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RINGKASAN 
 
SINDY S. 0710450019-45. Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program 
Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine soja) Dalam Usaha 
Meningkatkan Pendapatan Keluarga. (Kasus pada Kelompok Tani “Margo 
Mulyo” di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, 
Kemitraan antara PT.Unilever Indonesia dengan petani). Di bawah 
bimbingan Ir. Hamid Hidayat, MS. sebagai Pembimbing Utama. 
 

Pengembangan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya masyarakat 
yang menekankan pada partisipasi sosial masyarakat diarahkan pada program 
pemberdayaan. Sektor pertanian menjadi sektor andalan pembangunan nasional mengarah 
pada program pemberdayaan. Dalam rangka pembangunan pada sektor pertanian , salah 
satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan  produksi 
pertanian di bidang pangan. Sementara itu rendahnya kualitas sumberdaya manusia 
merupakan kendala yang cukup signifikan dalam pembangunan pertanian. Hal ini 
disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan petani. Upaya 
perbaikan sumberdaya manusia merupakan hal yang harus mendapatkan prioritas utama, 
karena hal ini dimaksudkan untuk memperoleh tenaga yang berkualitas.  

Kegiatan di sektor pertanian (on farm) saat ini merupakan sumber penghasilan 
dari sebagian besar masyarakat pedesaan, termasuk di kabupaten Madiun. Lahan di 
wilayah Kabupaten Madiun sebagian luas lahannya cocok untuk ditanami kedelai, dan 
banyak penduduknya yang bercocok tanam kedelai terutama kedelai hitam. Namun para 
petani di Kabupaten Madiun mengalami kesulitan dalam hal berusahatani kedelai, 
diantaranya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan untuk berbudidaya kedelai hitam, 
modal usaha, dan kelangkaan pupuk tahun 2006. PT. Unilever merupakan salah satu 
perusahaan penghasil kecap di Indonesia. Untuk memenuhi produksi dan pemasaran 
kecap, PT. Unilever memerlukan pasokan bahan baku kedelai hitam (Glycine soja). 
Melihat peluang kerjasama ini, gapoktan Sambirejo berminat untuk melakukan kemitraan 
dengan PT. Unilever dalam program pengembangan kedelai hitam (Glycine soja). 
Program pemberdayaan petani dalam pengembangan kedelai hitam (Glycine soja) ini 
diharapkan memberikan hasil pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan 
petani, untuk mengatasi ekonomi keluarga dan pengalaman (pengetahuan). 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan 
pemberdayaan kelompok tani Margo Mulyo dalam program pemberdayaan petani kedelai 
hitam (Glycine soja)?, 2). Bagaimanakah hasil pemberdayaan kelompok tani Margo 
Mulyo dalam pengembangan produksi kedelai hitam melalui program pemberdayaan 
petani kedelai hitam (Glycine soja)?, 3). Bagaimanakah dampak pelaksanaan 
pemberdayaan kelompok tani  Margo Mulyo melalui program pemberdayaan petani 
kedelai hitam terhadap peningkatan pendapatan keluarga (Glycine soja)? 

Tujuan penelitian adalah: 1). Mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan 
kelompok tani Margo Mulyo dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine 
soja), 2). Mendeskripsikan hasil pemberdayaan kelompok tani Margo Mulyo dalam 
pengembangan produksi kedelai hitam melalui program pemberdayaan petani kedelai 
hitam (Glycine soja), 3). Menganalisis dampak pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani  
Margo Mulyo melalui program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) 
terhadap Pendapatan keluarga. 

Kegunaan penelitian adalah: 1). Bagi peneliti, peneliti mampu mengaplikasikan 
ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan mampu menerapkan ilmu tersebut ketika 
berada di lapang, 2). Bagi kelompok tani, dapat lebih mengembangkan kemampuannya 
baik dalam hal bertani maupun kegiatan lainnya yang mereka selenggarakan, 3). Bagi 
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pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan 
pertanian dalam kaitannya dengan pemberdayaan petani, 4). Bagi teman-teman 
mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ketika mahasiswa akan 
melakukan penelitian yang sejenis. 

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Description 
Research). Daerah penelitian dipilih secara sengaja (purposive), yaitu di Desa Sambirejo, 
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun , Jawa Timur. Responden ditentukan secara 
sengaja (purposive) sebagai bagian dari non-probability sampling, didasarkan pada 
pertimbangan responden yang menjadi sampel adalah responden yang dianggap bisa 
memberikan informasi mengenai objek penelitian yang dipilih sebanyak 8 anggota 
kelompok tani Margo Mulyo serta 4 orang yang diwawancarai secara mendalam. Data 
yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat hasil sebagai 
berikut: 1). Pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui usahatani kedelai hitam 
(Glycine soja) kemitraan PT. Unilever dengan petani berupa substansi pemberdayaan 
masyarakat sudah sesuai dengan tujuan dan harapan kedua belah pihak. Petani 
mendapatkan manfaat dan tambahan pendapatan karena melalui usahatani kedelai hitam, 
hasil panen sudah pasti dibeli oleh PT. Unilever. Sedangkan PT. Unilever mendapatkan 
pasokan bahan baku kecap, kedelai hitam yang bagus dan sesuai dengan 
permintaan/pemenuhan jumlah pasokan kedelai hitam. 2).Hasil yang didapat petani pasca 
mengikuti program pemberdayaan petani melalui usahatani kedelai hitam, diantaranya: 
Penambahan pendapatan, bertambahnya pengalaman dan pengetahuan budidaya kedelai 
hitam (Glycine soja), peningkatan keterampilan, dengan adanya ide baru dalam 
pengolahan kedelai hitam menjadi bubuk kopi kedelai (coffe soja), dan pemberdayaan 
wanita tani melalui kegiatan sortasi kedelai hitam (Glycine soja). 3).Penambahan 
pendapatan terjadi setelah petani mengikuti program dari PT. Unilever karena harga jual 
telah ditetapkan diawal kontrak kemitraan daripada harga pada tengkulak, dengan 
pendapatan berkisar Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000. Sehingga pendapatan yang diperoleh 
petani kedelai hitam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari 
atau membeli barang-barang dengan komoditas kecil dan besar seperti TV, sepeda motor, 
mesin cuci, dll. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah: 1). peran asisten 
pendamping lapang perlu ditingkatkan salah satunya melalui penyuluhan terhadap petani, 
pendampingan dan pelatihan supaya lebih baik lagi. Serta peningkatan skill dari asisten 
perlu ditingkatkan supaya dapat mengayomi para petani dengan adil, bijaksana, dan 
terpercaya, 2). PT. Unilever Indonesia tetap bijaksana dalam memberikan fasilitas kepada 
para petani dan memperhatikan perkembangan program ini, 3). Untuk menjawab harapan 
petani dan masyarakat Desa Sambirejo dalam pengembangan kegiatan pengolahan hasil 
kedelai hitam menjadi bubuk kopi kedelai mendapat perhatian juga oleh PT. Unilever, 
yaitu dengan harapan dapat membantu modal usaha mikro oleh Gapoktan Sambirejo dan 
pemasaran produk sehingga bisa sampai luar wilayah Kabupaten Madiun, 4). Saran untuk 
pengembangan teori selanjutnya : Diharapkan mahasiswa dapat menelusuri atau meneliti 
mengenai program pemberdayaan kaum wanita tani melalui kegiatan swadaya dan 
mandiri dengan latar belakang kemitraan di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 
Kabupaten Madiun. 
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SUMMARY 
 
