melalui usaha yang 

didukung mereka sendiri. Meskipun demikian, sedikitnya beberapa 

penilaian dan penerimaan minimum dalam masyarakat yang diperlukan 

bagi suatu organisasi layanan untuk dijadikan lembaga dalam beberapa 

cara yang substansial. Peran dari organisasi layanan mungkin lebih dari 

suatu katalis dibanding suatu agen yang operasional dalam bidang 

pertanian (Uphoff, 1986). 

b) Bisnis Swasta 
 

Peran Bisnis Pribadi dari swasta dalam pengembangan pertanian 

jarang ditujukan dalam kaitan dengan pengembangan kelembagaan lokal. 

Literatur kebanyakan melakukan klaim secara komparatif dari efisiensi 

dalam alokasi sumber daya, karena kontribusi aspek kelembagaan 

perusahaan swasta lokal jarang dievaluasi. Literatur juga dikuasai dengan 

ketikan, menyumbangkan penilaian dari yang telah dibuat. Gambaran dari 

media pengusaha desa yang memiliki pinjaman luar biasa tinggi dan 

membayar sedikit berbeda dengan apa yang ada pada toko, yang 

berorientasi melayani pertanian cuma-cuma bagi semua yang memintanya. 

Secara empiris menaksir bagaimana sering suatu pandangan mempunyai 

kebenaran dalam mengetahui frekuensi capaian hal positif dan negatif oleh 

usahawan swasta. Gambaran yang berlawanan adalah interpretasi dari 

peran perusahaan yang multinasional dalam mengembangkan negara. 

Suatu bisnis pribadi seperti suatu koperasi akan mencukupi dan efisien 
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sebagai satu-satunya saluran di area pedesaan untuk menangani masukan 

dan keluaran. Bagaimanapun bisnis pribadi dapat membuat suatu komoditi 

yang sangat bernilai sebagai bagian dari suatu sistem dalam kelembagaan 

lokal yang menengahi antara rumah tangga dan individu dan lainnya. 

Pertanyaannya adalah dimana ketidaksesuaiannya dan untuk apa suatu 

bisnis pribadi (Freeman, 1981; Feder, 1978; Uphoff, 1986). 

Pertimbangan pertama adalah potensi keuntungan. Dukungan 

operasional dalam peningkatan pertanian, seperti persediaan masukan, 

pengolahan dan penyimpanan, menarik sebagai peluang bisnis untuk 

investasi dalam area, yang tidak menguntungkan akan dilakukan aktivitas 

tertentu dapat dikomersialkan dalam rangka membuatnya bernilai (memiliki 

nilai jual). Perusahaan swasta memiliki ketidakpastian pendapatan karena 

variabel-variabel yang mempengaruhi lemah, oleh karena pelayanan 

masukan (input) atau keluaran (output) tidak dianggap sebagai suatu bisnis 

menguntungkan. Perubahan teknologi produksi pertanian lebih mungkin 

diprakarsai oleh pemerintah (adminsitrasi lokal) atau mungkin dari 

masyarakat itu sendiri melalui saluran bantuan yang kolektif. 

Penanganan secara diam-diam yang dilakukan usahawan swasta 

lain secara umum lebih disesuaikan pada peluang baru dibanding dengan 

kelembagaan. Stimulus pemerintah yaitu potensi keuntungan yang dapat 

mempengaruhi orang untuk berinovasi dan menekuni atau “melakukan 

pekerjaan mereka” saja tanpa spekulasi. Selanjutnya usahawan swasta 

mungkin lebih baik daripada pejabat dalam memberi jasa yang baru dalam 
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suatu wilayah. Beberapa penilaian tentang keuntungan komparatif dari para 

pelaku bisnis yang bersifat usahawan adalah situasi spesifik sebagai 

saingan birokrasi. Beberapa kompetisi yang berlangsung antar pribadi dan 

saluran sektor publik boleh diacu dalam membuat perencanaan yang 

berharga. 

Kekuatan dasar bisnis pribadi adalah perangsang dalam 

penggunaan sumber daya secara efisien dan inovatif, kompetisi yang dapat 

mendorong, pengaturan monopoli swasta, dan sering digunakan di area 

fasilitas umum, yang tidak nampak seperti dan sering digunakan di area 

fasilitas umum yang tidak nampak seperti pada infrastruktur area pertanian. 

Kemampuan reaksi pada kondisi yang berubah-ubah dan pengambilan 

resiko sangat penting karena operasional bisnis orang-orang yang milik 

pemerintah mempunyai suatu keuntungan. Sektor swasta mempunyai 

suatu keuntungan bersih pada saluran kelembagaan lain yaitu pada 

pembuatan dan perbaikan alat dan mesin pertanian. Pekerjaan perbaikan 

merupakan suatu hal yang kompleks dan banyak dilakukan perusahaan 

yang memang menjadikannya sebagai produksi yang utama pada tingkatan 

nasional atau regional (Uphoff, 1986). 

 
C. Kelembagaan Pemasaran 

 
Pemasaran adalah tindakan yang produktif, menghasilkan 

pembentukan kegunaan (utility) yaitu kegunaan waktu, tempat, hak 

milik, dan bentuk sehingga dapat mempertinggi nilai kegunaan bagi 

konsumen yang mengadakan permintaan atas sesuatu barang 
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tertentu (Saefuddin, 1985). Lebih lanjutnya Philip Kotler (2002) 

menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran 

(nilai) produk dengan yang lain untuk mencapai tujuan tersebut maka 

harus memperhatikan variabel-variabel yangdapat mempengaruhi 

pembeli yaitu, product, price, place, promotion. Product adalah 

pemilihan barang yang ditawarkan secara tepat sehingga 

memberikan kepuasan. Price adalah proses penetapan harga 

produk sesuai dengan kualitas yang ditawarkan dan dapat dijangkau 

oleh konsumen. Place adalah kebijakan tempat saluran distribusi 

barang supaya sampai ke konsumen. Promotion adalah pemilihan 

kebijakan untuk memperkenalkan produk yang sesuai dengan yang 

dihasilkan (Philip Kotler, 2002). 

Lebih lanjut Philip Kotler (2002) menjelaskan bahwa dalam 

pemasaran terdapat enam konsep yang merupakan dasar 

pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi yaitu konsep 

produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, 

konsep pemasaran sosial dan konsep pemasaran global. 

1. Konsep produksi 
 

Konsep produksi berarti bahwa konsumen akan menyukai 

produk yang tersediadimana-mana dan harganya murah, konsep 

ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap 
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upaya untuk mencapai efesiensi produk tinggi dan distribusi yang 

luas. Disini tugas managemen adalah memproduksi barang 

sebanyak mungkin, karena konsumen dianggap akan menerima 

produk yang akan tersedia secara luas dengan daya beli mereka. 

2. Konsep produk 

 
Konsep produk berarti bahwa konsumen akan menyukai 

produk yang akan menawarkan mutu, performansi dan ciri-ciri 

yang baik. Tugas manajeen disini adalah membuat produk 

berkualitas, karena konsumen dianggap menyukai produk 

berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. 

3. Konsep penjualan 

 
Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen jika 

diabaikan , biasanya tidakakan membeli produk organisasi dalam 

jumlah yang cukup. Karena itu, organisasi harus melakukan usaha 

penjualan dan promosi yang agresif. 

4. Konsep pemasaran 

 
Konsep pemasaran berarti bahwa untuk mencapai tujuan 

organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara 

lebih epektif dan efisien dibandingkan para pesaing. 

5. Konsep pemasaran sosial 
 

Konsep pemasaran sosial berarti bahwa tugas organisasi 

adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar 
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sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan 

cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan 

tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsuen 

dan masyarakat. 

6. Konsep pemasaran global 
 

Pada konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif 

berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang 

mantap. Tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi 

keinginan semua pihak yang terlibat dalam pemasaran. 

Saluran Pemasaran dan Lembaga Perantara 
 

Menurut Philip Kotler (2002), saluran pemasaran adalah 

serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang 

digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya 

dari produsen ke konsumen. Produsen memiliki peranan utama 

dalam menghasilkan barang-barang dan sering melakukansebagian 

kegiatan pemasaran, sementara itu pedagang menyalurkan 

komoditas dalam waktu, tempat dan bentuk yang diinginkan 

konsumen. Hal ini berarti bahwa saluran pemasaran yang berbeda 

akan memberikan keuntungan yang berbeda pula kepada masing- 

masing lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran tersebut. 

Lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan menyalurkan 

barang atau jasadari titik produsen ke titik konsumen disebut dengan 
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saluran pemasaran. Dalam saluran pemasaran terdapat 4 tingkatan 

saluran, masing masing tingkatan tersebut adalah: 

1. Saluran nol tingkat, dapat dikatakan pemasaran langsung, yakni 

produsenmenjual langsung produknya ke konsumen akhir. 

2. Saluran satu tingkat, produsen menjual produknya hanya 

menggunakan satuperantara yaitu pedagang pengecer. 

3. Saluran dua tingkat, saluran pemasaran yang terdiri dari 2 

perantara, yaitupedagang pengumpul dan pengecer. 

4. Saluran 3 tingkat, saluran pemasaran yang terdiri dari 3 perantara, 

yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar dan pengecer. 

Menurut Angipora (2002), bahwa terdapat beberapa unsur 

penting dari saluran pemasaran, antara lain: 

1. Saluran merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara 

berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai 

suatu tujuan. 

2.  Pada prinsipnya setiap saluran harus memiliki seorang pedagang 

yang memindahkan barang karena distribusi fisik merupakan 

kegiatan penting. 

3. Tujuan dari saluran pemasaran adalah untuk mencapai pasar atau 

segmentasi konsumen tertentu. 

4. Saluran melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai 

tujuan, yaitu mengadakan penggolongan produk dan 

mendistribusikannya. Penggolonganproduk menunjukkan jumlah 
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dari berbagai keperluan produk yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pasar dengan tingkatan harga tertentu. 

Pada umumnya alasan utama untuk menggunakan perantara 

adalah untuk membantu menyampaikan barang, sehingga 

konsumen tidak perlu datang langsung ke tempat produsen. Namun 

secara lebih luas beberapa keuntungan penggunaan perantara 

antara lain: (Swastha Irawan, 2005) 

1. Mengurangi tugas produsen dalam kegiatan penyaluran barang 

terutama untuk konsumen yang berada jauh dari tempat produk. 

2. Perantara dapat membantu menyediakan peralatan dalam 

membantu pemasaranproduk seperti pengemasan (packing) atau 

alat untuk sortasi dan grading juga jasa reparasi untuk beberapa 

produk tertentu sehingga produsen tidak perlu menyediakannya. 

3. Perantara dapat membantu di bidang pengangkutan dengan 

menyediakan alat- alat transportasi sehingga meringankan beban 

produsen maupun konsumenuntuk mendapatkannya. 

4. Perantara dapat membantu dibidang penyimpanan dengan 

menyediakanfasilitas-fasilitas penyimpanan seperti gudang atau 

fasilitas penyimpanan lain sehingga dapat selalu memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

5. Perantara dapat membantu dibidang keuangan dengan 

menyediakan sejumlah dana untuk melakukan penjualan secara 

kredit kepada konsumen akhir. 
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Lebih lanjut Swastha Irawan (2005) menjelaskan bahwa 

lembaga pemasaran adalah orang atau perusahaan yang secara 

langsung terlibat dalam pengaliran barang dari produsen ke 

konsumen akhir. Pembagian pemasaran adalah sebagai brikut: 

1. Berdasarkan tahap-tahap dalam proses pemasaran 
 

Seperti telah diketahui bahwa proses-proses pemasaran 

meliputi pengumpulan, penimbangan, dan penyebaran. Sehingga 

lembaga-lembaga yang bekerja didalamnya dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

a. Pedagang pengumpul (Local Assemblers) adalah pedagang 

yang membeli hasil produksi dari produsen kemudian disimpan 

disuatu tempat lalu dijual kembali kepada pedagang-pedagang 

lain. 

b. Pedagang besar (Wholesaller) adalah pedagang yang membeli 

barang dalam jumlah besar dari pedagang pengumpul 

kemudian disimpan dan dijual ke pedagang pengecer. 

c. Pedagang pengecer (Retailer) yaitu pedagang yang langsung 

mengalirkan barang dari pedagang besar ke tangan konsumen 

akhir. 

2. Berdasarkan pemilik dan penguasaan atas barang 
 

a. Lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai barang 

yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang 

pengecer. 
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b. Lembaga pemasaran yang tidak memiliki tapi menguasai 

barang yaitu makelar dan komisioner. Pengertian makelar yaitu 

pedagang perantara yang menghubungkan pihak pembeli dan 

penjual, sedangkan pengertian komisioner yaitu pedagang 

perantara yang diberi kepercayaan untuk menjual suatu 

barang dengan mendapatkan komisi. 

c. Lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasa 

barang meliputi perusahaan angkutan dan Gudang. 

D. Kelompok Tani 
 

Kelompok adalah sebuah unit yang tersusun dari dua orang 

atau lebih yangberinteraksi satu sama lain dan menyelesaikan suatu 

permasalahan secara bersama sama demi mencapai tujuan yang 

ideal. Definisi ini menekankan bahwa kelompok tumbuh karena 

adanya kesamaan motivasi untuk mencapai maksud tertentu yang 

menimbulkan kontak-kontak antar mereka sehingga terbentuklah 

kelompok. Ciri- ciri suatu kelompok antara lain adalah : (1) adanya 

interaksi antar anggota yang berlangsung secara berkelanjutan; (2) 

adanya hubungan timbal balik antara anggotasatu dengan lainnya (3) 

adanya kesepakatan bersama antar anggota mengenai norma- 

norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut dan tujuan atau 

kepentingan yang akan dicapai; (4) adanya struktur dalam kelompok, 

para anggota mengetahui adanya hubungan-hubungan antar 

peranan, norma tugas, hak dan kewajiban yang semuanya tumbuh 
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di dalam kelompok itu (Winardi, 2004). Kelompok tani adalah 

beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam 

suatu kelompok karena memiliki kesamaan dalam tujuan, motif, dan 

minat. Kelompok tani menjadi bagian dari kelompok sosial yang lebih 

luas yang memiliki pengertiansebagai kumpulan petani, peternak dan 

pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 

kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan 

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 

anggota (Departemen Pertanian, 2007). 

Jumlah anggota kelompok tani sangat bervariasi, semakin 

banyak anggota kelompok makin rendah keaktifan dalam pertemuan 

kelompok. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani 

didasarkan atas prinsip dari, oleh dan untuk petani. Jumlah anggota 

kelompok tani 20 sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan masyarakat dan usahataninya (Departemen Pertanian, 

2007). Pemilihan kepengurusan pada tiap kelompok tani dan 

anggotanya dilakukan secara musyawarah sehingga diperoleh 

kesepakatan kelompok dan dukungan masyarakat serta instansi 

terkait. Susunan kepengurusan kelompok tani minimal terdiri dari 

Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan masih dapat dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan kelompok (Nuryanti dan Swastika, 2011). 
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E. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 
 

Tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan dalam 

PERMENTAN Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 adalah untuk 

menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok 

tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan 

saranaproduksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan 

usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam 

peningkatan posisi tawar (Wahyuni S.2003). 

Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan 

bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi 

usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar (1) Kepentingan bersama 

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

tanggung jawab bersama diantara anggota, (3) Mempunyai kader 

pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani,(4) 

Memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya, (5) 

Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh 

sebagian besaranggotanya, (6) Adanya dorongan atau manfaat dari 

tokoh masyarakat setempat. 