Sindy S. 0710450019-45. The Empowerment Of Farmer Group Through The 
Black Soybean (Glycine soja) Farmers Empowerment Program For 
Increasing Family Income. (Case In Farmer Group "Margo Mulyo" in 
Sambirejo Village ,Saradan District, Madiun Regency, Contract Farming 
Between PT.Unilever Indonesia With Farmers). Under The Guidance Of Ir. 
Hamid Hidayat, MS. 
 

Society development through the human resource empowering which emphasize 
to social participation of society directed to empowerment program. The agricultural 
sector became the leading sectors of national development. In the context of development 
of agricultural sector, one of the ways adopted by the government is to increase 
agricultural production in the field of food. Meanwhile, the low quality of human 
resources is a significant constraint on agricultural development. This is caused by low 
levels of education and knowledge of farmers. Efforts to improve human resources is a 
matter that should get priority, since it is intended to obtain qualified personnel. 
 Now, activities in agriculture (on farm) is a source of income of most rural 
communities, including in the Madiun District. Land in Madiun Regency most extensive 
areas of land suitable for planting soybeans, and many of its citizens who grow crops 
soybean, especially black soybean. However, farmers in Madiun Regency have difficulty 
in terms of soybean farming, including limited knowledge and skills to cultivation black 
soybean, venture capital, and shortages of fertilizer in 2006. PT. Unilever is one of the 
companies producing soy sauce in Indonesia. To meet the production and marketing of 
soy sauce, PT. Unilever requires a supply of raw materials of black soybean (Glycine 
soja). Seeing the opportunity this partnership, Gapoktan Sambirejo interested in 
undertaking a partnership with PT. Unilever in the program development of black 
soybean (Glycine soja). Empowerment of farmers in the development of black soybean 
(Glycine soja) is expected to provide results of empowerment that can improve the 
welfare of farmers, such as family economic ability and experience (knowledge). 

Problem formulation of this research are: 1). How the implementation of the 
empowerment of farmer groups “Margo Mulyo” in black soybean (Glycine soja) farmers 
empowerment program?, 2). How the results of farmer groups empowerment in the 
development of black soybean production through black soybean (Glycine soja) farmers 
empowerment program?, 3). How the impact of farmer groups “Margo Mulyo” 
empowerment implementation through the black soybean (Glycine soja) farmer 
empowerment program for increasing family income? 

The purpose of the research are: 1). Describe the implementation of the 
empowerment of farmer groups Margo Mulyo in black soybean (Glycine soja) farmer 
empowerment program, 2). Describe the results of farmer groups empowerment in the 
development of black soybean production through black soybean (Glycine soja) farmers 
empowerment program, 3). Describe the impact of farmer groups “Margo Mulyo” 
empowerment implementation through the black soybean (Glycine soja) farmer 
empowerment program for increasing family income. 

Importance of research are: 1). For researchers, researchers are able to apply 
knowledge gained in lecture bench and able to apply that knowledge while in the field, 2). 
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For farmer groups, to further develop their ability in terms of farming and other activities 
that they organized, 3). For the government, this research can be used as reference in 
making agricultural policy in relation to the empowerment of farmers, 4). For friends of 
students, this study can be used as reference material when students will conduct similar 
research. 

Type of this research is descriptive research (Description Research). Regional 
studies were purposively selected (purposive), namely in the Sambirejo Village, Saradan 
District, Madiun Regency, East Java. Respondents intentionally set (purposive) as part of 
a non-probability sampling, based on the consideration that the sample respondents are 
respondents who are considered able to provide information about a selected object of 
study as much as Eight members of Margo Mulyo’s Farmer group. And four people who 
was interviewee in manner depth. The data collected consists of primary and secondary 
data. Technique of data collecting conducted by observation, interviews, and 
documentation. Methods of data analysis used is qualitative descriptive analysis with data 
reduction, data presentation, and conclusion. 

Based on the research that has been done, it showed the following results:1). 
Implementation of programs to empower farmers through farm black soybean (Glycine 
soja) partnership PT. Unilever with farmers in the form of the substance of community 
empowerment, done appropriate with purpose and hope of both parties. Farmers get 
benefits and income addition through black soybeans farming, harvest product already 
certain on sale by PT. Unilever. Whereas, PT. Unilever get fulfillment of soysauce basic 
materials (balck soybeans) which good quality and manner with the total of black 
soybean fulfillment. 2). The results obtained after following the empowerment of farmers 
through farmers' black soybean farming, including: Addition of revenue, increased 
experience and knowledge of black soybean cultivation (Glycine soja), improving skills, 
with a new idea in the processing of black soybeans into soya coffee powder (soja 
coffee), and the empowerment of women farmers through the sorting activity of black 
soybean (Glycine soja). 3).  Increasing of income occur after farmer following program 
from PT. Unilever because sale price of black soybeans early contract farming than sale 
price from broker, with income ranging from Rp.1.000.000-Rp.3.000.000. Thus, the 
results obtained black soybean farmers can be used to meet the needs of everyday 
household or buy small and large commodities such as TV, motorcycles, washing 
machines, etc. 

As for the suggestions to the researcher to convey are: 1). the role of assistant 
escort field needs to be improved one of through counseling to farmers, assistance and 
training  so much better. And enhancing skills of the assistants need to be improved in 
order to protect the farmers with fair ,wise, and trustworthy, 2).  PT. Unilever Indonesia 
remains prudent in providing facilities to farmers and observing the development of this 
program, 3). To answer the expectations of farmers and Sambirejo village communities in 
processing activities of black soybeans into soybean coffee powder also received 
attention by PT. Unilever, which is hoping to help micro-business capital by Gapoktan 
Sambirejo and marketing of products that can be up to the outside area of Madiun 
Regency, 4). Suggestion to next theory development : hopeable university student can 
research about women empowerment program through self supporting and activities with 
background of contract farming in Sambirejo Village, Saradan District, Madiun Regency. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pembangunan pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan taraf hidup 

masyarakat yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Definisi 

pembangunan dari Cook (1994) yang menyatakan bahwa pembangunan 

masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau 

pengembangan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik lagi. Sedangkan 

Pengembangan masyarakat adalah suatu metode pekerjaan sosial yang tujuan 

utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan 

sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi 

sosial. Pengembangan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya 

masyarakat yang menekankan pada partisipasi sosial masyarakat diarahkan pada 

program pemberdayaan. Melalui paradigma ini masyarakat diberikan hak untuk 

mengelola sumber daya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Pada 

hakikatnya inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan 

(enabling), memperkuat potensi atau daya (empowerment), dan terciptanya 

kemandirian.  

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor andalan pembangunan nasional. 

Dua alasan kuat atas hal tersebut yaitu : pertama, prospeknya dari sisi 

pengembangan sumberdaya, dan kedua dari peluang pasar. Dalam rangka 

pembangunan pada sektor pertanian, salah satu cara yang ditempuh oleh 

pemerintah adalah dengan meningkatkan produksi pertanian di bidang pangan 

melalui program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia merupakan kendala yang cukup signifikan dalam 

pembangunan pertanian. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan 

dan pengetahuan petani terutama pada petani kedelai. Disisi lain kemiskinan 

merupakan fenomena sosial yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang 

berkembang salah satunya di negara Indonesia. Penyebab terjadinya kemiskinan 

adalah karena ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan 
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sumberdaya alam dan SDM yang masih tergolong rendah. Menurut Soekartawi 

(1996) bahwa seseorang dikatakan miskin apabila kebutuhan dasar tentang 

material, mental spiritual, dan sosialnya belum tercukupi. Ciri – cirinya adalah 

apabila ia mempunyai keterbatasan penghasilan, pemikiran, keterampilan, 

pendidikan, penghayatan kesusilaan, hubungan sosial dalam keluarga dan 

masyarakat yang lebih sosial.  

Upaya perbaikan sumberdaya manusia merupakan hal yang harus 

mendapatkan prioritas utama, karena hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

tenaga yang berkualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai 

dengan globalisasi di segala bidang memicu munculnya perhatian banyaknya 

pihak tentang pentingnya manajemen sumberdaya manusia. Unsur manusia 

merupakan salah satu objek yang menjadi fokus sentral dalam ruang lingkup 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pembangunan nasional.  Kegiatan 

di sektor pertanian (on farm) saat ini merupakan sumber penghasilan dari sebagian 

besar masyarakat pedesaan, termasuk di Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut 

dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan potensi yang ada di wilayah Kabupaten 

Madiun. 

 Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumberdaya alam 

berupa lahan yang relatif cukup luas. Dengan iklim , suhu, dan kelembaban yang 

cocok untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman pangan pokok, maka hampir 

seluruh tanaman pangan pokok tersebut (biji-bijian, umbi-umbian, dan kacang-

kacangan asli Indonesia) dapat tumbuh relatif baik. Salah satu jenis tanaman 

pangan yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah 

tanaman kedelai. Lahan di wilayah Kabupaten Madiun sebagian luas lahannya 

cocok untuk ditanami kedelai, dan banyak penduduknya yang bercocok tanam 

kedelai terutama kedelai hitam. 

 Kedelai (Glysine max L.)  merupakan komoditas tanaman pangan nomor 

tiga setelah padi dan jagung. Dalam kehidupan masyarakat kita, kedelai telah 

dikenal sejak lama sebagai salah satu tanaman sumber protein nabati yang diolah 

menjadi bahan makanan, minuman serta penyedap rasa makanan, diantaranya 

yang sudah sangat terkenal yaitu tempe, tauge, dan kecap. Selain dapat diolah 
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menjadi bahan makanan, kedelai juga dibutuhkan dalam bidang industri, yaitu 

digunakan sebagai bahan membuat kecap dari bahan dasar kedelai hitam. 

Kebutuhan kedelai sebagai bahan pangan sumber protein di Indonesia setiap tahun 

mengalami peningkatan. Namun produktivitas petani dalam membudidayakan 

tanaman kedelai beberapa tahun ini mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan 

oleh kebijakan pemerintah yang membuka lebar masuknya kedelai import ke 

Indonesia. Kabupaten Madiun merupakan salah satu sentral produksi kedelai putih 

dan kedelai hitam yang cukup luas dengan luas lahan 663 hektar pada desa 

Sambirejo Kecamatan Saradan. Namun para petani di Kabupaten Madiun 

mengalami kesulitan dalam hal berusahatani kedelai, diantaranya keterbatasan 

pengetahuan dan keterampilan untuk berbudidaya kedelai hitam, modal usaha, dan 

kelangkaan pupuk tahun 2006. Selain itu, para kaum perempuan terutama ibu – 

ibu masih memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah. 