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang 

bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan 

efesiensi usaha. Hal tersebut sesuai dengan persyaratan Permentan 

No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan 

Petani.Kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani 
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atau petani yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) maupun 

petani taruna (pemuda-pemudi) yang terikat secara informal dalam 

suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan 

bersama serta berada di lingkungan pimpinan seorang kontak tani. 

Menurut Mosher, salah satu syarat pelancar pembangunan 

pertanian adanya kerjasama kelompok tani (Mardikanto, 1993). 

Gapoktan dapat sebagai sarana untuk bekerjasama antar 

Kelompok Tani yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani yang 

mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan 

komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan 

bersama. Di samping itu menurut Hermanto dan Dewa Swastika 

pembentukan dan penumbuhan kelompok tani dapat ditempatkan 

dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan 

ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang 

berkelanjutan (Sustainable Rural Development). Gapoktan ini 

terbentuk atas beberapa dasar yaitu kepentingan bersama antar 

anggota, berada pada wilayah usaha tani yang sama yang menjadi 

tanggung jawab bersama antar anggota, mempunyai kader 

pengelolaan yang berkompeten untuk menggerakkan petani, 

memiliki kader yang diterima oleh petani lainnya, adanya dorongan 

dari tokoh masyarakat, dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar anggotanya. Oleh karena itu salah satu usaha 

yang dilakukan pemerintah bersama dengan petani dalam rangka 
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membangun upaya kemandiriannya maka telah dibentuk kelompok- 

kelompok tani di pedesaan (Sukino, 2014). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Gapoktan 

adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan 

bekerjasama untuk melakukan usaha agribisnis dan meningkatkan 

skala ekonomi serta efesiensi usaha sehingga dapat mencapai 

peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya. 

Dapat juga dikatakan bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani 

yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan 

kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya dan keakraban 

untuk bekerjasama dalam meningkatkan, mengembangkan 

produktivitas usaha tani, memanfaatkan sumberdaya pertanian, 

mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya. 

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal 

pedesaan yang ditumbuhkan dari, oleh, dan untuk petani yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Ciri-ciri Gapoktan 
 

a) memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati 

bersama; 

b) melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, 

antara lain rapat anggota dan rapat pengurus; 

c) menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai 
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dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara 

partisipatif; 

d) memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu 

sampai dengan sektor hilir; 

e) memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi 

agribisnis; 

f) melayani informasi dan teknologi bagai usaha tani anggota 

kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan dan petani 

lainnya; 

g) menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan 

dengan pihak lain; dan 

h) melakukan pemupukan modal usaha, baik melaluiiuran 

anggota maupun dari penyisihan hasil usahaGapoktan 

dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat 

(http://agronomipertanian.blogspot,com/2021/09/fungsi- 

kelompok-tani-dan-gapoktan.html). 
 

2. Unsur pengikat Gapoktan 

 
Unsur pengikat Gapoktan meliputi adanya: 

 
a) Tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi danefesiensi 

usaha tani; 

b) Pengurus dan pengelola unit-unit usaha gapoktan yang 

professional untuk memajukan usaha tani Gapoktan 

sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota; 
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c) Pengembangan komoditas produk unggulan yang 

merupakan industri pertanian perdesaan; 

d) Kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama 

kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan 

mulai dari sektor hulu sampai hilir; dan 

e) Manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan 

kemudahan memperoleh sarana dan prasarana 

produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan 

lain-lain 

3. Tujuan Gapoktan 

 
Gapoktan dibentuk dengan tujuan: 

 
1) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan 

pelatihan dan studi banding sesuai kemampuan 

keuanganGapoktan. 

2) Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara 

keseluruhan tanpa kecuali yang terlibat dalam 

kepengurusan maupun hanya sebagai anggota, secara 

material maupun non material sesuai kontribusi, andil 

serta masukan yang diberikan dalam rangka 

pengembangan organisasi Gapoktan. 

3) Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha di 

bidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang 
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pertanian. 
 

4) Dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, 

harus diketahui dan disepakati oleh rapat anggota, 

dengan perencanaan dan analisa yang jelas dan harus 

berpedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga (http://pengiringan.desa.id/fungsi-kelompok- 

tani-dan-gapoktan/). 
 

4. Fungsi Gapoktan 

 
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 

273/Kpts/OT.160/4/2007 menyebutkan bahwa Gapoktan 

yangtelah tumbuh harus berfungsi, sehingga dapat menjadi 

organisasi petani yang kuat dan mandiri. Berfungsinya 

Gapoktan tidak lepas dari peran penyuluh pertanian yang 

bertugas di desa atau kelurahan setempat. 

Gapoktan mempunyai 5 (lima) fungsi, yaitu: 
 

1. Gapoktan berfungsi sebagai Unit Usaha Tani 
 

Gapoktan dapat berfungsi sebagai unit usaha tani 

apabila penyuluh pertanian yang bertugas mampu 

mengarahkan Gapoktan sehingga dapat menjalankan 

fungsinya mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

a) Mengambil keputusan dalam menentukan 

pengembangan produksi usaha tani yang 

menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia 

http://pengiringan.desa.id/fungsi-kelompok-tani-dan-gapoktan/
http://pengiringan.desa.id/fungsi-kelompok-tani-dan-gapoktan/
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(dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana 

produksi, dan sumber daya alam lainnya). 

b) Menyusun rencana definitif Gapoktan dan melaksanakan 

kegiatan atas dasar pertimbangan efesiensi. 

c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) 

usaha tani anggota sesuai dengan rencana kegiatan 

Gapoktan. 

d) Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain 

yang terikat dalam pelaksanaan usaha tani. 

e) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan 

Gapoktan sebagai bahan rencana kegiatan yang akan 

datang. 

f) Meningkatkan kesinambungan produktifitas dan 

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. 

g) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan berskala 

baikdi Gapoktan maupun dengan pihak lain. 

2. Gapoktan berfungsi sebagai unit usaha pengelolaan 

Gapoktan dapat berfungsi sebagai unit usaha 

pengelolaan apabila penyuluh pertanian berperan 

mengarahkan Gapoktan agar dalam melaksanakan 

tugasnya mempunyai kemampuansebagai berikut: 

a) Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan 

pengolahan hasilusaha tani anggotanya. 
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b) Mengembangkan kemampuan petani anggota 

Gapoktan dalam pengolahan produk pertanian. 

c) Mengorganisasikan kegiatan produksi petan 

anggota Gapoktan ke dalam unit usaha pengolahan 

hasil pertanian. 

3. Gapoktan berfungsi sebagai unit sarana dan prasarana 

produksi 

Gapoktan dapat berfungsi sebagai unit sarana dan 

prasarana apabila penyuluh pertanian berperan dalam 

mengarahkan Gapoktan agar berkemampuan dalam 

menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

setiap anggotanya. 

4. Gapoktan berfungsi sebagai unit usaha pemasaran 

Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha pemasaran dapat 

dicapai apabila penyuluh pertanian berperan dalam 

mengarahkan Gapoktan untuk menjalankan fungsinya 

serta kemampuan sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasi serta menganalisis potensi dan 

peluang pasar berdasarkan sumber daya yang 

dimiliki untuk mengembangkan komoditas yang lebih 

menguntungkan. 

b) Merencanakan kebutuhan pasar denga 

memperhatikansegmentasi pasar (tingkat kemampuan 

calon pembeli). 
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c) Mengembangkan penyediaan komoditi yang dibutuhkan 

pasar. 

5. Gapoktan berfungsi sebagai unit usaha keuangan mikro 

Gapoktan dapat berfungsi sebagai unit usaha 

keuangan mikro apabila penyuluh pertanian mampu 

mengarahkan Gapoktan agar dapat menjalankan 

fungsinya dalam menumbuhkembangkan informasi 

dan akses permodalan yang tersedia 

F. Pengertian Peran 
 

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (KBBI). Peran 

diartikan sebagai sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi 

sosial yang menganggapsebagian besar aktivitas harian diperankan 

oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial, misalnya ibu, 

manajer, guru dan lainnya. Sedangkan dalam definisi lain, peran 

adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu 

maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi atau 

individu yang penting bagi struktur sosial. 

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam 

sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara 

tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, 

dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh 
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tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh ia diharapkan untuk 

berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater 

dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan 

keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono, 2015). Sedangkan 

makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran 

dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu 

pertama penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari 

kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater 

yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal 

ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh aktor 

dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian 

peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu 

fungsi yang dibawakan seseorangketika menduduki jabatan tertentu, 

seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang 

didudkinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah 

orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru 

dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan 

formal, tetapi juga bisa di masjid, mushola, dirumah dan sebagainya 

(Djamarah, 2007). 

Dari definisi diatas peran merupakan kedudukan (status) yang 

dinamis. Apabila seseorang melakukan hak atau kewajibannya 
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sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut dapat 

dikatan telah menjalankan sebuah peran. 

1. Macam-macam Peran 

Seorang pengembang masyarakat mempunyai tugas utama, 

yaitu mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat agar mampu 

mengorganisir dan menentukan secara mandiri terhadap upaya- 

upaya yang diperlukan dalam kehidupan yang dijalaninya. Seorang 

pengembang masyarakat memiliki beberapa peran yang harus 

dilakukan dalam melakukan pengembangan terhadap suatu 

masyarakat, beberapa peran tersebut yaitu: 

1). Mengorganisir 

Peran mengorganisir merupakan hal penting pada pekerja 

masyarakat. Hal ini bisa secara sederhana digambarkan sebagai 

menjadi pribadi yang memastikan berbagai hal yang mungkin terjadi. 

Hal tersebut melibatkan kemampuan untuk berpikir melalui apa yang 

butuh diselesaikan tanpa harus melakukannya seorang diri untuk 

memastikan semua itu terjadi. Terkadang hal ini dilakukan seorang 

diri, namun jika seorang bersungguh-sungguh melakukan proses 

pengembangan masyarakat akan lebih baik membantu orang lain 

untuk mengemban berbagai tanggung jawab tersebut, dengan 

memberikan dukungan yang tepat, anjuran, berbagai peringatan 

yang bijaksana dan lain sebagainya (Ife, dkk, 2008:). 

Menurut pendapat diatas bahwa salah satu peran dalam 

pemberdayaan adalah dengan mengorganisasi yaitu peran yang 
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harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk melibatkan kemampuan 

berfikir masyarakat secara bersama- sama dalam melakukan 

pembangunan, yaitu melalui apa yang butuh untuk diselesaikan 

tanpa harus melakukannya seorang diri, namun dilakukan secara 

bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus 

diselesaikan. 

2). Fasilitator 

Fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan 

masyarakat. Lippit (1958) dan Rogers (1983) menyebutnya sebagai 

“agen perubahan (change agent), yaitu seseorang yang atas nama 

pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban 

untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi 

(Mardikanto, dkk, 2013). 

Barker (1987) mendefinisikan fasilitator sebagai tanggung 

jawab untuk membantu klien menjadi mampu manangani tekanan 

situasional atau tradisional. Strategi- strategi khusus untuk mencapai 

tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan 

penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan, 

pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah 

dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara- 

cara pencapaiannya (Soeharto, 2014: 98). Fasilitator merupakan 

peran-peran yang dijalankan seorang pengembang masyarakat 

dengan cara memberikan stimulant dan dukungan kepada 
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masyarakat. Peran tersebut meliputi membuat kesepakatan 

bersama, melaksanakan tugas dan menggerakkan masyarakat. 

3). Pendidikan 

Pengembangan masyarakat adalah suatu proses belajar 

yang terus-menerus, yang berusaha menumbuhkan kesadaran, 

menyampaikan informasi kepada anggota komunitas, menciptakan 

konfrontasi antar kelompok- kelompok dalam suatu komunitas untuk 

menciptakan dinamika internal dari suatu komunitas, dan 

memberikan pelatihan berdasarkan topik yang sesuai dengan 

kebutuhan anggota pengembangan masyarakat (Nasdian, 2014: 

146). Pendidikan merupakan peran kependidikan kepada 

masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses 

pembelajaran secara terus-menerus dari masyarakat maupun 

pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaiki keterampilan dan 

cara berfikir masyarakat agar dapat berkembang dan menjadi lebih 

baik. Pengembang masyarakat adalah sebuah proses terus menerus 

untuk belajar, para pekerja secara terus menerus mempelajari 

berbagai keterampilan baru, berbagai cara baru dalam berpikir, 

berbagai cara baru dalam melihat perubahan dunia dan berbagai 

interaksi dengan orang lain. 

4). Keterampilan Teknik 

Keterampilan teknik yaitu peran pengembangan 

masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknis untuk 

mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaannya 
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yakni pemakaian computer, penyajian laporan secara lisan dan 

tertulis, penanganan proyek pembangunan secara fisik dan lainnya, 

yang mana semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis 

(Muslim, 2009: 73). Dalam proses pengembangan masyarakat perlu 

melibatkan keahlian dan teknik-teknik yang khas, terutama untuk 

melakukan need assessment seperti: penguasaan beragam metode 

penelitian, penguasaan komputer, kemampuan menyampaikan 

informasi dan data, kemampuan mengelola program, dan 

pengawasan keuangan program pengembangan masyarakat. 

G. Agribisnis Usahatani Cabai 
 

Konsep agribisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh, mulai 

dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan, aktivitas lain yang 

berkaitan dengan kegiatan pertanian. Menurut Arsyad et al. (Soekartawi, 

1997) agribisnis adalah keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan 

hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti 

luas, yang artinya adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan 

pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. 

Downey dan Erikson (1992) dalam arifin (2018) menyebutkan 

agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor yang saling tergantung secara 

ekonomis, yaitu sektor masukan, produksi, dan sektor keluaran. Sektor 

masukan menyediakan perbekalan kepada petani untuk dapat 

memproduksi hasil tanaman. Termasuk kedalam masukan ini adalah bibit, 

pupuk, pestisida, mesin pertanian, bahan bakar, dan banyak perbekalan 
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lainnya, yang diproses dan disebarkan kepada konsumen akhir oleh sektor 

keluaran. Agribisnis merupakan sektor perekonomian yang menghasilkan 

dan mendistribusikan masukan bagi pengusaha tani, memproses, serta 

memasarkan produk usahatani kepada konsumen akhir. 

Agribisnis juga merupakan suatu kegiatan yang utuh dan tidak saling 

terpisahkan antara suatu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, mulai dari 

kegiatan sarana dan prasarana, pengolahan produk, sampai pada 

pemasaran produk atau hasil olahannya. Dalam kegiatan agribisnis 

tersebut, ada kegiatan agroindustri sebagai salah satu cabang industri yang 

berkaitan langsung dengan proses yang menghasilkan produk pertanian 

(Karmini, 2020). Pada hakekatnya agribisnis merupakan keseluruhan 

kegiatan operasional dalam kaitannya dengan industri pertanian dengan 

penekanan pada aspek bisnisnya. Dengan demikian, agribisnis mencakup 

bidang usaha yang luas, yang apabila dikembangkan dapat menimbulkan 

dampak ekonomi yang luas pula, mulai dari penyerapan tenaga kerja, 

investasi, produksi, nilai tambah, peningkatan ekspor, dan akhirnya 

pertambahan ekonomi. Oleh karena itulah dalam pembangunan pertanian, 

agribisnis dimasa yang akan datang akan menaikan peran yang cukup 

besar, karena kegiatan itu tidak saja memacu pertumbuhan, menumbuhkan 

efesiensi karena landasannya yang berpijak pada kompetisi dan nilai 

tambah, tetapi juga diharapkan sekaligus dapat menciptakan pemerataan. 