Dalam pekerjaan rumah tangganya ibu – ibu di desa Sambirejo yang usianya 

sudah cukup tua menganggur dan tidak bisa berbuat apa – apa, mereka lebih 

banyak merenung. Melihat kenyataan seperti itu, Gapoktan Sambirejo mempunyai 

ide untuk memberdayakan petani kedelai hitam sekaligus juga memberdayakan 

kaum wanita, yaitu para ibu- ibu rumah tangga. Ibu – ibu rumah tangga yang rata 

– rata usianya sudah tua ikut andil dalam anggota kelompok tani desa Sambirejo. 

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan 

taraf hidup petani, memperluas pendapatan keluarga dan pendapatan berusaha, 

menunjang kegiatan industri serta peningkatan ekonomi. Sehingga dari sini 

gapoktan Desa Sambirejo memiliki inisiatif untuk bagaimana caranya dapat 

memberdayakan anggota kelompok tani agar dapat lebih baik lagi, maka dari itu 

gapoktan mencari peluang untuk bermitra dengan perusahaan atau lembaga lain. 

PT. Unilever merupakan salah satu perusahaan penghasil kecap di Indonesia. 

Untuk memenuhi produksi dan pemasaran kecap, PT. Unilever memerlukan 

pasokan bahan baku kedelai hitam (Glycine soja). Maka dari itu perusahaan 

mengembangkan produksi kedelai hitam melalui program pemberdayaan kepada 

petani kedelai hitam (Glycine soja). 
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Melihat peluang kerjasama ini, gapoktan Sambirejo berminat untuk 

melakukan kemitraan dengan PT. Unilever. Melalui kemitraan ini petani 

memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dari gapoktan desa Sambirejo antara lain 

tanam kedelai menjadi lebih bagus karena mendapatkan benih yang berkualitas 

dari PT. Unilever, serta bantuan dana. Sedangkan perusahaan mendapatkan 

pasokan bahan baku kedelai hitam langsung dari petani tidak melalui pengepul 

kedelai hitam (Glycine soja). Kewajiban yang harus diberikan kepada petani 

adalah memasarkan kedelai hitam (Glycine soja) yang sudah bersih (disortasi) 

kepada pabrik milik Unilever. Selain itu menurut Sulistiyani (2004) dengan 

kegiatan pemberdayaan ini nantinya akan membentuk individu dan masyarakat 

yang mandiri, meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa 

yang mereka lakukan. Dalam program pemberdayaan yang dilakukan gapoktan 

desa Sambirejo dengan mitra PT. Unilever selaku perusahaan yang memiliki 

program pemberdayaan tidak hanya bertindak sendirian, PT. Unilever merangkul 

Universitas Gajah Mada untuk melakukan pendampingan teknis budidaya serta 

pembinaan kelompok tani.  

 Kelompok tani kedelai hitam (Glycine soja) di desa Sambirejo Kabupaten 

Madiun merupakan kelompok tani yang memiliki kegiatan bercocok tanam 

kedelai dan waktu pasca panen kedelai hitam (Glycine soja). Kelompok tani 

tersebut sudah dibentuk sejak tahun 2006, dan mengikuti program pemberdayaan 

petani kedelai hitam (Glycine soja) dari PT. Unilever Indonesia dalam kegiatan 

peningkatan produksi kedelai hitam dan menambah pendapatan petani kedelai 

hitam. Selain di kota Madiun, beberapa petani di Pacitan, Nganjuk, Ngawi, 

Kulonprogo ikut serta menjadi binaan dari PT. Unilever. 

 Dalam program pemberdayaan kedelai hitam (Glycine soja), PT Unilever, 

Tbk dengan dukungan UGM menggagas Program Pemberdayaan Petani Kedelai 

Hitam (P3KH). Beberapa daya tarik P3KH yang membuat petani mau bergabung 

secara sukarela antara lain : (1) pembinaan teknis yang lengkap sejak pratanam 

sampai pascapanen (siap kirim ke pabrik), (2) pendampingan oleh petugas 

lapangan secara intensif dalam kegiatan usahatani karena petugas harus 

berdomisili di wilayah penanaman kedelai hitam, sehingga interaksi sosial 
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berjalan baik, (3) pinjaman benih dan saprotan (pupuk dan pestisida) tanpa bunga. 

Benih dan saprotan lainnya harus dikembalikan saat panen, (4) talangan dana 

panen sebesar 80 % dari prediksi hasil panen yang dicairkan 2 minggu sebelum 

panen, (5) kontrak harga yang pasti sejak awal dengan harga yang layak, sehingga 

ada jaminan kepastian pasarnya, (6) peluang kerja bagi kaum perempuan dalam 

melakukan penanganan pascapanen kedelai hitam dan peningkatan ketrampilan 

berwirausaha, (7) pemberdayaan kelembagaan sosial dari kelompok tani 

berpeluang untuk dibentuk menjadi koperasi tani yang dapat langsung berbisnis 

dengan industri, (8) kemungkinan berkembangnya program di luar komoditas 

kedelai hitam, seperti program perbaikan lingkungan dan kesehatan. 

 Program pemberdayaan petani dalam pengembangan kedelai hitam 

(Glycine soja) ini diharapkan memberikan hasil pemberdayaan yang dapat 

meningkatkan pendapatan petani sehingga petani dapat memenuhi kemampuan 

ekonomi keluarga dan pengalaman (pengetahuan). 

 Harapan dengan adanya penambahan pendapatan dan kemampuan 

(peningkatan kompetensi) yang dimiliki anggota kelompok, mendasari penulis 

mencoba untuk melakukan penelitian di desa Sambirejo kaitannya dengan 

program pemberdayaan masyarakat tani kedelai hitam, yang berjudul 

“Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program Pemberdayaan Petani 

Kedelai Hitam (Glycine soja) Dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan 

Keluarga” (Kasus pada Kelompok Tani “Margo Mulyo” di Desa Sambirejo 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kemitraan antara PT.Unilever Indonesia 

dengan petani). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian berjudul, “Pemberdayaan 

Kelompok Tani Melalui Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam 

(Glycine soja) Dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan Keluarga”. (Kasus 

Pada Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Sambirejo Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun Kemitraan antara PT. Unilever dengan Petani), terdapat 

rumusan masalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani Margo Mulyo dalam 

program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja)? 

2. Bagaimanakah hasil pemberdayaan kelompok tani Margo Mulyo dalam 

pengembangan produksi kedelai hitam melalui program pemberdayaan petani 

kedelai hitam (Glycine soja)? 

3. Bagaimanakah dampak pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani Margo 

Mulyo melalui program pemberdayaan petani kedelai hitam terhadap 

peningkatan pendapatan keluarga (Glycine soja)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian “Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program 

Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine soja) Dalam Usaha 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga”.(Kasus Pada Kelompok Tani Margo 

Mulyo Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Kemitraan antara 

PT. Unilever dengan Petani), bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani Margo Mulyo 

dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja). 

2. Mendeskripsikan hasil pemberdayaan kelompok tani Margo Mulyo dalam 

pengembangan produksi kedelai hitam melalui program pemberdayaan petani 

kedelai hitam (Glycine soja). 
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3. Menganalisis dampak pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani Margo Mulyo 

melalui program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) terhadap 

peningkatan pendapatan keluarga. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi peneliti, peneliti mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan dan mampu menerapkan ilmu tersebut ketika berada di lapang 

serta memiliki pengalaman baru saat melaksanakan penelitian. 

2. Bagi kelompok tani, dapat lebih mengembangkan kemampuannya baik dalam 

hal bertani maupun kegiatan lainnya yang mereka selenggarakan. 

3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan 

kebijakan pertanian dalam kaitannya dengan pemberdayaan petani. Sehingga 

dapat diprediksikan pula tindakan – tindakan apa saja yang lebih tepat 

dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani utamanya 

petani kedelai hitam (Glycine soja). 

4. Bagi teman-teman mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi ketika mahasiswa akan melakukan penelitian yang sejenis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kemitraan 

 

2.1.1 Pengertian Kemitraan 

Kemitraan usaha merupakan salah satu upaya untuk tercapainya 

pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis (Baharsjah, 1997). 

Menurut Martiderso (2002; 11) kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu 

instrumen kerja sama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, 

keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan 

mitra dan kelompok perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan 

yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.  

Kemitraan dalam Fahruddah (2005), kemitraan pada esensinya adalah 

dikenal dengan istilah gontong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik 

secara individual maupun kelompok. Dengan kata lain kemitraan adalah suatu 

kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-

organisasi untuk mencapai suatu tujuan tugas atau tujuan tertentu. 

Sedangkan pengertian kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 

1995 bab 1 dalam Nurmianto (2008; 2), dikatakan sebagai kerja sama usaha kecil 

dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan 

pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan 

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini 

merupakan landasan pengembangan usaha. 

Dalam buletin yang dikeluarkan oleh FAO (2001) berpendapat tentang 

kemitraan/ contract farming sebagai berikut:  

“Contract farming can be defined as an agreement between farmers and 

processing and/or marketing firms for the production and supply of agricultural 

products under forward agreements, frequently at predetermined prices”. 

(Kemitraan dapat didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan antara petani dan 

perusahaan pengolah dan atau perusahaan pemasaran untuk produksi dan 
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persediaan produk pertanian dibawah kesepakatan/perjanjian, termasuk 

diantaranya penentuan harga). 

 Di lain pihak Lan Lion (1995) dalam Nurmianto (2008; 3) mengatakan 

bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan 

hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, 

dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bisnis bersama.  

 Sedangkan menurut Mayers dan Vermulen (2002) dalam Maturana (2005) 

berpendapat bahwa kemitraan hubungan atau kerjasama yang secara aktif 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan ekspektasi penerimaan manfaat. 

 Sistem pertanian kontrak (contract farming) menurut Daryanto (2007) 

merupakan satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi 

tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya secara 

langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif 

lebih kuat. Melalui kontrak, petani, peternak dan nelayan kecil dapat beralih dari 

usaha tradisional/subsisten ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi 

ekspor. 

 Mohanty (2007) dalam artikelnya mendefinisikan kemitraan sebagai 

berikut: 

“Contract farming is a business deal between farmers and another party that 

allows for the other party (traders and business houses) to ask for specific 

produce from the farmer for a specific rate determined a priori”. 

(Pertanian kontrak adalah suatu kesepakatan bisnis antara petani dan pihak lain 

yang memungkinkan pihak lain (pedagang dan perusahaan) untuk meminta untuk 

pruduksi tertentu dari petani dengan ukuran tertentu sebagai sebuah hak 

istimewa). 

Glover dan Kusteter (1990) dalam Bakhrie (2006; 6), program kemitraan 

atau yang sering disebut contract farming secara definitif, diartikan sebagai 

usahatani yang didasarkan pada kontrak antara satu lembaga atau perusahaan yang 

berperan sebagai pengolah atau pemasar hasil-hasil pertanian dari yang berperan 

sebagai produsen primer hasil pertanian tersebut. Dalam hubungan ini petani 
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berperan sebagai produsen primer yang akan menjual atau menyediakan sejumlah 

atau seluruh hasil produksinya kepada lembaga atau perusahaan. 

Kirk (1987) dalam Bakhrie (2006; 7) menjelaskan contract farming yaitu 

suatu cara mengatur produksi pertanian dimana petani kecil diberikan kontrak 

untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. 

  Syafi’i (1995) dalam Yusnitasari (2006; 22) menyatakan bahwa pola 

kemitraan adalah hubungan bisnis antara petani dan pengusaha yang saling 

menguntungkan dan membentuk kerjasama sistem kontrak/perjanjian tertentu 

yang disepakati bersama. Unsur- unsur yang bermitra adalah: 

1. Petani sebagai mitra tani yang menghasilkan produksi pertanian, 

2. Lembaga formal seperti KUD, BUMN, supplier swasta sebagai mitra media, 

3. Industri pengolahan dan usaha pemasaran yang menampung hasil dan mitra 

media. 