Pemerataan ini berkaitan dengan besarnya jumlah pendapatan yang 

diterima petani. Sistem agribisnis yang solid akan membuat pembangunan 
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pertanian semakin bertambah dan tingkat pendapatan petani akan menjadi 

tinggi yang didapat dari hasil produksi yang optimal (Amang, 1995). 

1. Subsistem Sarana Produksi Sektor masukan menyediakan perbekalan 

kepada pengusaha tani untuk dapat memproduksi hasil tanaman. 

Termasuk kedalamnya adalah bibit, pupuk, bahan kimia, mesin 

peralatan pertanian, bahan bakar dan perbekalan lainnya. (Anonimus, 

2015). Hasil akhir dan proses produksi adalah produk dan output. 

Produksi atau produk dalam pertanian atau lainnya bervariasi antara 

lain dapat disebabkan karena perbedaan kwalitas. Hal ini dapat 

dimengerti kwalitas yang baik dihasilkan dari proses produksi yang baik. 

Faktor produksi adalah semua yang diberikan pada tanaman agar 

tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. 

Sarana produksi yang digunakan antara lain tenaga kerja, modal untuk 

membeli (pupuk, bibit, dan alat-alat pertanian), manajemen, iklim, dan 

faktor sosial ekonomi pertanian (Soekartawi, 1991). 

2. Subsistem Produksi Subsistem produksi merupakan suatu kegiatan 

atau proses yang mengubah faktor-faktor produksi menjadi produk. 

Tingkat produksi suatu tanaman ditentukan oleh tingkat penggunaan 

faktor-faktor produksi yang terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan 

pengelolaan. Namun dalam prakteknya keempat faktor produksi 

tersebut belum cukup untuk menjelaskan produksi. Faktor-faktor sosial 

ekonomi lainnya seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat 

keterampilan, dan lain-lain juga mempengaruhi tingkat produksi 
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(Hermanto, 1991). Biaya produksi merupakan jumlah dari komponen: 
 

(1) biaya tetap, yang tidak langsung berkaitan dengan jumlah tanaman 

yang dihasilkan di atas lahan, biaya ini mencakup sewa lahan, pajak 

lahan, dan pembayaran kembali pinjaman, (2) biaya tidak tetap yakni, 

biaya variabel yang secara langsung berkaitan dengan jumlah tanaman 

yang diusahakan dan dengan input variabel yang dipakai (misalnya 

tenaga kerja, pupuk, dan benih). Biaya total produksi adalah biaya tetap 

ditambah biaya variabel. 

3. Subsistem Pengolahan Pengertian agroindustri adalah kegiatan 

industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku serta 

merancang dan menyediakan peralatan dan jasa untuk kegiatan 

tersebut. Agroindustri sebagai suatu pendekatan pembangunan dalam 

meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan perolehan devisa negara dan mendorong tumbuhya 

industri lain. Walaupun demikian, pembangunan agroindustri masih 

menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Permasalahan yang di 

hadapi dalam pembagunan agroindustri adalah kurang tersedianya 

bahan baku yang cukup, kurang konsisten Pemerintah terhadap 

agroindustri, kurangnya fasilitas permodalan, keterbatasan pasar, 

lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir, serta kualitas produksi yang 

kurang mampu bersaing. 

4. Subsistem Pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang mengerakan 

arus barang dan jasa dari pihak produsen ke konsumen. Selain 
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berkaitan dengan proses ekonomi, pemasaran adalah suatu proses 

sosial dimana individu dan kelompoknya mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan atau inginkan dengan menciptakan dan 

mempertukarkan produk dan nilai dengan kelompok yang lain (Gultom, 

1996). Fungsi pemasaran adalah untuk memperlancar proses 

pencapaian barang dari tingkat produsen ke tingkat kosumen. Jejak 

penyaluran barang dari produsen akhir disebut saluran pemasaran. 

Jenis dan kerumitan saluran pemasaran berbeda-beda sesuai dengan 

komoditi. Pasar kaki lima merupakan saluran pemasaran yang 

sederhana yaitu dari produsen langsung ke konsumen, tetapi 

kebanyakan produk diproses lebih lanjut pada tingkat saluran yang 

berbeda dan melalui banyak perusahaan sebelum mencapai 

konsumen. 

5. Subsistem Penunjang Untuk membantu kelancaran dari suatu agribisnis 

diperlukan adanya faktor pelancar, salah satu dari faktor pelancar itu 

adalah kredit. Dalam pembangunan pedesaan aspek dana dan kredit 

merupakan salah satu komponen dari strategi pertanian. Kredit apabila 

dipakai secara benar dapat memperlancar proses informasi struktural 

sosial ekonomi pedesaan ke arah yang lebih baik dan modern. Mosher 

(1984) mengemukakan di dalam pembangunan pertanian dan 

pedesaan diperlukan adanya syarat pokok dan syarat pelancar. Kredit 

dikatakan syarat pelancar yang akan benar-benar memperlancar 

proses pembangunan pertanian pedesaan dengan catatan 
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pembangunan yang dilakukan tepat. Faktor pendukung yang kedua 

adalah lembaga penyuluhan pertanian. Lembaga penyuluhan dan 

penelitian pertanian, dengan ditemukannya tehknologi baru seperti 

bioteknologi, baik dalam proses produksi primer maupun dalam 

tahapan proses produksi, selanjutnya dalam berbagai komoditas 

memerlukan metode atau pola penyuluhan yang berbeda dengan 

berbagai informasi tradisional. Biasanya secara pesat teknologi 

informasi baik yang melekat dalam proses produksi, maupun dalam 

proses pemasaran serta persyaratan kualitas lingkungan hidup juga 

memerlukan pembaharuan dalam lembaga kepenyuluhan. 

 
 
 
 
 

H. PENELITIAN TERDAHULU 
 

No Judul 
Penelitian/Nama 

Tujuan Penelitian Metode penelitian Kesimpulan 

2020 Interkoneksitas 
kelembagaan dalam 
mendukung 
keberlanjutan 
agribisnis cengkeh 
(Studi  Kasus 
Kecamatan  Tidore 
Timur, Kota Tidore 
Kepulauan).  Nur 
Azizah HS 
(disertasi) 

1. Menganalisis 
peranan 
kelembagaan 
dalam 
pengelolaan 
agribisnis 
cengkeh di 
Tidore 
Kepulauan. 

2. Menganalisis 
interkoneksitas 
kelembagaan 
agribisnis 
cengkeh di 
Tidore 
Kepulauan. 

Deskriptif kualitatif Hasil  penelitian 
menunjukkan 
bahwa   peranan 
kelembagaan yang 
terlibat  agribisnis 
cengkeh meliputi : 
Kelompok   tani 
berperan   sebagai 
wadah kerjasama 
dalam   kegiatan 
pemeliharaan dan 
panen 
cabai.Gapoktan 
berperan   sebagai 
wadah mediasi 
perpanjangan 
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  3. Menganalisis 
keberlanjutan 
agribisnis 
cengkeh di 
Tidore 
Kepulauan 

 program 
pemerintah    dalam 
menjalankan 
kebijakan           – 
kebijakan dibidang 
pertanian.Dinas 
Pertanian berperan 
dalam 
memudahkan 
petani       dalam 
kegiatan 
berusahatani 
cengkeh    melalui 
berbagai  kegiatan 
diantaranya 
pemberian bantuan 
bibit    cengkeh 
siaptanam,        dan 
penyediaan 
infrastruktur    jalan, 
Dinas Perindagkop 
dan UKM berperan 
dalam   kegiatan 
pengawasan 
penggunaan      alat 
ukur,  takar      dan 
timbang         bagi 
perdagangan 
kebutuhan pangan 
dan perdagangan 
kopra,      Badan 
penyuluh pertanian 
berperan   sebagai 
lembaga 
penyampai 
kebijakan           – 
kebijakan 
Pemerintah , belum 
menyentuh      pada 
pengembangan 
agribisnis cengkeh. 
Peran   Perumda 
berperan      dalam 
melakukan 
kegiatan 
pembelian 
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    cengkeh    dengan 
harga yang berlaku 
di 
Ternate.Pedagang 
sprodi  berperan 
dalam 
menyediakan 
sarana   produksi 
seperti bibit, pupuk, 
obat-obatan   dan 
alat-alat pertanian. 
Peran pedagang 
pengumpul  pada 
subsistem      hilir 
adalah melakukan 
kegiatan 
pembelian    hasil 
produk   cengkeh 
dari   petani. 
Interkonesitas 
kelembagaan 
membentuk 3 (tiga) 
kategori jaringan 
sosial kepentingan, 
jaringan   sosial 
yang meliputi : 
jaringan sentiment, 
jaringan   sosial 
kepentingan   , 
jaringan   sosial 
kekuasaan. 
Pengelolaan 
agribisnis cengkeh 
dapat memberikan 
keberlanjutan dari 
aspek sosial, 
ekonomi  dan 
ekologi 

2018 Keberlanjutan 
Kelembagaan 
Agribisnis Tanaman 
Hortikultura  Di 
Kabupaten 
Bantaeng Arifin 
Fattah (disertasi) 

Menganalisis 
potensi 
sumberdaya 
(Resources), 
Organisasi  dan 
Norm (norma) 
pada tiap lembaga 

Teknik pengolahan 
dan analisis data 
yang digunakan 
adalah analisis data 
kualitatif melalui 
metode studi kasus 
instrumental dengan 

1. Fenomena 
kelembagaan 
agribisnis 
hortikultura di 
Kabupaten 
Bantaeng, 
bermacam-macam 
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  dalam mendukung 
keberlanjutan 
agribisnis 
hortikultura   di 
Kabupaten 
Bantaeng 9  2. 
Menganalisis 
Peran   dan 
interkonesitas 
kelembagaan 
dalam menunjang 
keberlanjutan 
agribisnis 
hortikultura   di 
Kabupaten 
Bantaeng   3. 
Mengetahui 
strategi 
kelembagaan 
dalam menunjang 
keberlanjutan 
agribisnis 
hortikultura di 
Kabupaten 
Bantaeng? 

teknik perbandingan. 
Analisis data yang 
dilakukan       adalah 
analisis kualitatif 
yaitu analisis data 
yang dilakukan 
secara kualitatif 
untuk 
mendeskripsikan 
perubahan  perilaku 
individu  menjadi 
perilaku kolektif 
dalam perspektif 
sosiologi    dalam 
melakukan  kegiatan 
agribisnis  tanaman 
hortikultura     serta 
mendikripsikan 
kelembagaan    lokal 
maupun 
kelembagaan 
pembangunan mulai 
dari   proses 
pembentukannya 
sampai  pada 
pelaksanaan secara 
operasiona 

sesuai  potensinya; 
pada   Subsistem 
Agribisnis        Hulu 
(kelembagaan 
penyedia      Sarana 
produksi) mendapat 
dukungan 
sumberdaya      (R) 
finansial     terbatas, 
sumberdaya 
manusia     sebagai 
pelaku   organisasi 
jumlahnya terbatas, 
namun    kapasitas 
pelaku   organisasi 
memperoleh 
kepercayaan     (N) 
yang tinggi.  Pada 
Subsistem Produksi 
(kelembagaan 
Kelompok        tani) 
dukungan 
sumberdaya      (R) 
lahan   melimpah, 
namun   dukungan 
sumberdaya 
manusia 
berkapasitas 
rendah,        tingkat 
pendidikan    pelaku 
masih       rendah, 
demikian          juga 
norma (N) ketaatan 
pada aturan main 
dikelompok      juga 
rendah. Pada 
Subsistem lembaga 
Penunjang 
dukungan 
sumberdaya  (R) 
memadai demikian 
pula pada 
dukungan 
sumberdaya 
manusia,finasial 
sangat kuat, 
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    kepatuhan pada 
aturan pelaku 
organisasi yang 
berkapasitas. 
2. Peran      dan 
interkonesitas    tiap 
kelembagaan 
disetiap  subsistem 
agribisnis        dari 
susbsistem      hulu, 
subsistem produksi, 
subsistem hilir dan 
subsistem 
penunjang.    Peran 
dari masing-masing 
kelembagaan pada 
tiap    subsistem 
sama   pentingnya 
dan  tidak     dapat 
dikatakan     salah 
satu lebih penting 
dibandingkan 
kelembagaan 
lainnya, oleh karena 
kelembagaan 
agribisnis  memiliki 
keterkaitan      antar 
lembaga.   Namun 
tiap  kelembagaan 
memiliki tujuan dari 
lembaga. 
Keberlanjutan 
kelembagaan 
menunjukkan 
eksistensi   pelaku 
kelembagaan 
dalam   mengelola 
lembaga yang ada. 
Kelembagaan 
subsistem produksi 
yang dilakoni oleh 
petani    sebagai 
individu maupun 
kelompok 
merupakan  centra 
kegiatan   untuk 
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    meningkatkan 
produksi maupun 
pendapatan 
masyarakat, 
subsitem  hulu, 
subsistem 
penunjang 
memberikan 
support kepada 
3.    Aktivitas 

kelembagaan 
penyedia      sarana 
produksi  BUMDes 
SJ di Desa Bonto 
Tangga         dan 
BUMDes    Siangka 
Manai  di     Desa 
Bonto     Tallasa, 
dapat eksis dengan 
strategi    reflektif, 
strategi yang sama 
digunakan 
kelembagaan 
kelompok tani Butta 
Eja. Strategi    ini 
belajar          dari 
pengalaman 
dengan mengambil 
point-point    penting 
dalam       proses 
pembelajaran 
tersebut.   Berbeda 
dengan 
kelembagaan yang 
ada pada subsistem 
agribisnis 
penunjang 
menerapkan 
strategi aktif karena 
kegiatan        yang 
dilakukan 
merupakan sesuatu 
yang terpola. 

2020 Peran 
Kelembagaan 
Dalam Sistem 

Tujuan  penelitian 
untuk mengetahui 
1) lembaga yang 

Analisis peran 
kelembagaan dalam 
pemasaran cabai 

Terdapat 2 lembaga 
utama yang terkait 
dalam pemasaran 
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 Pemasaran Cabai 
Merah Di Sumatera 
Utara 
Amelira Haris 
Nasution, Hanter 
Hanter & 
Primananda 
Rahman 

terkait dalam 
pemasaran cabai 
merah; (2) fungsi 
dan  peran 
kelembagaan 
dalam  pemasaran 
cabai merah; (3) 
potensi 
pengembangan 
lembaga    dalam 
sistem pemasaran 
cabai merah untuk 
menghasilkan 
rekomendasi 
dalam  pemasaran 
cabai      merah 
kedepannya, agar 
perbaikan 
kelembagaan 
dapat 
meningkatkan 
bargaining  power 
petani       cabai 
merah.   Sehingga 
peningkatan 
kesejahteraan 
petani    bukanlah 
sekedar ekspektasi 
kosong     namun 
menjadi fakta yang 
tidak terbantahkan. 

merah   dilakukan 
secara deskriptif dan 
bersifat    kualitatif. 
Pada analisis ini akan 
dilihat        peran 
kelembagaan 
pemasaran        dan 
kelembagaan tingkat 
petani.     Peranan 
tersebut dapat dilihat 
dari  pelaksaan 
fungsinya     sebagai 
bagian       dalam 
pengembangan 
cabai merah   yang 
terlihat          dari 
kontribusi,  pola 
kerjasama, aturan 
main (rule of the 
game) baik formal 
dan informal. Analisis 
ini memaparkan 
mengenai kebiasaan 
yang kemudian 
berkembang menjadi 
aturan main yang 
berlaku di pemasaran 
cabai merah di 
Sumatera Utara. 

cabai merah yaitu 
lembaga 
pemasaran  dan 
lembaga tingkat 
petani.    Dimana 
lembaga 
pemasaran memiliki 
peran lebih   besar 
dalam  pemasaran 
cabai     merah 
dibandingkan 
lembaga    tingkat 
petani.   Diperlukan 
penguatan lembaga 
tingkat      petani 
dengan   tidak 
melupakan 
keberpihakan 
terhadap petani dan 
juga  lembaga 
pemasaran  yang 
turun berperan 
dalam   sistem 
pemasaran  cabai 
merah Selain itu, 
juga  dibutuhkan 
upaya 
memaksimalkan 
peran pemerintah 
dalam memfasilitasi 
lembaga  tingkat 
petani. 