 Kemitraan adalah hubungan usaha antara usaha kecil dan/atau koperasi 

dengan usaha menengah atau besar disertai dengan bantuan pembinaan berupa 

peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pemasaran, peningkatan 

teknis produksi, peningkatan modal kerja dan peningkatan teknik perbankan oleh 

usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling menguntungkan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan 

atau contract farming adalah pola atau bentuk kerjasama antara dua belah pihak 

yaitu perusahaan yang bermitra dengan kelompok mitra yang dibatasi dalam 

jangka waktu tertentu dan sifatnya saling memerlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan dalam pencapaian tujuan bersama yang telah tersurat 

dalam sebuah kontrak dan kerangka kerja bersama, tanpa ada eksploitasi salah 

satu pihak terhadap pihak lain. 

 

2.1.2 Filosofi dan Tujuan Kemitraan 

Menurut Martodisero (2002) kemitraan usaha bersama bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas 

produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha, dalam 
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rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang 

mandiri. 

Menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006; 7), pada dasarnya maksud 

dan tujuan kemitraan adalah “Win-Win Solution Partnership”. Kesadaran dan 

saling menguntungkan disini tidak berarti pada partisipan dalam keadaan tersebut 

harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih 

dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran serta masing-

masing. 

D.J. Mc.Connell dalam Kristanto (1988; 5-12) dalam contract farming atau 

kontrak usaha tani ada beberapa tujuan di dalamnya baik dari pihak perusahaan 

maupun petani, antara lain: 

1.   Tujuan dari pihak perusahaan 

a. Memperoleh bahan, bilamana usahatani kontrak telah berkembang pesat, 

umumnya minat utama perusahaan adalah ingin mendapatkan hak 

kepemilikan atas komoditi yang bersangkutan. 

b. Pengawasan kredit, ikatan-ikatan kontrak yang agak rumit yang terdapat 

pada beberapa industri, serta sistem kredit produksi di antara pihak pihak-

pihak yang berkepentingan, merupakan alasan akan timbulnya hak-hak atas 

komditi yang eksklusif. 

c. Efisiensi pabrik pengolahan, dalam berbagai situasi tujuan perusahaan yang 

mengadakan kontrak bukanlah hanya menuntut akan hak-hak istimewa 

namun efisiesi perekayasaan yang maksimal dalam pabrik pengolahan. 

d. Pengendalian mutu, merupakan dasar untuk kontrak-kontrak penawaran 

komoditi, namun hal ini tidak memerlukan hak-hak eksklusif. 

e. Penjualan faktor produksi, tujuan perusahaan menawarkan kontrak-kontrak 

kepada petani ialah memaksa mereka memasuki pasar. 

2. Tujuan dari pihak petani 

a. Stabilitas harga, stabilitas harga yang ditawarkan dalam kebanyakan kontrak 

adalah berjangka pendek. Jadi kontrak hanya memberikan stabilitas harga 

yang terbatas. 
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b. Saluran pasar, tujuan yang lebih penting lagi dari sebagian besar kontrak 

yang dilakukan berkaitan dengan peluangnya untuk memasuki pasar jika 

pasar itu tertutup bagi petani. 

c. Mamperoleh faktor-faktor produksi dan teknologi, produksi berdasarkan 

kontrak terutama berkembang pada industri-industri pertanian yang 

terspesialisasi dan mempunyai kedudukan monopoplistik atas masukan-

masukan usaha tani yang penting. 

d. Meraih modal usaha tani dan memasuki sektor industri, dalam tipe kontrak 

produksi  produk pertanian dengan pengawasan ketat, disediakan 

perlengkapan khusus kepada petani. Menyajikan alternatif bagi investasi 

perorangan pada pos-pos yang ada, menyewa alat ini biasanya lebih murah 

dari pada memilikinya. 

e. Memasuki bidang pertanian, jenis-jenis kredit yang disediakan melalui 

beberapa bentuk kontrak dapat menghilangkan sebagian hambatan yang 

dihadapi beberapa keluarga yang ingin memasuki bidang pertanian. 

Sementara itu menurut Anonymous (2008), Tujuan kemitraan meliputi 

beberapa aspek : 

a. Tujuan dari aspek ekonomi 

Dalam kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

kemitraan secara lebih komplit yaitu : 

1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat 

2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan 

3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. 

4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional. 

5) Memperluas kesempatan kerja 

6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 

b. Tujuan dari aspek sosial dan budaya 

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdaylaan 

usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan 

pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam 

mendukung mitranya menuju kemandirian usaha, atau dengan kata lain 
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kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan 

dengan pengusaha kecil sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk 

ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang 

tangguh dan mandiri. 

c. Tujuan dari aspek teknologi 

  Secara faktual usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil 

dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. 

Demikian juga dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau 

kekeluargaan, tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat, kemampuan 

mengadopsi teknologi, manajemen, dan administrasi sangat sederhana, dan 

struktur permodalannya sangat tergantung pada modal tetap. Sehubungan 

dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha 

besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha 

kecil, juga memberikan bimbingan teknologi. Bimbingan teknologi yang 

dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan 

produktifitas dan efisiensi. 

d. Tujuan dari aspek manajemen 

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih 

individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai 

hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. 

Sehingga ada dua hal yang menjadi pusat perhatian : 

1) peningkatan produktifitas individu yang melaksanakan kerja. 

2) Peningkatan produktifitas di dalam kerja yang dilaksanakan. 

Pengusaha kecil yang umumnya tingkat menejemen usahanya rendah, dengan 

kemitraan usaha, diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan 

kualitas dan sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.  

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa maksud dan tujuan 

utama kemitraan adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak baik 

pada perusahaan mitra maupun kelompok mitra. Bagi kelompok mitra 

bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan usaha kecil 
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melalui kerjasama dengan usaha besar. Sementara bagi perusahaan mitra lebih 

cenderung berorientasi pada kemajuan perusahaan. 

 

2.1.3 Manfaat Kemitraan 

Keuntungan yang diperoleh dalam kemitraan dapat dinikmati oleh petani 

dan perusahaan menurut salah satu buletin FAO (2001), sebagai berikut:  

1. Advantages for farmers: 

a. Inputs and production services are often supplied by the sponsor, 

b. This is usually done on credit through advances from the sponsor, 

c. Contract farming often introduces new technology and also enables farmers 

to learn new skills, 

d.  Farmer’s price risk is often reduced as many contracts specify prices in 

advance, and 

e. Contract farming can open up new markets which would otherwise be 

unavailable to small farmers. 

2. Advantage for Firms/ sponsor: 

a. Contract farming with small farmers is more politically acceptable than, for 

example, production on estates, 

b. Working with small farmers overcomes land constraints, 

c. Production is more reliable than open-market purchases and the sponsoring 

company faces less risk by not being responsible for production, and 

d.  More consistent quality can be obtained than if purchases were made on the 

open market. 

Sedangkan menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), ada 6 manfaat 

yang dapat diperoleh melalui kemitraan antara lain sebagai berikut :  

1. Produktivitas 

Melalui pendekatan kemitraan maka peningkatan produktivitas diharapkan 

dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi petani peningkatan 

produktivitas dapat dilakukan dengan mengurangi/menekan faktor input seperti 

sarana produksi. Dengan bermitra dengan perusahaan maka sarana produksi 

akan dapat ditekan karena pihak perusahaan yang menyediakan dalam bentuk 
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pinjaman. Sedangkan pihak perusahaan dapat mengurangi input dengan 

pengurangan tenaga kerja, model ini dilaksanakan dalam program PIR dimana 

biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani plasma peserta program 

PIR. 

Menurut Anonymous (2008), produktivitas dapat didefinisikan dalam 

model ekonomi sebagai output dibagi input. Dimana produktifitas akan 

meningkat apabila dengan input yang sama dapat diperoleh hasil yang lebih 

tinggi atau sebaliknya dengan tingkat hasil yang sama hanya membutuhkan 

input yang rendah. Jika dikaitkan dengan pendekatan kemitraan, maka 

peningkatan produktifitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang 

bermitra. 

2. Efisiensi 

Dari sisi efisiensi dalam bentuk waktu dan tenaga, maka melalui kemitraan 

pihak perusahaan dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu 

dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh mitra kerja dalam hal ini 

petani. Sebaliknya petani dapat mempercepat dan memperluas areal tanaman 

dengan tenaga tersedia dan sarana produksi yang disediakan oleh pihak 

perusahaan.  

3. Jaminan Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas 

Produk akhir dari kemitran ditentukan oleh dapat tidaknya diterima pasar. 

Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar adalah adanya mutu yang 

diinginkan oleh konsumen. Jaminan kualitas semakin terasa apabila produk kita 

diekspor. Melalui program kemitraan antara perusahaan dan petani maka 

diharapkan tercapainya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang 

dihasilkan. 

4. Resiko 

Dengan kemitraan resiko yang besar dapat ditanggung bersama secara 

proposional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. 

Melalui jaminan penyerapan hasil produksi oleh pihak perusahaan maka resiko 

akan kerugian akibat penurunan harga dapat dihindarkan. 
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5. Sosial 

Melalui kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan 

yang menguntungkan melainkan memberikan dampak sosial yang cukup tinggi. 

Kemitraan juga dapat menipiskan perbedaan dan kecemburuan sosial serta 

mempererat persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status. 

6. Ketahanan Ekonomi Nasional 

Dengan adanya kemitraan dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, 

dan efisiensi  diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para 

pelaku kemitraan. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat 

kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih otomatis akan 

mengurangi timbulnya kesenjangan antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional. 

Dari beberapa manfaat kemitraan di atas dapat disimpulkan bahwa 

manfaat kemitraan harus dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra, baik 

kelompok mitra, perusahaan mitra maupun pemerintah. 

 

2.1.4 Jenis Kemitraan 

Menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006; 10-11) menyatakan beberapa 

jenis pola kemitraan yang telah banyak dilakukan di Indonesia antara lain : 

1. Pola Inti Plasma 

Pola Inti Plasma pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha 

sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Pihak inti dibentuk sebagai 

nucleus estate yang mencakup sebuah perusahaan yang dikelola sendiri dan 

sebuah unit pengelolaan dimana sejumlah petani di sekitarnya (outgrower) 

menjanjikan akan menyediakan hasil pertaniannya kepada inti.  

2. Pola Sub kontrak 

Pola sub kontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha 

yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan sebagai komponen 

produksi. Ciri khas dari bentuk kemitraan sub kontrak ini adalah membuat kontrak 

bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu. 
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Dalam kemitraan sub kontrak mempunyai keuntungan yang dapat 

mendorong terciptanya ahli teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin 

pemasaran produk kelompok mitra usaha. Sedangkan kelemahan dari sub kontrak 

menurut Erna (1994) dalam Sutawi (2002) adalah bahwa hubungan sub kontrak 

seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi produsen kecil sebagai sub 

kontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam 

penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga 

input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrol kualitas produk yang 

ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering timbul adanya 

gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi. Komponen yang sangat 

berperan dalam pelaksanaan pola kemitraan sub kontrak adalah sumber daya 

manusia dan permodalan bagi pengusaha kecil. 

3. Pola Dagang Umum 

Pola dagang umum merupakan pola kemitraan mitra usaha yang 

memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang 

diperlukan perusahaan. Beberapa kegiatan agribisnis khususnya hortikultura 

banyak menerapkan pola ini, seperti kemitraan antara toko swalayan dengan 

petani. Keuntungan dari pola kemitraan ini adalah adanya jaminan harga atas 

produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang ditentukan atau 

disepakati. Sedangkan kelemahan dari pola kemitraan dagang umum adalah 

memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan 

usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.  