2021 Strategi 
Pengembangan 
Agribisnis Cabai 
Merah di Kawasan 
Agropolitan 
Kabupaten Ciamis 
Muhammad  Tito 
Apriyanto, Ivan 
Chofyan 

Berdasarkan    latar 
belakang diatas 
maka tujuan    dari 
penelitian      ini 
adalah   untuk 
mengidentifikasi 5 
subsistem 
agribisnis   yang 
berjalan  dan 
menyusun strategi 
pengembangan 
agribisnis cabai 
merah. 

Analisis   deskriptif 
kualitatif  dilakukan 
dengan 
mendeskripsikan 
atau 
menggambarkan 
data – data dari 
peristiwa yang telah 
terkumpul 
sebagaimana 
adanya. Pemaparan 
peristiwa    tersebut 
dilakukan secara 
sistematik, akurat, 

Pada  tahap 
praproduksi,  lahan 
produksi cukup baik 
hanya saja dalam 
pengembangannya 
pertanian  cabai 
merah banyak 
berada pada 
kondisi  lahan 
dengan kemiringan 
25 - 40 persen yang 
sangat 
membahayakan 
dan merusak 
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   dan lebih 
menekankan    pada 
data      faktual. 
Penelitian        ini 
menggunakan 
analisis    penelitian 
deskriptif    kualitatif 
dengan tujuan untuk 
mengungkapkan 
kejadian atau fakta, 
keadaan, fenomena, 
variabel dan keadaan 
yang terjadi    saat 
penelitian 
berlangsung dengan 
menyuguhkan     apa 
yang   sebenarnya 
terjadi mengenai   5 
subsistem agribisnis 
cabai  merah     di 
kawasan agropolitan. 
Analisis       SWOT 
dilakukan dengan 
mengidentifikasikan 
berbagai  faktor 
sistematis untuk 
merumuskan suatu 
strategi. Analisis ini 
didasarkan        pada 
logika    yang 
memaksimalkan 
kekuatan (strength), 
dan  peluang 
(opportunities), 
namun   secara 
bersamaan   dapat 
meminimalkan 
kelemahan 
(weaknesses)  dan 
ancaman  threats). 
Metode ini   di 
gunakan untuk 
mengetahui masalah, 
kendala dan peluang, 
pemasarann hasil 
produksi  serta 

kesetabilan 
lingkungan, 
kemudian alat alat 
produksi dan bibit 
sudah  cukup 
lengkap karena di 
setiap kelompok 
tani diberikan 
bantuan  oleh 
pemerintah untuk 
mendorong para 
petani lebih giat dan 
meningkatkan hasil 
produksinya. 
Kekurangannya 
pada pencegahan 

 
 

hama dan bibit yang 
sulit terkendali pada 
saat musim hujan 
seringkali petani 
merugi da gagal 
panenberupa toko 
peroduksi        para 
petani        telah 
mempunyai 
peralatan      dan 
bahan/   bibit   yang 
cukup  mendukung 
disamping       itu 
kualitas lahan yang 
baik dan  subur. 
Hasil     produksi 
pertanian    cabai 
selalu    menurun, 
karena masih 
tergantung pada 
iklim yang 
menyebabkan 
tanaman   sangat 
rentan  terhadap 
hama dan penyakit, 
selain itu  adanya 
pergiliran    pola 
tanam untuk 
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   kelembagaan yang 
mendukung. 

tanaman 
holtikultura 
menjadikan  faktor 
kendala. Sarana 
pengolahan  cabai 
merah belum ada 
dan masyarakat 
masih  mengolah 
secara sederhana 
dengan    cara 
penjemuran 
menjadi   cabai 
kering.  Sarana 
prasarana    yang 
mendukung 
kegiatan pertanian 
cabai   merah 
meliputi: a) adanya 
kelompok     tani 
(gapoktan) di setiap 
desa    yang 
menghimpun 
beberapa kelompok 
tani   sebagai 
pelaksana kegiatan 
pertanian      cabai 
merah; b)    para 
petani yang ada di 
diminasi oleh usia 
yang     sangat 
produktif;        c) 
tersedianya 
lembaga    khusus 
pemasaran 
pertanian    berupa 
Sub  Terminal 
Agribisnis    namun 
belum   berjalan 
dengan baik 
sehingga petani 
atau para pedagang 
yang membeli 
secara langsung ke 
pasr induk atau 
tengkulak; d) 
kondisi     jalan     di 
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    kawasan 
agropolitan dalam 
kondisi rusak dan 
perlu diperbaiki 
terutama jalan desa 
yang 
menghubungkan 
pusat  kawasan 
menuju area 
pertanian       agar 
aksesibilitas 
masyarakat    tidak 
terganggu; e) tidak 
adanya  angkutan 
pertanian,        ini 
dibutuhkan   untuk 
mendistribusikan 
hasil   pertanian 
supaya      dapat 
menghemat   biaya 
para      petani. 
Strategi diterapkan 
berdasarkan 
pemanfaatan 
peluang    dengan 
cara meminimalkan 
kelemahan    yang 
ada. Pemanfaatan 
peluang pasar yang 
sangat besar, tetapi 
dilain pihak harus 
menghadapi 
beberapa 
kendala/kelemahan 
internal. Cara yang 
efektif      adalah 
dengan 
meningkatkan 
produktifitas 
pertanian     cabai 
merah, peninjauan 
kembali   teknologi 
yang dipergunakan 
untuk atau dengan 
menawarkan 
produk produk baru. 
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Beberapa penelitian terdahulu penelitian Azisah 2020, melihat 

interkoneksitas kelembagaan agribisnis pada komoditas cengkeh, Arifin 

2018 keberlanjutan kelembagaan agribisnis tanaman hortikultura dan 

penelitian Amelira melihat peran kelembagaan pemasaran cabai, 

sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu melihat peran kelembagaan 

dan interkonesitas, yang menjadi kebahruan penelitian ini adalah belum ada 

yang mengkaji tentang interkoneskitas R O N dan peran kelembagaan 

pemasaran agribisnis cabai. 

I. Kajian Teoritis Dalam Alqur’an 

Ayat dalam al qurán yang berkaiatan dengan pentingnya 

berlembaga adalah surah Ali Imran ayat 104, sebagai berikut: 

  و  ف   ن ْ   و ْ    ه  عن  ن 

 ي ْ  

ْ   أ ي ْ    و   م ْ   نو ْ    ر  م ل ْ    ا ب  و ْ    ر ع  ْ    ي ْ   ْ  ا  ن  ل ْ    ا خ   ر ْ  ْ    ْ  ا  ع د ْ   ي   و ْ   ى ْ  ل ْ   ن ك ْ  ت ل ْ    و  ن ْ    م ’ م ْ   ك  ْ  ة م ْ 

ْ    ف ْ    م  ْ   مْ     ه   ل ْ    ا  نو ْ    ح ل ْ  ²  و ْ  او   كى ْ 
  ْ  ْ
ْ    ك ن ْ   ل   م ل ْ    ا  ْ    ر ْ 

 
 

Terjemahannya: 
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang- 
orang yang beruntung (QS. Ali Imran 104). 

 
Ayat ini menyeruh ada sekelompok orang untuk berkelompok 

atau berorganisasi untuk mencapai tujuan, jadi ayat ini juga 

menerangkan bahwa pentingnya kelembagaan untuk keteraturan di 

dalam pengelolaan sumberdaya. 

Kemudian dalam QS. As-Saff ayat 4 juga Allah menjelaskan 

mencintai orang yang bekerja secara beraturan, ini berkaitan dengan 
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lembaga dimana di dalamnya anjurkan untuk bekerja secara bersama 

karena dengan berlembaga maka akan terbentuk kerjasama yang 

baik. 
 

 ص و ْ    ص 

 
 مر  ن 

 
 ن ْ    ا ي ْ  

 
 م ْ    ه 

 
ْ    ْ  ا ك   ن ْ 

 
ف ص 
  ْ
  ْ

 ا 

 
ْ    ه ْ     ل ْ 
  ي ْ  
  ْ
 س   ب ْ  

 
ْ      ن   ي ف ْ 

 
ْ    و ْ    ْ   ل ت ْ 

 ا ْ  ق 

 
ْ    ن ي ْ    ذْ  

ْ  ل ا  حب   ْ 

 
لل ْ        ن   ْ  ْ 

 

Terjemahannya: 
 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di 
jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan 
seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (QS. As-Saff : 4). 

 
J. Kerangka Pikir 

 
Kelembagaan agribisnis usahatani cabai dalam kegiatan terdapat 

banyak subsistem salah satunya adalah susbsistem pemasaran, subsistem 

pemasaran di butuhkan lembaga pemasaran yang dapat membawa produk 

cabai dari petani ke konsumen. 

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran cabai terdiri dari 

Gabungan Kelompoktani (Gapoktan), Kelompok tani, pedagang pengumpul 

dan pedagang pengecer. 

Lembaga yang terlibat di dalam subsistem pemasaran cabai ini 

memiliki sumberdaya, pengelola dan aturan yang berbeda – beda di dalam 

pengelolaan pemasaran cabai dan dibutuhkan adanya keterakitan 

pengelolaan kelembagaan di dalam agribisnis cabai sehingga kehadiran 

lembaga ini memberikan nilai ekonomi yang tinggi terhadap hasil produksi 

cabai petani di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

sehingga. 
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Pemasaran Cabai 

 
 

 

Di dalam sebuah kelembagaan terdapat rangkaian interkonektivitas 

R-O-N di dalam sebuah tatanan memenuhi kebutuhan, memecahkan 

masalah, dan mewujudkan visi bersama. Diharapkan Terdapat tatanan 

yang memiliki sumber daya yang melimpah (R), memiliki pelaku 

berkapasitas (O) dan memiliki nilai dan norma yang mendukung kemajuan 

(N) untuk keberlanjutan lembaga tersebut. 

 
 
 
 

Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Peran Kelembagaan 
Agribisnis Usahatani 

Cabai 

Aspartan INTERKONEKSITAS 

R – O - N 

Pedagang 
pengecer 

Pedagang 
Besar 

Pedagang 
Pengumpul 

 
Kelompok Tani 

 
Gapoktan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 
 

Jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena 

alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa 

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya 

(Sukmadinata, 2006). 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, kebenaran menurut 

penelitian kualitatif adalah kebenaran “intersubyektif” bukan kebenaran 

“obyektif”. Kebenaran intersubyektif adalah kebenaran yang dibangun dari 

jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya dan 

sifat unik dari individu manusia. Realitas adalah sesuatu yang 

“dipersepsikan” oleh yang melihat dan bukan sekedar fakta yang bebas 

konteks dan bebas dari interpretasi apapun. Oleh karena itu, kebenaran 

merupakan “bangunan” (konstruksi) yang disusun oleh seorang peneliti 

dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi di dalam interaksi 
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sosial kemasyarakatan (Irawan, 2007). Penelitian ini menggunakan 

metode/strategi studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang lebih 

cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian yaitu bagaimana atau 

mengapa, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol 

peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak 

pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin 2006). 

Kasus yang dipelajari terikat pada sistem, waktu dan tempat atau ruang, 

mengkaji secara detail dan mendalam satu atau lebih program, kejadian, 

individu, atau aktivitas. Konteks dari kasus tersebut mencakup latar fisik, 

sosial, ekonomi, dan sejarah (Suharjito 2014). Studi kasus memberikan 

akses dan peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara 

mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti 

(Bungin, 2008). Pendekatan studi kasus menekankan pada abstraksi 

tingkat pertama, yakni penjelasan langsung dari pelaku bukan pada 

abstraksi tingkat kedua, yakni asumsi dan klasifikasi yang dikonstruksikan 

oleh peneliti (Bennet, 1976). Menurut Suharjito (2014), penjelasan tentang 

suatu gejala atau fenomena dalam penelitian ini diberikan secara emik, 

yang penjelasan emik tersebut dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan 

apa yang dipikirkan, diketahui, dilakukan, dan diharapkan oleh informan 

sesuai apa yang disampaikan informan sendiri. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Penelitan ini dilaksanakan di Kelurahan Barombong Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan dilaksanakan 
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mulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (Purposive Sampling), dengan 

pertimbangan bahwa salah satu wilayah pertanian untuk Kota Makassar 

adalah Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate yang terdapat banyak 

kelompok tani yang masih aktif berusahatani. 

C. Analisis dan Penentuan Informan 

 
Teknik penentuan informan dilakukan dengan sengaja atau dengan 

purposive yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, dan 

berdasarkan kriteria tertentu dengan mengharapkan suatu persamaan. 

Adapun yang menjadi kriteria tertentu dalam penelitian ini yaitu: masing- 

masing ketua dari lembaga terkait dengan pemasaran cabai di Kelurahan 

Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Informan yang 

diwawancara, Ketua Gapoktan Sukamaju 1 orang, Ketua Kelompok Tani 6 

orang, anggota kelompok tani 12 orang, ketua Aspartan 1 orang, pedagang 

besar 1 orang, pengumpul 2 orang, pedagang pengecer 2 orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
 

adalah: 
 

1. Observasi kualitatif yaitu peneliti langsung mengamati perilaku dan 

aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti 

merekam/mencatat, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, ikut 

dalam kegiatan pemasaran. Observasi yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung dalam aktivitas 
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lembaga, sesuai dengan pendapat Creswell (2014) yang mengatakan 

bahwa observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian. 

2. Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab secara lisan yaitu 

dua orang atau lebih, berhadapan secara fisik (Kartono, 1980). 

Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (2017), wawancara merupakan 

suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan dan dilakukan 

secara berkali-kali. Kerlinger (2000) mengatakan bahwa wawancara 

adalah situasi peran antar pribadi berhadapan muka (face to face) yaitu 

ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seseorang yang diwawancarai atau informan dalam 

hal ini informan yang terlibat dalam pemasaran cabai. 

3. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara 

mendalam (indepth interview) kepada informan untuk memperoleh 

pemahaman mendalam menyangkut realitas Lembaga pemasaran. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kunci, 

kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi penelitian. 

4. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang atau lembaga. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 

dokumen dan rekaman. Dalam arti luas dokumen berupa setiap proses 
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pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang 

bersifat tulisan, lisan atau gambar (foto) dan karya monumental. Lincoln 

dan Guba (1994) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan oleh dan untuk individual atau organisasi 

dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan Renier 

(1997) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian yaitu: 1) 

dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber, baik sumber tertulis 

maupun sumber lisan, 2) dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua 

sumber tertulis saja, dan 3) dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi 

surat resmi atau surat negara. Sedangkan menurut Creswell (2014), 

dokumen bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor 

ataupun dokumen privat seperti buku harian, surat e-mail. Dokumentasi 

yang diambil di lapangan yaitu berupa informasi baik berupa gambar, 

tabel tulisan baik yang tertera pada papan informasi, dalam laporan 

Lembaga pemasaran 

5. Audi Visual adalah materi audio dan visual, data ini berupa foto, film, 

objek – objek seni, videotape, segala jenis suara atau bunyi. Audi visual 

dalam penelitian ini, berupa hasil rekaman dengan informan baik 

informan pemerintah, lembaga petani dan pengambilan gambar dalam 

bentuk vidio kegiatan. 

 
E. Teknik Analisis Data 

 
Analisis data di mulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan 

data berupa data teks seperti transkrip, data gambar atau foto. Kemudian 
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data tersebut direduksi menjadi tema melalui proses pengodean dan 

peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel 

atau pembahasan (Creswell, 2014). Miles dan Huberman (1992) 

berpendapat bahwa, terdapat tiga tahapan kegiatan dalam analisis data 

yaitu: 1) reduksi data (data reduction), 2) paparan data (data display), dan 

3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). 
 

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga 

selama dan sesudah pengumpulan data. 

Analisis data dalam penelitian ini mengunakan metode analisis data 

kualitatif yang meliputi tahapan kegiatan: 1) pengumpulan informasi dari 

hasil wawancara yang telah terkumpul, catatan lapangan, dokumen, 

rekaman, gambar, foto dan lain-lain, 2) melakukan reduksi data dengan 

tujuan untuk membuat rangkuman data dan informasi penting yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian, 3) penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman kasus, sebagai acuan mengambil tindakan 

berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data, 4) penarikan 

kesimpulan, merupakan hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. 

Adapun analisis data yang digunakan yaitu merujuk Creswell 

(2014) yaitu: 

1. Organisasi data dengan menciptakan data mengorganisasikan file 

untuk data. 
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2. Pembacaan memoing yaitu membaca seluruh teks, membuat catatan 

pinggir, membentuk kode awal. 

3. Mendeskripsikan menjadi kode dan tema dengan mendeskripsikan 

kasus dan konteksnya. 

4. Mengklarifikasikan data menjadi kode dan tema dengan menggunakan 

agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola. 

5. Menafsirkan data dengan menggunakan penafsiran langsung dan 

mengembangkan generalisasi naturalistik tentang pelajaran yang dapat 

diambil. 

6. Menyajikan dan memvisualisasikan data dengan menyajikan gambaran 

mendalam tentang kasus atau beberapa kasus dengan menggunakan 

narasi, tabel dan gambar. 

Berdasarkan gambaran pengambilan data yang telah diuraikan, 

maka analisis selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan 

sebagai berikut: 

Menjawab tujuan pertama menjelaskan sistem kelembagaan 

agribisnis di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate, kemudian 

mengelompokkan sumber daya yang dimiliki, organisasi yang mengatur 

serta aturan yang ada dalam setiap lembaga tersebut. Penelitian ini akan 

melihat sumber daya yang dimiliki atau Resources (R) lembaga, organisasi 

yang mengatur organisation (O), dan aturan yang digunakan oleh 

organisasi di dalam pengelolaan lembaga tersebut. 
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Menjawab tujuan kedua maka digunakan analisis deskriptif yaitu 

dengan melakukan analisis peran dan fungsi masing – masing lembaga dan 

menjawab tujuan kedua maka digunakan analisis deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pemetaan Resources (sumberdaya), organisation 

(organisasi) dan Norm (norma) dalam kelompok tani. 

F. Definisi Operasional 
 

Pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut; 

1. Subsistem Pemasaran Pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang 

mengerakan produk cabai pihak produsen ke konsumen terdiri dari 

berbagai Lembaga yang terlibat dalam pemasaran cabai terdiri dari 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok tani, pedagang 

pengumpul dan pedagang pengecer yang merupakan Lembaga yang 

Ada di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah gabungan dari beberapa 

kelompok tani dan salah satu kegiatannya adalah terlibat di dalam 

kegiatan pemasaran cabai di Kelurahan Barombong Kecamatan 

Tamalate kota Makassar 

3. Kelompok tani adalah gabungan dari beberapa petani cabai yang yang 

terhimpunan dalam satu organisasi dan salah satu kegiatannya adalah 

terlibat dalam pemasaran cabai di Kelurahan Barombong Kecamatan 

Tamalate Kota Makasar 
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4. Pedagang pengumpul adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya 

membeli langsung ke petani dan mengumpulkan produksi cabai di 

Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar kemudian 

memasarkan kembali ke pedagan pengecer. 

5. Pedagang besar adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya 

membeli langsung ke petani dan dan membeli dari pedagang 

pengumpul di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar kemudian memasarkan kembali ke pedagang besar di luar 

Kota Makassar. 

6. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya 

membeli cabai baik dari pedagang pengumpul, pedagang pengecer 

kelompok tani dan Gapoktan kemudian menjual Kembali ke konsumen. 

7. Asosiasi Pasar Tani adalah lembaga bentukan Dinas Pertanian yang 

tujuannya memfasilitasi Gapoktan dan kelompok tani di dalam 

memasarkan produk pertanian unggulan yang di usahakan oleh petani 

yang membawahi UKM yang ada di Kota Makassar. 

8. Peran adalah keterlibatan seseorang, kelompok atau lembaga baik 

secara langsung maupun tidak langsung sehingga memberikan 

dampak pada aktivitas pemasaran cabai, yang dapat berdampak pada 

proses pemasaran cabai yang ada di Kelurahan Barombong 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

9. Interkonetivitas adalah keterhubungan R-O-N dalam masing - masing 

lembaga agarbisnis cabai 
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10. R-O-N adalah unsur – unsur yang mendasar dalam sebuah lembaga 

yang terdiri dari Resources (R), Organization (O) dan Norm (N) yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

11. Sumberdaya (Resources) dimaknai sebagai unsur yang dikelola dalam 

sebuah tatanan sehingga tatanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

dan memecahkan masalahnya. Sumberdaya terdiri dari sumberdaya; 

alam, manusia, finansial, fisik. Sumberdaya alam mencakup; lahan, 

hutan, sungai, hewan ternak dan sebagainya. Sumberdaya manusia 

mencakup aspek jumlah, pendidikan. Sumberdaya finansial mencakup 

penguasaan uang dan benda mudah diuangkan. Sumberdaya fisik 

mencakup sarana/prasarana transportasi. 

12. Organisasi (organization) adalah pelaku yang mengelola sumberdaya 

didalam tatanan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. 

Pelaku pengelola sumberdaya berwujud kelompok tani, gabungan 

kelompok tani, pedagang perantara 

13.  Norma (Norm) adalah aturan tertulis atau tidak tertulis yang dijadikan 

oleh pelaku dalam mengelola sumberdaya (R), aturan dalam mengelola 

sumberdaya berupa nilai (Values) aturan formal seperti Undang- 

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ADRT 

organiasi/lembaga dan kesepakatan yang tidak tertulis. 
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BAB IV 
 

KONDISI LOKASI PENELITIAN 

 
 

A. Letak Geografis 

 
Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar memiliki 

luas lahan sebesar 7,34 km2, terdiri dari 12 RW, 54 RT. Secara administrasi 

Kelurahan Barombong memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Merdeka 
 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Parabba 
 

- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bilaji 
 

- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar 
 

Secara topografi wilayah Kelurahan Barombong merupakan wilayah 

pantai dengan tinggi tempat dari permukaan laut 10 mdpl, kemiringan 

lereng relatif datar datar yaitu 0-3 (5 m) – 5-8 (5-10 m). Berdasarkan dari 

kondisi topografi yang dimiliki oleh Kelurahan Barombong maka dapat 

diketahui bahwa kawasan ini memiliki daya dukung lahan yang cukup baik. 

Akan tetapi banyak lahan terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan 

sempitnya lahan pertanian. 

Secara umum Kelurahan Barombong memiliki jenis batuan sedimen 

dan vulkanik yang merupakan seri endapan gunung api tua terdiri dari batu 

tufa bubutia, halus sampai kasar, breksi aglomerat, lava dengan endapan 

sisipan batu pasir atau lempung. Selain itu memiliki penyebaran tanah 

regosol dan alluvial dimana jenis tanah ini berasal dari bahan induk aluvium, 
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tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam 

keadaan basah lekat, dan Ph bermacam-macam. Tanah aluvial adalah 

tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah 

yang memiliki sifat tanah yang subur, sehingga sangat sesuai untuk 

pengembangan lahan pertanian. 

Kondisi Hidrologi Kelurahan Barombong memiliki potensi sumber 

daya air yang ada di Kelurahan Barombong dapat dikelompokan menjadi 

air tanah dan air permukaan. Air permukaan yang ada di Kelurahan 

Barombong bersumber dari Sungai Jeneberang yang memiliki kecepatan 

arus sungai sebesar 0,3 m/s. Potensi sumber daya air yang besar ditunjang 

dengan kondisi tanah yang baik sebenarnya sangat sesuai untuk 

pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian, namun disisi lain 

potensi sumber daya air juga menjadi kebutuhan air bersih bagi masyarakat 

sehingga hal ini juga menjadi pemicu perubahan pemanfaatan lahan di 

Kelurahan Barombong. 

Kelurahan Barombong secara iklim mempunyai jumlah bulan hujan 

selama 6 bulan. Pada setiap tahunnya musim kemarau terjadi dari mulai 

bulan Juni sampai September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan 

Desember sampai Maret. Kondisi curah hujan di Kota Makassar oleh Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Regional IV Sulawesi 

Selatan selama 10 tahun terakhir mencatat rata-rata perubahan curah hujan 

dengan rata-rata curah hujan di kisaran 150-300 mm/tahun, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa Kelurahan Barombong memiliki curah hujan yang cukup 

merata di tiap tahunnya. 

 
B. Kondisi Penggunaan Lahan 

 
Berdasarkan total luas wilayah Kelurahan Barombong yaitu 830,6 Ha 

maka dapat diperincikan atas jenis-jenis penggunaan lahan pertanian dan 

penggunaan lahan bukan pertanian, sebagaimana kondisi eksisting pada 

tahun 2000 jenis penggunaan lahan pertanian sebesar 757,82 Ha dan jenis 

penggunaan lahan bukan pertanian adalah sebesar 72,78 Ha. Sementara 

Kondisi eksisting penggunaan lahan pada tahun 2014 dimana jenis 

penggunaan lahan pertanian adalah sebesar 587,89 Ha dan penggunaan 

lahan bukan pertanian adalah sebesar 242,71 Ha. 

a. Potensi Lahan Pertanian 
 

Penggunaan lahan pertanian di Kelurahan Barombong, disajikan pada 

Tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1. Penggunaan lahan pertanian di Kelurahan Barombong 
Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1 Sawah tadah hujan 224 

2 Sawah irigasi ½ teknis 150 

3 Pekarangan 18,85 

Sumber: Data Sekunder setelah diolah, 2021 
 

Jenis penggunaan lahan di Kelurahan Barombong adalah terdiri dari 

sawah tadah hujan, sawah irigasi ½ teknis dan pekarangan. Dari tiga jenis 
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penggunaan lahan pertanian maka sawah tadah hujan seluas 224 hektar, 

sawah irigasi ½ teknis seluas 150 hektar,dan pekarangan 18,85. 

Keberadaan lahan yang ada di Kelurahan Barombong dengan adanya 

sawah tadah hujan dan sawah irigasi ½ teknis, membuat Kelurahan 

Barombong sangat cocok untuk budidaya cabai setelah tanaman padi. 

b. Luas Tanam dan Produksi Komoditas Utama 
 

Berdasarkan potensi wilayah, komoditas yang dikembangkan di 

kelurahan Barombong adalah tanaman pangan, hortikultura dan 

peternakan. Luas tanam dan produksi dari masing-masing komoditas 

utama disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di 
Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, 
2021. 

 

No Komoditas 
Luas Tanam 

(Ha) 
Luas Panen 

(Ha) 
Produksi 

(ton) 

1 Padi 374 374 2.094,00 

2 Kacang Hijau 5 5 4,90 

3 Kacang Panjang 2 2 4,00 

4 Cabai 30 30 2,70 

5 Tomat 5 5 12,00 

6 Kangkung 2 2 4,00 

7 Sawi 5 5 15,00 

Sumber: Data Sekunder setelah diolah, 2021 
 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diektahui bahwa luas lahan yang paling 

banyak diusahakan di Kelurahan Barombong adalah padi dengan luas 
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tanam 374 ha dengan jumlah produksi 2.094,00 ton, kemudian cabai 

dengan luas 30 hektar dengan jumlah produksi 2,70 ton per hektar 

permusim tanam, sedangkan tanaman lainnya yaitu berkisar 2- 5 hektar 

untuk tanaman palawija dan sayuran. 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa luas tanam 

setelah tanaman padi adalah cabai yaitu seluas 30 hektar demikian juga 

dengan panen seluas 30 hektar, hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan 

Barombong komoditas cabai merupakan komoditas unggulan. 

C. Keadaan Kelembagaan 

 
Kelembagaan memegang peranan penting dalam mendukung 

keberhasilan usahatani secara berkelanjutan. Kelembagaan pendukung 

antara lain kelembagaan produksi (kelompok tani), kelembagaan 

penyuluhan, kelembagaan sarana produksi, kelembagaan pemasaran hasil 

dan kelembagaan keuangan/permodalan. 

Untuk mengetahui secara jelas kelembagaan pendukung yang ada di 

Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dapat dilihat 

pada tabel berikut in: 

 
 
 
 
 
 

 
Tabel 4. Kelembagaan pendukung di Kelurahan Barombong, 2020. 

 

No Lembaga pendukung Jumlah 
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1 Kelompok Tani : 
- Tani Dewasa 
- Wanita Tani 

 
19 
5 

2 Kios Saprodi 2 

3 P3A 4 

4 BRI 1 

5 Mini Market 11 

6 Pedagang Pengumpul/besar 7 

7 Pegadaian 1 

8 Mandiri Mitra Usaha 1 

9 Bank BTN 1 

Sumber: Data Sekunder setelah diolah, 2021 
 

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diketahui bahwa kelembagaan 

kelompok tani di Kelurahan Barombong terdapat 24 kelompok, yang terdiri 

dari 19 kelompok tani dewasa, 5 kelompok wanita tani. Kelompok tani lanjut 

terdapat 6 kelompok dan kelompok pemula terdapat 9 kelompok. Kelompok 

tani tersebut tergabung dalam 3 gabungan kelompok tani (Gapoktan). 

Selain itu ada lembaga P3A, pedagang pengumpul, pedagang besar, 

kemudian ada lembaga pembiayaan terdiri dari BRI, BTN dan mitra usaha. 

Keberdaan lembaga tersebut sangat membantu di dalam pemasaran 

cabai di Kelurahan Barombong terutama dengan adanya pedagang besar, 

pedagang pengumpul dan kelompoktani. Sedangkan lembaga pembiayaan 

juga membantu petani di dalam memperoleh modal pinjaman usahatani. 
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BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Pemasaran Agribisnis Cabai 

 
Pemasaran merupakan suatu proses sosial yang digunakan oleh 

individu, kelompok, maupun organisasi untuk memperoleh kebutuhan dan 

keinginan dengan cara menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai 

dengan pihak lain atau biasa disebut dengan konsumen. Pemasaran yang 

dilakukan memiliki tujuan tertentu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan dari individu maupun organisasi. Kebutuhan tersebut dipenuhi 

dengan cara menciptakan dan mempersatukan produk dan nilai. 

Pemasaran itu sendiri memiliki prinsip yaitu suatu organisasi atau individu 

tertentu yang hendak melakukan pemasaran hanya dapat mencapai 

tujuannya jika sudah memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

mampu memenuhinya dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif 

dibandingkan pesaing. 

Konsep pemasaran merupakan hal yang perlu dilakukan terlebih 

dahulu sebelum melakukan kegiatan pemasaran lainnya, dimana 

perusahaan melakukan perencanaan serta memikirkan konsep-konsep apa 

yang harus dilakukan bagi perusahaannya tersebut, sehingga tercipta 

kepuasan pelanggan yang diinginkan oleh perusahaan. Konsep pemasaran 

merupakan suatu manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi 

kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh 
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kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan 

konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi konsep pemasaran merupakan 

orientasi perusahaan yang menekankan bahwa tugas pokok perusahaan 

adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar dan selanjutnya 

memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut sehingga dicapai tingkat 

kepuasan pelanggan yang melebihi dari kepuasan yang diberikan oleh para 

saingan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan pada 

suatu perusahaan. 

Pemasaran hasil pertanian atau tata niaga pertanian merupakan 

serangkaian kegiatan ekonomi berturut-turut yang terjadi selama perjalanan 

komoditas hasil-hasil pertanian mulai dari produsen primer sampai ke 

tangan konsumen. Pemasaran hasil pertanian berarti kegiatan bisnis 

dimana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen akan 

puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Pemasaran hasil 

pertanian dapat mencakup perpindahan barang atau produk pertanian dari 

produsen kepada konsumen akhir, baik input ataupun produk pertanian itu 

sendiri. 

Disektor pertanian kegiatan pemasaran merupakan suatu kegiatan 

ekonomi yang berperan menghubungkan kepentingan petani dengan 

konsumen, baik untuk produksi primer (produk segar), setengah jadi (bahan 

baku industri) maupun produk olahan jadi. Melalui kegiatan tersebut petani 
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memperoleh imbalan sesuai dengan volume dan harga yang berlaku pada 

saat terjadinya transaksi. Hasil pemasaran tersebut diharapkan dapat 

memberikan keuntungan yang proporsional bagi petani sesuai dengan 

biaya, resiko dan pengorbanan yang sudah dikeluarkan. Dilain pihak para 

pelaku pemasaran diharapkan memperoleh imbalan jasa pemasaran 

proposional dengan pelayanan dan resiko yang ditanggungnya. Dalam 

bidang agroindustri, untuk istilah distribusi lebih sering digunakan istilah 

tataniaga atau pemasaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

diperoleh bahwa sistem pemasaran cabai yang di lakukan di Kelurahan 

Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Saluran pemasaran cabai di Kelurahan Barombong Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar 
 

Berdasarkan Gambar 2 maka 4 (Empat) saluran pemasaran cabai 
 

yaitu: 

Pedagang 
Pengumpul 

 
P 

E 

T 

A 

N 

I 

 
 

Aspartan Kelompok Tani 

Pedagang 
Pengecer 

Konsumen Pedagang 
Besar di luar 

Kota Makassar 

Pedagang 
Besar 
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1. Saluran pemasaran 1 merupakan saluran pemasaran yang melibatkan 

petani, pedagang pengumpul di desa dan pedagang pengecer di pasar, 

pada saluran ini petani menjual langsung ke pedagang pengumpul 

dengan Jumlah hasil produksi yang banyak, kemudian pedagang 

pengumpul menjula ke pedagang pengecer di pasar, pada saluran ini 

pedagang mengumpul melakukan sortasi lebih dahulu sebelum di bawa 

ke pasar dengan membuat kemasan produk yang sudah di bagi – bagi 

sekitar 10 – 20 kg per kantong untuk dibawa langsung ke pasar terong 

dan sungguminasa. Harga yang dibayarkan pedagang pengumpul pada 

musim panen raya dan permintaan kurang yaitu Rp.3500/kg, kemudian 

pedagang pengumpul menjual ke pedagang pengecer Rp. 4500/kg dan 

pedagang pengecer menjual ke konsumen Rp. 6500 – Rp.7000/ kg 

sesuai kondisi produk 

2. Saluran pemasaran 2 masih melewati pedagang pengumpul kemudian 

menjual ke pedagang besar yang ada di Kelurahan Barombong, 

kemudian pedagang besar menjual ke pedagang besar di luar Kelurahan 

Barombong, yang melakukan sortasi yaitu pedagang besar sedangkan 

pedagang pengumpul itu memberikan langsung kepedagang besar 

tanpa sortasi cabai. Saluran ini biasanya dilakukan jika permintaan cabai 

dari luar banyak dan pedagang besar kekurangan produk cabai. Harga 

pembelian dari petani saat panen raya harga dari petani sama Rp. 

3.500/kg kemudian pedagang pengumpul menjual Rp/.4000/kg ke 
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pedagang besar lebih murah karena tidak ada biaya sortasi dan biaya 

transportasi. 

3. Saluran pemasaran 3 pedagang besar langsung membeli ke petani 

dengan harga yang sama dengan pembelian pedagang pengumpul, 

kondisi ini terjadi karena nilai sosial yang terjadi karena pedagang besar 

punya hubungan kekerabatan dengan peagang pengumpul, atau mereka 

kadang meminjam modal ke pedagang besar dan tanpa bunga dan 

diberikan keringanan di dalam membayar, dari pedagang besar di kirim 

ke pedang besar di luar Kota Makassar dengan jumlah besar dengan 

menggunakan kontener, tetapi pengambilan pedagang besar juga bukan 

cuma berasal dari Kelurahan Barombong tapi dari luar Bsrombong pula 

melalui para pedagang pengumpul. 

4. Saluran pemasaran 4 yaitu keterlibatan kelompok tani, dimana saat 

panen raya hasil produksi petani melimpah dan harga mengalami 

penurunan maka pada saat seperti itu maka kelompok tani kadang 

membeli produk cabai dari petani kemudian di bawa ke Aspartan dengan 

harga pasar yang berlaku, keberadaan kelompok tani disini untuk 

membantu petani memasarkan cuma jumlah yang di pasarkan hanya 

dalam jumlah kecil hanya 100 – 200 kg. pada saat itu harga pembelian 

pedagang pengumpul berkisar Rp.3000 maka kelompok tani akan 

membayar petaani seharga Rp. 7000/kg sesuai dengan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen. 
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B. Interkoneksitas R – O – N dalam pengelolaan kelembagaan 
agribisnis usahatani cabai 

 
Interkoneksitas R – O – N dalam pengelolaan kelembagaan 

agribisnis usahatani cabai di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar Sumberdaya (Resources) dimaknai sebagai unsur yang 

dikelola dalam sebuah tatanan sehingga tatanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan memecahkan masalahnya pemasaran cabai. Sumberdaya 

terdiri dari sumberdaya produksi cabai, manusia dan financial (modal 

usaha), sarana dan prasarana, organisasi (organization) adalah pelaku 

yang mengelola sumberdaya di dalam tatanan memenuhi kebutuhan dan 

memecahkan masalah. Pelaku pengelola sumberdaya berwujud Gapoktan, 

kelompok tani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang 

pengecer dan lembaga penyedia modal. Sedangkan Norma (Norm) adalah 

aturan yang dijadikan oleh pelaku (O) dalam mengelola sumberdaya (R) 

aturan dalam mengelola sumberdaya berupa nilai (Values) aturan formal 

seperti aturan tertulis dan aturan tidak tertulis (kesepakatan bersama) 

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya. 
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Tabel 7. Matriks Lembaga Pemasaran Cabai Keriting dan R – O - N di 
Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, 
2022 

 

No 
 

Lembaga/ 
Sumberdaya 

 

R 
 

O 
 

N 

 

 
1 

 

 
Gapoktan 

Memiliki 13 anggota 
Kelompoktani, luas 
lahan 292,97 ha, 
jumlah anggota 398 
orang 

Struktur organisasi 
tersedia, terdapat 
ketua, sekertaris 
dan bendahara 
serta anggota 
kelompok 

AD/ART, 
aturan hasil 
rapat 
(ksepakaatan 
bersama) 

 
 

2 

 
 

Kelompoktani 

 
 

Memiliki 35 anggota, 
39,47 ha 

Struktur organisasi 
tersedia, terdapat 
ketua, sekertaris 
dan bendahara 
serta anggota 
kelompok 

AD/ART, 
aturan hasil 
rapat 
(ksepakaatan 
bersama) 

 
 

3 

 
 

Pedagang Besar 

1 orang pemilik 14 
orang tenaga kerja, 
1,6 Milyar modal, 20 
x 40 m lantai jemur, 
2 unit mobil 

 

Tidak ada stuktur 

organiasi 

Kesepakatan 

dan modal 

kepercayaan 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 

 
Pedagang 

Pengumpul 

 
 

2 orang pedagang 
pengumpul, mobil 2 
unit, gudang 
penyimpanan 2 unit, 
lantai jemur 5 x 
10.meter, modal 
usaha 150 juta, 
tenaga kerja 4 
.orang, 

 
 
 
 
 
Tidak ada struktur 
organisasi 

Kesepakatan 
antar 
pedagang, 
berupa 
kesepakatan 
harga beli di 
tingkat petani 
dan harga jual 
ke konsumen, 
atau pedagang 
lainnya di luar 
Kelurahan 
Barombong 

 

 
5 

 
 

Pedagang 
Pengecer 

 
Modal 1 – 2 juta, 
Lapak/ 2 orang 
tenaga kerja 

 
 

Tidak ada sturuktur 
organiasi 

Pembayaran 
dan pembelian 
tunai dengan 
pedagang 
pengumpul 
dan konsumen 

 

 
6 

 

 
Aspartan 

 

 
Fasilitas Dinas 

 

 
Asosiasi 

 
Aturan dari 
dinas 
pertanian 

Sumber data: Data Primer Setelah diolah, 2022 
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Berdasarkan Tabel 7 maka dapat dilihat bahwa dikatakan bahwa 

terdapat tiga jenis kelembagaan yaitu: 1. Kelembagaan petani yang terdiri 

dari 1) Gabungan kelompok tani (Gapoktan); 2) Kelompok tani 2. 

Kelembagaan pedagang yang terdiri dari 1) Pedagang Besar 2) Pedagang 

pengumpul dan 3) Pedagang pengecer. dan 3. Kelembagaan Bentukan 

Dinas Pertanian yaitu Asosiasi pasar tani (Aspartan); 

a) R-O-N Kelembagaan Petani Gapoktan dan Kelompok Tani) 
 

Kelembagaan agribisnis pemasaran cabai pada tingkat petani terdiri 

ada dua yaitu Gapoktan Sukamaju dan Kelompok tani Mamampang, 

dimana kedua lembaga ini masing – masing mengelola Sumberdaya yang 

berbeda, ada unsur pengelola dan terdapat aturan yang tertulis dan tidak 

tertulis yang diterapkan. 

Sumberdaya yang dimiliki oleh Gapoktan Sukamaju yaitu berbeda 

yaitu memiliki 13 anggota Kelompoktani, lahan seluas 292,97 ha, anggota 

sebanyak 398 orang, sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok 

tani Mammampang yaitu Memiliki 35 anggota, 39,47 ha, sedangkan di 

dalam pengaturan sumberdaya masing – masing di atur oleh organisasi 

Gapoktan dan kelompok tani memiliki struktur organisasi yang lengkap, di 

menggunakan ADRT secara tertulis sebagai acuan yang digunakan oleh 

organisasi di dalam mengatur organiasinya serta acuan di dalam mengelola 

sumberdaya yang dimiliki, selain aturan tertulis gapoktan dan kelompok tani 

juga memiliki aturan berupa kesepakatan dari hasil rapat yang tidak 
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dituangkan secara tertulis seperti diantara anggota kelompok sepakat untuk 

melakukan mencarikan harga buat anggota kelompok tani. 

Di dalam pelaksanaan kegiatan tidak semua kelompok tani atau 

anggota kelompok ikut untuk dicarikan harga karena ada beberapa anggota 

kelompok yang sudah memiliki pedagang pengumpul yang biasa membeli 

hasil produksinya. Sedangkan di dalam sistem aturan budidaya pada 

budidaya cabe para anggota kelompok mengikuti aturan seperti pembagian 

jenis komoditas, masing – masing anggota taat pada aturan itu. 

Sedangkan, jika dihubungkan dengan pengertian kelembagaan sebagai 

aturan main baik formal maupun informal dalam pemasaran cabai keriting 

terdapat kerjasama dan aturan main. Kelembagaan ditingkat petani berupa 

kelompok tani (kelembagaan sebagai organisasi berjenjang) hanya 

berperan pada memfasilitasi dalam mencari pasar, kemudian psosisi tawar 

dan memncari harga yang layak bidang. Kehadiran lembaga gapoktan dan 

kelompoktani sangat membantu di dalam mengjari petani di dalam 

menacari pasar dan bagaimana menentukan harga sehingga harga pada 

petani itu sama. Lembaga tingkat petani menjalankan fungsinya dalam 

pemasaran dan juga menjalankan perannya dalam mengakomodir 

kepentingan petani untuk meningkatkan posisi tawarnya. Tentu saja hal ini 

akan memberikan dampak positif terhadap petani karena menurut 

(Pujiharto, 2010) lembaga petani merupakan salah satu struktur 

kelembagaan untuk mendorong pemasaran komoditas pertanian yang 

dihasilkan di berbagai wilayah yang semakin beragam, dan memberikan 
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jaminan kepastian harga produk yang dipasarkan oleh petani sebagai 

produsen sehingga harga yang diterima dapat menguntungkan para petani. 

b) R-O-N Kelembagaan pedagang (Pengumpul pedagang Besar, dan 

pengecer) 

Selain kelembagaan petani terdapat pula kelembagaan pedagang 

pada kegiatan agribisnis pemasaran cabai yaitu ada pedagang besar, 

pedang pengumpul dan pedagang pengecer, Adapun sumberdaya yang 

dimiliki ketiga pedagang ini juga berbeda. Sumberdaya (R) yang dimiliki 

pedagang besar berupa 1 orang pemilik 14 orang tenaga kerja, 1,6 Milyar 

modal, 20 x 40 m lantai jemur, 2 unit mobil. Sumberdaya yang dimiliki 

pedagang pengumpul yaitu 2 orang pedagang pengumpul, mobil 2 unit, 

gudang penyimpanan 2 unit, lantai jemur 5 x 10.meter, modal usaha 150 

juta, tenaga kerja 4 .orang,sedangkan sumberdaya pada pedagang 

pengecer yaitu Modal 1 – 2 juta, Lapak/ 2 orang tenaga kerja. Tidak memiliki 

organisasi yang mengatur secara terstruktur karena langsung dikelolah 

oleh pedagang masing – masing. Di dalam mengatur dagangan masing – 

masing pemilik usaha dalam hal ini pedagang sebagai pengambil kebijakan 

baik dalam pembelian maupun penjualan dan tidak melibatkan orang lain di 

dalam pengambilan keputusan di dalam agribinis pemasaran cabai. 

Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang besar yaitu 

melakukan fungsi pertukaran dengan melakukan pembelian kepada 

pedagang pengumpul dan petani serta melakukan penjualan kepada 

pedagang besar dan industri. Berbeda dengan pedagang pengumpul, 
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pedagang besar hanya melakukan fungsi penyimpanan pada pelaksanaan 

fungsi fisik dan tidak melakukan fungsi fisik lainnya. Hal ini bisa terjadi 

karena pedagang besar hanya melakukan transaksi jual beli di pasar. 

Pedagang besar juga melakukan sortasi, akan tetapi tidak sedetail 

pedagang pengumpul karena biasanya sudah menerima cabai merah yang 

memiliki kondisi baik. Selain itu, pedagang besar juga melaksanakan fungsi 

fasilitas lainnya yaitu penanggungan resiko, pembiayaan dan informasi 

pasar. 

Terdapat 3 fungsi utama yang dipegang oleh pedagang 

pengumpul. Pedagang pengumpul melakukan kegiatan pembelian kepada 

petani langsung di lahan cabai merah petani dan melakukan penjualan 

cabai merah ke pedagang besar di pasar maupun di di pasar tradisional. 

Dalam proses tersebut telah terjadi fungsi pertukaran dan fungsi fisik. 

Sebelum melakukan penjualan kepada pedagang besar, pedagang 

pengumpul harus melakukan sortasi, penanggungan resiko, dan 

pembiayaan serta informasi pasar. Pedagang pengumpul juga 

melaksanakan fungsi fasilitas. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut tentu 

saja memberikan dampak terhadap biaya dan harga jual yang akan 

diberikan kepada tujuan pemasaran cabai keriting selanjutnya. Pedagang 

pengumpul dan petani yang memiliki kerjasama akan tetapi tidak tertulis 

hanya modal kepercayaan. Jenis Kerjasama terkait dengan pengadaan 

saprodi dan peminjaman modal ke petani tanpa bunga, dari pedagang 

pengumpul. Hal ini juga yang membuat petani tidak mau menjual ke 
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pedagang lainnya karena adanya hubungan seperti yang disampaikan oleh 

petani: 

“Saya tidak mau menjual kepedagang lain walaupun harganya mahal 
karena biasamaka juga dengan pedagang pengumpul ‘A karena 
saya selalu di pinjamankan uang kalua saya butuh, kemudian 
uangnya tidak berbunga dan pembayarannya juga saya cicil saat 
panen, ini yang membuat saya tidak mau menjual ke pedagang lain”. 

 
Hal senada juga disampaikan oleh petani lain: 

 
“Saya juga tidak mau menjual selain kepada pedagang pengumpul 
“B” karena selain dia selalu memberikan benih saat ingin tanam dia 
juga kadang memberikan saya pinjaman dan selain itu saya juga 
punya hubungan keluarga atau keponakan” 

 
Sumberdaya yang dimiliki oleh pedagang pengumpul membuat 

mereka tidak kesulitan di dalam memperoleh produk, selain memiliki modal 

usaha juga memiliki kendaraan di dalam mengangkut produk hasil 

pembelian dan memasarkan hasil produk yang akan di jual, demikian juga 

di dalam aturan pembayaran, pedagang pengumpul dengan petani memiliki 

saling kepercayaan kadang pedagang pengumpul mengambil produk lebih 

awal kemudian satu atau 2 hari baru dibayarkan, demikian juga dengan 

pedagang besar dimana produk ini dipasarkan pedagang pengumpul juga 

memberikan modal kepercayaan dimana mereak tidak saling kenal 

langsung hanya lewat media social atau telepon kemudian produk di kirim 

akan tetapi pembayaran di lakukan setelah barang tiba ditujuan, aturan atau 

norm aini sudah lama dilakukan oleh pedagang pengumpul, sesame 

pedagang pengumpul maupun kepada pedagang besar, mereka saling 

menaruh kepercayaan dan tidak saling mencurigai. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pedagang ‘B’ 
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“Saya itu tidak pernah berjumpa dengan pedagang besar yang diluar 
Kelurahan Barombong terutama di kabupaten lain, kenal hanya lewat 
media social, lewat telepon tapi karena kami saling percaya maka 
kami tidak pernah curiga, walaupun saya pernah kena tipu, tapi itu 
tidak berpengaruh karena dari sekian banyak hanya 1 – 2 orang yang 
begitu tapi baik lebih banyak” 

 
Pedagang pengecer melakukan fungsi pertukaran dengan 

melakukan pembelian kepada pedagang pengumpul dan petani serta 

melakukan penjualan kepada konsumen. Pedagang pengecer melakukan 

penyimpanan dan pengemasan sebagai bagian dari fungsi fisik. 

Pemasaran cabai keriting juga berlaku aturan main antara petani 

dengan lembaga pemasaran termasuk dengan lembaga tingkat petani. 

Aturan main bersifat tidak mengikat antara petani dengan pedagang, artinya 

tidak ada aturan main tertentu yang membuat petani harus menjual cabai 

merahnya kepada pedagang tertentu. Ini artinya, pemilihan lembaga 

pemasaran lebih didasarkan pada faktor kemudahan. 

c) R-O-N Kelembagaan Aspartan 
 

Sumberdaya yang dimiliki oleh Asparan merupakan modal dari 

dinas pertanian yang diberikan sesuai dengan jumlah produk yang akan di 

pasarkan, organisasi yang mengatur berupa Asosiasi dan norma atau 

aturan sesuai dengan aturan dari dinas pertanian, Asparatan ada asosiasi 

bentukan dinas pertanian yang kehadirannya untuk memfasilitasi petani 

dan konsumen untuk melakukan pasar murah, pembeliannya hanya dalam 

jumlah kecil. 

Seharusnya di dalam sebuah kelembagaan seharus memiliki 

struktur organisasi yang bagus untuk mengatur sumberdaya yang dimiliki, 
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dan organisasi ini sebagai pengelola harus menerapkan aturan atau norma 

sebagai acuan di dalam mengatur sumberdaya, sehingga interkoneksitas 

R-O-N itu bisa berjalan dengan baik dan tujuan dari kelembagaan atau 

organisasi dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan (syafiuddin, 

2017) Hakekat sebuah kelompok adalah Kerjasama orang-orang yang 

menghimpun dirinya untuk mencapai tujuan bersama. Di antara ketiga 

factor yakni (bentukan kelompok, sumberdaya yang dikelola, dan 

aturan/kesepakatan). Kelompoktersebut baru disebut melembaga jika 

dalam interaksidan tata hubungan tiga faktor tersebut berbasispada 

ketaatan mematuhi aturan atau kesepakatanbersama untuk mencapai 

tujuan. 

 
C. Peran Kelembagaan dalam agribisnis pemasaran cabai di 

Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

 
Pasar pada agribisnis merupakan penentu, penghela dan penggerak 

agribisnis (Market Driven). Karena itu kelembagaan agribisnis subsistem 

pemasaran hasil merupakan garda depan system agribisnis. Kelembagaan 

pemasaran ini berkaitan dengan tataniaga yang menjamin arus komoditis 

barang dan jasa hasil pertanian atau agribisnis dari produsen sampai 

kepada konsumen. Kelembagaan agribisnis pemasaran hasil tersebut 

dapat berada di sentra-sentra produksi sebagai pedagang pengumpul di 

tingkat pedesaan dan tingkat kecamatan, bisa sebagai pedagang antar 

daerah kabupaten ataupun provinsi, pedagang grosir pada tingkat 
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kabupaten, kota ataupun provinsi, dan sebagai pengecer yang 

memasarkan ke konsumen. 

Kelembagaan agribisnis pemasaran hasil suatu komoditas atau 

produk keberadaannya bisa banyak karena panjangnya rantai tata niaga 

secara komoditas atau produk tersebut biasanya terdapat pada tata niaga 

secara konvensional. Namau kelembagaan agribisnis pemasaran atau 

komoditas ataupun produk agribisnis bias juga lebih sedikit jumlahnya 

karena rantai tata niaganya yang relative lebih pendek misalnya dari 

produsen langsung ke konsumen secara online ataupun menggunakan jasa 

market place. Semakin pendek rantai tata niaga, akan semakin efesien 

system tata niaganya, dan secara teoritik lebih besar marjin yang didapat 

petani/produsen. Kelembagaan agribisnis subsistem pemasaran berkaitan 

erat dengan usaha bidang jasa transportasi, pagkaging, grading, dan 

sortasi. 

Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura sayuran 

yang banyak diusahakan petani. Harga komoditas cabai cenderung 

fluktuatif ditambah dengan kondisi pasar yang kurang tertata dengan baik 

sehingga mempengaruhi aktifitas pemasaran cabai merah. peran 

kelembagaan sangat diperlukan untuk menjamin keseimbangan harga 

cabai baik ditingkat petani maupun ditingkat konsumen akhir. 

Dalam penelitian ini ditemukan ada enam kelembagaan yang terkait 

dalam pemasaran cabai keriting, keenam kelembagaan tersebut adalah 

Kelembagaan Pemasaran dan Kelembagaan Tingkat Petani. Lembaga 
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Pemasaran yang tergabung dalam pemasaran cabai keriting yang ada di 

Kelurahan Barombong Kecamatan tamalate Kota Makassar adalah 

Gapoktan, Kelompok tani, Asparin, pedagang pengumpul, pedagang besar 

dan pedagang pengecer yang memiliki peran masing – masing di dalam 

pemasaran cabai. Untuk mengetahui kondisi Kelembagaan pemasaran 

cabai keriting di Kelurahan barombong Kecamatan tamalate Kota Makassar 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 8. Matriks peran Kelembagaan di Kelurahan Barombong Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar, 2022 

 

No 
Lembaga 

Jumlah 
Lembaga 

Jumlah 
anggota 

Peran 

 
 

1 

 
 

Gapoktan 

 
 

1 

 
 

398 

1. Memfasilitasi kelompok tani di 
dalam mendapatkan informasi 
pasar 

2. Memfasilitasi petani di dalam 
memperkuat posisi tawar 

2 Kelompoktani 
 

6 
 

105 
1. Memfasilitasi di dalam 

memasarkan produk melalui 
pasar tani (aspartan) 
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    2. Memfasilitasi menghubungkan 
dengan pedagang besar dan 
pedagang pengumpul baik di 
dalam dan luar Kelurahan 
barombong 

3. Memfasilitasi di dalam 
mencari harga cabai di 
pasaran 

 
3 

 
Aspartan 

 
 

1 

 
 

40 

1. Memasarkan produk hasil 
pertanian komoditas unggulan 

2. Membeli produk cabai petani 
sesuai dengan harga 
konsumen 

 
 

4 

 
Pedagang 

Besar 

 

 
2 

 

 
5 

Membeli cabai dalam Jumlah 
besar, baik dari petani maupun 
dari pedagang pengumpul dan 
memasarkan Kembali ke 
pedagang besar dan industry di 
luar Kota Makassar 

 
 

5 

 
Pedagang 

Pengumpul 

1 14 Membeli cabai kepada petani atau 
kelompok tani dan memasarkan 
Kembali ke pedagang besar, 
pengecer dan pedagang 
pengumpul di luar Kelurahan 
barombong 

 

 
6 

 
 

Pedagang 
Pengecer 

2 2 Membeli langsung kepada 
pedagang pengumpul yang ada di 
pasar dan menjual langsung atau 
memasarkan langsung ke 
konsumen pada mapasar 
tardional 

Sumber data: Data Primer Setelah diolah, 2022 
 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa terdapat enam lembaga 

yang terlibat di dalam pemasaran cabai terdiri dari Gapoktan Suka Maju, 6 

Kelompok Tani, 1 Asosiasi Pasar Tani Kota Makassar (Aspartan), 2 orang 

pedagang pengumpul, 1 orang pedagang besar dan 2 orang pedagang 

pengecer. Keenam lembaga tersebut terlibat di dalaam pemasaran cabai 

dari produsen yang berada di Kelurahan Barombong. Kelima lembaga ini 

peran yang masing – masing di dalam pemasaran cabai. 
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1. Lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 
 

Berdasarkan peraturan putusan Mahkama Konstitusi (MK) nomor 

87/PUU-XI/2013 bahwa pasal 7 ayat (1), harus dimaknai sebagai 

kelembagaan petani termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh 

para petani, Peraturan Menteri Pertanin Nomor 

82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani 

dan Gabungan Kelompok tani perlu disempurnakan, sebagai upaya 

memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayanan dan 

pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. 

Kelembagaaan Petani ditumbuh kembangkan untuk memenuhi 

kelayakan usaha skala ekonomi dan efisensi usaha, sehingga berfungsi 

sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit 

usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit 

usaha keuangan mikro (simpan pinjam). 

Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate terdapat tiga 

Gapoktan, akan tetapi yang eksis sampai sekarang itu hanya satu yaitu 

Gapoktan Suka Maju. Adapun Profil Gapoktan Suka Maju dapat dilihat pada 

Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Profil Gabungan Kelompok Tani Suka Maju di Kelurahan 
Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

 
 
 

No 

 
 

Nama Kelompok Tani 

 

Jumlah 
Anggota 
(orang) 

 
 

Ketua 

 

Luas 
Lahan 
(ha) 

1 Mamampang 35 Abd. Rahman, S.P 30,65 

2 Bonto Biraeng 31 Abd Rasid 20,30 

3 Bontoa 28 Bakri Dg Tompo 25,00 

4 Jeneberang 22 Abd Kadir 11,91 



103 
 

 
 

 
5 Tompo Sappa 33 Arwin 21,25 

6 Kaccia Mandiri 70 Saripa Rina Sari 31,28 

7 Sipakainga 35 Arwin 22,57 

8 Mekar 32 Jumasang Dg Bombong 30,20 

9 Minasa Sari 24 Kamaruddin 24,64 

10 Pattukangang 27 Saripa Rina Sari 12,70 

11 Sinar Harapan 16 Burhanuddin Dg Sese 15,50 

12 Minasa Upa 21 Tayyeb Dg Maro 22,35 

13 Minasa Sari 24 Kamaruddin 24,62 
 Total 398  292,97 

Sumber data: Data Primer Setelah diolah, 2022 
 

Gabungan Kelompok tani Suka Maju memiliki anggota 398 orang yang 

terdiri dari 13 kelompok tani dengan luas lahan 292,97 hektar. Komoditas 

yang diusahakaan pada musim hujan itu semua usahatani padi, kemudian 

pada musim kemarau tanam kedua mengusahakan tanamaan yang 

berbeda, demikian juga pada musim ke tiga. terdapat enam (6) jumlah 

kelompok tani yang mengusahkan komoditas cabai dengan luas 39 hektar 

yang ditanami cabai. 

Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani 

 
“Sebenanya itu ada 20 kelompok tani di Kelurahaan Barombong 
tetapi tidak semua bergabung dalam gapoktan Suka Maju, ada juga 
yang dulu bergabung di gapoktan lain tapi tidak aktif jadi bubar, 
sehingga yang 7 kelompok itu sudah tidak bergaabung lagi, 
sebenarnya masih banyak yang mau gabung di Suka Maju kaena 
aktif dan sering dapat bantuan baik saprodi maupun dibantu di 
dalam pemasaran hasil panen”. 

 
Peran Gapoktan dalam pemasaran Cabai di Kelurahan Barombong 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu memfasilitasi para anggotanya di 

dalam mencari informasi pasar dan harga cabai, kegiatan ini dilakukan oleh ketua 

Gapoktan Suka Maju, untuk memudahkan cabai keriting ada di usahakan oleh 

kelompoktani binaannya mendapatkan pasar dan harga yang sesuai. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Gapoktan Suka Maju. 
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“Saya itu tidak mau kalau petaniku kesulitan karena tidak bisa menjual 
cabainya setelah panen, karena kasian dia sudah berusaha dengan 
mengeluarkan tenaga dan biaya sarana produksi, sementara cabainya 
tidak laku, sehingga saya itu selain menghubungi pedagang pengumpul 

atau pedagang besar untuk menyampaikan katua kami punya stok cabai 
dan menyampaikan berapa harga yang diberikan” 

 
Dan hal ini dibenarkan salah satu pedagang pengumpul yang 
berinisial “B” yang tinggal di lokasi penelitian: 

 
“saya itu kadang berkomunikasi dengan Dg.’R’ (yang merupakan Ketua 
Kelompok), saya biasa mengatakan berapa cabai yang tersedia di 
petanita dan saya mau ambil tapi dengan harga sekian…tapi pa R biasa 
tidak mau langsung memberikan dengan alasan harga cabai dipetani 
harus dinaikkan, sehingga biasa saya menaikkan harga karena 
permintaannya” 

 
 

Hasil wawancara dengan informan maka dapat dikatakan bahwa 

keterlibatan atau peran gapoktan khususnya ketua sangat berperan di 

dalam mencarikan pemasaran dan harga cabai karena Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan) dapat memberikan pelayanan/fasilitas 

pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan 

jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran 

langsung. 

2. Lembaga Kelompok Tani 
 

Berdasarkan data profil Gabungan kelompoktani yang berada di 

Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dari 13 

kelompok tani terdapat 4 kelompoktani yang mengusahakan komoditas 

cabai yaitu Kelompok tani Mamampang, Sipakainga, Timbuseng dan Bonto 

Biraeng. Keempat kelompoktani ini juga menanam padi, Jagung, sayuran 

dan semangka dan cabe akan tetapi yang menjadi komoditas unggulan 
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untuk ke empat kelompok tani ini adalah dengan menjadikan cabai keriting 

sebagai komoditas unggulan. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani 

sebagai berikut: 

“Kami di Kelurahan Barombong itu masing – masing kelompok tani 
punya komoditas unggulan, dari 13 kelompok tani, selain padi 
sebagai komoditas utama maka kami memiliki komoditas unggulan, 
dan ini kami musyawarahkan dengan kelompok melalui Gapoktan 
Sukamaju, supaya para petani itu memiliki komoditas unggulan di 
luar padi sehingga petani bisa ikut di kegiatan pasar tani dan 
membawa produk unggulan masing – masing” 

 
Kelompok tani yang ada di Kelurahan Barombong selain melakukan 

perannya sebagai lembaga yang mengatur jenis komoditas yang harus 

ditanam oleh masing – masing kelompok juga mengatur jenis tanaman yang 

akan di bawa ke pasar tani, dan cabai kertiting merupakan komoditas 

unggulan karena cabai keritinglah yang paling banyak di usahakan oleh 

petani, karena selain petani menganggap budidaya cabai keriting juga tidak 

merepotkan karena pembelinya juga sudah jelas, walaupun kondisi harga 

kadang tidak menentu akan tetapi bagi petani itu sudah harus disyukuri 

karena kondisi itu tidak berlangsung lama. Hal ini sesuai dengan informasi 

dari beberapa petani yang ada di Kelurahan Barombong Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar 

“Kami kadang menjual dengan harga mahal kadang juga dengan 
harga murah, tapi sudah seperti itu kondisinya karena kami tidak 
tahu tiba – tiba setelah panen harga anjlok, kemudian tidak lama 
harga naik, apalagi yang baru – baru ini saat pandemi harga itu 
mahal tapi setelah masa pembatasan kami kesulitan karena 
permintaan kurang katanya rumah makan pada tutup dan tidak ada 
pengiriman, tapi kelompok tani melalui ketua kelompok tani terus 
mencari pasar sehingga dari harga Rp.3000 naik menjadi Rp. 5000 
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dan ada yang membeli dengan harga Rp. 7000, kami sangat 
merasakan bahwa lewat kelompok kami bisa saling berbagi 
infomasi pasar, kemudian juga kadang produk bisa kami jual karena 
ada petani atau anggota lain yang mendapatkan pasar dan harga 
yang lebih mahal sehingga kami mengumpulkannya dan menjual 
Bersama kelompok, dan kadang jual dijual sendiri - sendiri jika 
harga cocok” 

 
Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dikatakan bahwa peran 

kelompok tani di dalam pemasaran cabai keriting sudah berperan di dalam 

mencari pasar dan menjaga posisi tawar petani, walaupun tidak bisa 

dipungkiri bahwa harga cabai kadang anjlok karena kondisi pasar. Selain 

itu peran kelompok tani juga membantu anggota kelompok di dalam belajar 

untuk menjual produk secara Bersama sehingga posisi tawar petani bisa 

kuat. 

Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan 

suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, 

agar dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup petani itu sendiri. Peran kelembagaan 

pertanian bagi petani antara lain: (a) menyediakan fasilitas yang dibutuhkan 

oleh petani (saran produksi), (b) meningkatkan posisi tawar menawar petani 

dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan 

kerugian yang dialami oleh petani (Anonim, 2012). 

3. Lembaga Asosiasi Pasar Tani Kota Makassar (Aspartan) 
 

Fungsi aspartan adalah membantu petani di dalam mempertahankan 

posisi harga, sehingga harga ditingkat petaani dan sama dengan harga 

konsumen. Keberadaan aspartan hanya untuk membantu bagaimana 
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harga di tingkat petani tidak dipermainkan oleh para pedagang pengumpul 

maupun pedagang lainnya. Sebenarnyaa aspartan ini adalah bentukan 

dinas pertaanian kota makassar, dalam mendukung pemasaran produk 

unggulan petani di kota makassar. 

Keberadaan Aspartan di Kelurahan Barombong adalah untuk 

membantu petani sayuran dan cabe di dalam memasarkan produk 

khususnya disaat harga – harga tidak stabil dan petani kesulitan di dalam 

memasarkan produknya: 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua aspartan 
 

“Aspartan itu bentukan dinas pertanian Kota Makassar yang 
bertujuan memutus tali pemasaran produk sayur dan cabai dengan 
menjual produk petani langsung ke konsumen, kalau harga petani 
5000 maka Aspartan juga menjual 5000 ke konsumen, kalau petani 
kesulitan menjual maka aspartan yang beli, karena sebenarnya 
aspartan itu memperoleh subsidi dinas pertanian itu membeli 
produk kemudian menjual ke konsumen atau membagi, tapi itu 
hanya dlam jumlah kecil” 

Keberadaan Aspartan ini juga menjadi solusi buat petani untuk 

mencari pemasaran cabai dengan harga yang sesuai, akan tetapi Jumlah 

yang dijual di dalam pemasaran melalui Aspartan hanya dalam Jumlah kecil 

karena hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga di saat panen raya 

petani memiliki produk cabai keriting yang sangat banyak sehingga petani 

membutuhkan pembeli cabai dalam Jumlah besar. Akan tetapi kehadiran 

aspratan juga bisa menjadi solusi buat petani dengan anggota kelompok 

tani yang langsung menjual ke konsumen sehingga harga jualnya bisa lebih 

mahal. 
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Keberadaan Aspartan ini hanya bentukan dari dinas dan belum 

secara merata dirasakan oleh petani hal ini mungkin saja disebabkan 

karena lembaga ini belum bisa memberikan solusi langsung ke petani dan 

lembaga ini merupakan lembaga bentukan yang kehairannya bukan karena 

partisipasi petani. Hal ini sesuai dengan pernyataan Shayuti (2011) 

Perkembangan saat ini memperlihatkan banyaknya asosiasi maupun 

paguyuban petani tumbuh dan berkembang. Meskipun pendekatan 

kelembagaan telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan 

pertanian dan pedesaan, namun kelembagaan petani cenderung hanya 

diposisikan sebagai alat untuk mengimplemintasikan proyek belaka belum 

sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih dasar. Kelembagaan 

kedepannya, diharapkan dapat berperan sebagai aset komunitas 

masyarakat desa yang partisipatif. Pengembangan kelembagaan mestilah 

dirancang sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat itu 

sendiri sehingga menjadi mandiri . 

4. Pedagang Pengumpul 
 

Di dalam memasarkan cabai hasil produksi petani di Kelurahan 

Barombombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, maka terdapat dua 

lembaga pemasaran pedagang pengumpul yang berdomisili di dalam dan 

di luar Kelurahan Barombong kedua pedagang pengumpul ini selain 

membeli cabai di kabupaten Lain, kedua pedagang ini merupakan 

pedagang pengumpul tetap yang selalu membeli langsung semua hasil 
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produksi atau panen petani cabai keriting yang ada di Kelurahan 

Barombong. 

Kedua pedagang ini datang langsung ke lokasi produksi dengan 

langsung mengarungkan dari lahan persawahan setelah panen, harga 

pembelian yang di tawarkan dari kedua pedagang ini kepada petani kadang 

berbeda, akan tetapi masing – masing pedagang sudah punya petani 

masing – masing untuk memperoleh cabai. Sistem pembayaran masing 

dengan sistem tunai. 

Peran dari pedagang pengumpul adalah membeli dan memasarakan 

Kembali kepedagang besar yang ada di Kelurahan Barombong dan di Luar 

Kelurahan Barombong. 

5. Pedagang Besar 
 

Selain pedagang pengumpul terdapat pula pedangang besar yang 

berada di Kelurahan Barombong, selain membeli langsung kepetani, 

pedanga besar ini juga membeli ke pedagang pengumpul. Kemudian 

menjual ke luar daerah kabupaten dan provinsi seperti ke Enrekang, Wajo, 

Bone dan Ke Timika dalam Jumlah yang besar dengan menggunakan Mobil 

kontener di dalam pengirimannya. 

6. Pedagang Pengecer 
 

Pedagang pengecer adalah lembaga yang sangat dekat dengan 

konsumen akhir di pasar tradional. Kehadiran pedagang ini hanya membeli 

dalam Jumlah kecil yang diperoleh melalui pedagang pengumpul yang 

dating langsung ke pasar, terong dan Pasar Kalimbu di Kota Makassar. 
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Pedagang pengecer ini membeli ke pedagang pengumpul dalam produk 

yang dikemas dalam kantongan kemudian di jual ecer di dalam pasar. 

Perannya adalah membawa langsung produk cabai keriting dari pedagang 

pengumpul ke konsumen akhir. 

Keberadaan kelembagaan pemasaran cabai masing – masing 

lembaga memiliki sumberdaya yang berbeda yang dikelolanya dan memiliki 

peran masing – masing di dalam agribisnis pemasaran cabai. Terjadi 

interkoneksitas pada masing – masing kelembagaan baik pada lembaga 

petani maupun pada lembaga pedagang, dimana pada lembaga petani 

masing – masing memiliki sumberdaya hanya berupa lahan akan tetapi 

tidak memiliki modal di dalam pembelian cabai akan tetapi memiliki struktur 

dan aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis berupa kesepakatan 

hasil hasil rapat. Sedangkan pada lembaga pedagang masing – masing 

memiliki sumberdaya hasil produksi cabai, ada modal usaha akan tetapi 

mereka tidak memiliki struktur organiasi yang mengatur pembagian kerja 

di dalam pemasaran cabai sedangkan aturan atau norma yang mereka 

gunakan berupa kesepakatan anatara petani dan pedagang dan antara 

pedagang dengan pedagang lainnya, norma atau aturan ini sudah berjalan 

terus menerus di dalam kegiatan pemasaran cabai. Sedangkan untuk 

lembaga aspartan ini adalah lembaga baru yang merupakan bentukan 

dinas pertanian yang kehadirannya untuk memfasilitasi petani. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari dari tiga kelembagaan yang 

terlibat di dalam agrbinis cabai maka dapat dikatakan bahwa gapoktan dan 
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kelompok tani merupakan lembaga yang sekaligus organisasi kasih karena 

memiliki struktur organisasi dan memiliki aturan main serta lahir dan tumbuh 

dari masyarakat petani itu sendiri, sedangkan kelembagaan pedagang 

merupakan lembaga tapi bukan organisasi karena hanya memiliki aturan 

main akan tetaapi tidak memiliki struktur organisasi di dalam pelaksanaan, 

sedangkan kelembagaa Aspartan hanya merupakan organisasi bentukan 

dinas yang merupakan program pemerintah jika sudah di jalankan oleh 

dinas maka akan terhenti dengan sednirinya. Hal ini sesuaai dengan 

pernyataan Uphoff (1986) Terdapat perbedaan antara kelembagaan dan 

organisasi dimana terdapat kelembagaan yang bukan organisasi dengan 

ciri sebagai berikut: 1) Organisasi yang bukan /belum merupakan 

kelembagaan kelompok tani atau gapoktan, atau kelompok bentukan dinas 

yang baru terbentuk; 2) Kelembagaan yang bukan organisas: sistem sewa 

tanah, sistem bagi hasil, arisan tenaga kerja gotong royong dan sistem jual 

beli dan 3) Kelembagaan yang sekaligus organisasi atau sebaliknya adalah 

Dinas Pertanian, gapoktan dan kelompok tani yang sudah lama berfungsi 

baik lahir dari petani maupun bentukan dari dinas akan tetapi sudah 

menjalan fungsinya dengan baik dan sudah lama ada di masyarakat. 

Selain itu Uphoff juga mengatakan bahwa terdapat lima konseptual 

dasar kelembagaan yaitu 1) Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu 

yang permanen; 2) Berkaitan dengan hal – hal abstrak yang menentukan 

perilaku; 3) berkaitan dengan perilaku terpola , atau seperangkat tata 

kelakuan, atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat; 4) 
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Menenkan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi dan 5) 

merupakan cara – cara yang standar untuk memecahkan masalah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarakan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulan sebagai 

berikut: 

 
1. Interkoneksitas Resources, Organitation dan Norm (RON) dalam 

pemasaran agribinsis cabai berbeda – beda antar gapoktan, kelompok 

tani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer dan aspartan. 

Gapoktan dan kelompok tani terdapat sumberdaya yang rendah baik 

dari segi manusia maupun keuangan, memiliki organisasi yang kuat 

dan ada aturan atau nilai berjalan. Pedagang besar dan pedagang 

pengumpul terdapat sumberdaya yang kuat dari segi modal, organisasi 

yang lemah dan aturan main yang tidak tertulis. Pedagang pengecer 

memiliki sumberdaya, organisasi dan aturan yang lemah. Aspartan 

memiliki sumberdaya yang kuat baik dari manusia maupun dari 

keuangan, tetapi belum ada struktur organisasi dan aturan main yang 

jelas. 

2. Peran kelembagaan agribisnis pemasaran cabai yaitu lembaga 

Gapoktan dan kelompok tani yaitu berperan memfasilitasi petani di 

dalam mencari informasi pasar dan harga jual, lembaga pedagang 

pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer berperan dalam 
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fungsi pertukran yaitu pembelian dan penjulan dan lembaga Aspartan 

berperan menjual hasil pertanian dari petani langsung ke konsumen, 

B. Saran 
 

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian yang telah dilakukan di 

Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makasar maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kepada petani 

untuk menaikkan kapasitasnya didalam pengelolaan kelembagaan. 

2. Diharapkan Gapoktan dan kelompok tani mengambil peran dalam 

pemasaran cabai agar terjadi penguatan kelembagaan pemasaran 

cabai, memutus rantai pemasaran yang dapat merugikan petani dan 

memberikan harga yang tinggi kepada petani yang telah bergabung 

Gapoktan dan kelompok tani. 
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