4. Pola Waralaba 

Pola waralaba merupakan pola kemitraan antara kelompok mitra usaha 

dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merk dagang, 

saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima 

waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen. Untuk kelebihan dari 

kemitraan waralaba  ini antara lain bahwa perusahaan pewaralaba dan perusahaan 

terwaralaba sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa ; adanya alternatif sumber dana, 

penghematan modal, efisiensi. 
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5. Pola Keagenan 

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana 

usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari pengusaha 

besar sebagai mitranya. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola 

keagenan dapat berbentuk komisi atau fee yang diusahakan oleh usaha besar atau 

menengah, dan agen dapat merupakan tulang punggung dan ujung tombak 

pemasaran usaha besar dan usaha menengah. 

Disampaikan oleh Menteri Pertanian dalam  keputusan menteri pertanian 

Nomor : 940/kpts/ot.210/10/97 tentang Pedoman kemitraan usaha pertanian pada 

pasal 4 bab II Pola Kemitraan menyebutkan bahwa selain kelima bentuk pola 

kemitraan diatas terdapat bentuk-bentuk lain misalnya yaitu Kerjasama 

Operasional Agribisnis (KOA). Menurut Baharsjah (1997) KOA merupakan 

hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana 

dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau 

sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian  

Berdasarkan jangka waktu pola kemitraan dapat digolongkan menjadi: 

1. Kemitraan Jangka Panjang 

Kemitraan ini dilakukan dalam jangka waktu relatif lama dan terus 

menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan ini merupakan 

saling ketergantungan pada pengadaan bahan baku, permodalan, kualitas 

kontrol, dan manajemen. 

2. Kemitraan Jangka Menengah 

Kemitraaan ini adalah bentuk kemitraan yang berdasarkan motif ekonomi 

jangka menengah atau musim produksi tertentu. Kemitraan dapat dilakukan 

dengan atau tanpa kemitraan. 

3. Kemitraan Insidental 

Merupakan bentuk kemitraan yang didasari atas kepentingan ekonomi 

dalam jangka pendek dan dihentikan apabila kegiatan tersebut selesai. 

Kemitraan ini dijalin dengan atau tanpa kesepakatan kontrak kerja. Seperti 

dalam penyediaan saprodi dan pemasaran produk. 

Sedangkan menurut Arief (2009) bentuk pola kemitraan usaha antara lain:  
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1. Pola Kemitraan Tradisional (Patron-client) 

Bercirikan saling ketergantungan dan saling menjamin kelangsungan 

hidupnya. Pola  ini  merupakan pola  lama  yang  terpahami  dalam  masyarakat  

yang  ekonominya  masih cenderung  bersifat  subsisten  atau  paling  tidak  

warna  subsistensi  masih tersisa.  Ada  persepsi  sosial  (social  perception)  

yang  tertampilkan dalam masyarakat di desa ini bahwa keselamatan ekonomi di 

bangun dalam basis kebersamaan dengan pembenaran nilai-nilai komunalitas, 

sehingga lembaga patron-client diorientasikan  untuk  keselamatan  sosial-

ekonomi  sebagai  warga  komunitas yang  dalam  pandangan  Scott  (1983) 

dalam Agusanty (2009) disebut  sebagai  hubungan  moral ekonomi dalam rana 

subsistensi komunitas lokal. 

Secara umum pola kemitraan tradisional  dapat  disejajarkan atau  berada  

pada  tataran  pola  Kerjasama  Operasional  Agribisnis  (KOA). Dimana  

hubungan  kemitraan  yang  terjadi  mengharuskan  kelompok  mitra 

menyediakan  sarana  (lahan)  dan  tenaga,  sedangkan  perusahaan mitra   

menyediakan  modal/biaya,  bibit  dan  teknologi  sehingga menghasilkan 

produk.  

2. Pola Kemitraan Pemerintah ( Majikan-buruh)   

Pola kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, sedikit banyaknya juga 

telah megintroduksi ciri dari model atau pola kemitraan inti plasma. 

3. Pola Kemitraan Pasar  

Konsep yang serupa atau hampir serupa dengan pola kemitraan dagang 

umum dimana dicirikan sebagai pola hubungan kemitraan antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha 

besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok 

kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar. 
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Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Pola Kemitraan Tradisional, Pemerintah dan 
Pasar Secara Konseptual. 

 
Aspek Pola Kemitraan 

Tradisional Pemerintah Pasar 

Bentuk Kemitraan Kemitraan 

Kerjasama 

Operasional 

Agribisnis 

Pola Kemitraan 

Inti Plasma 

Kemitraan Dagang 

Umum 

Orientasi Utama Pemenuhan 

kebutuhan hidup 

komunal 

Melayani 

masyarakat 

Keuntungan profit 

(profit oreinted) 

Sifat kerja sistem 

sosialnya 

Patron-klien dan 

berdasarkan egaliter 

Monopolis Kompetitif 

Sandaran kontrol sosialkultural 

(cultural compliance) 

Coersive 

compliance 

penuh perhitungan 

(renumeration 

compliance) 

Penerapan bentuk 

simbol 

Mistis melalui 

singkritinisasi 

Pseudorealis Realis 

Bentuk norma 

utama 

Komunal & 

kepatuhan. 

Modifikasi 

perilaku 

Individualis 

 

Jenis pola kemitraan atau model kemitraan sangat banyak dan beraneka 

ragam. Oleh sebab itu sebelum menjalankan kemitraan dengan pihak lain maka 

perlu diperhatikan model atau pola kemitraan mana yang cocok untuk 

digunakan sehingga dalam proses kemitraan semuanya akan berjalan dengan 

baik. Salah satu aspek yang tidak bisa dikesampingkan dalam kerjasama 

kemitraan yaitu aspek kearifan lokal dari kelompok mitra. 

 

2.1.5 Kemitraan antara Petani dengan PT. Unilever 

Menurut Mayers dan Vermulen (2002) dalam Maturana (2005) berpendapat 

bahwa kemitraan hubungan atau kerjasama yang secara aktif dilakukan oleh dua 
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pihak atau lebih dengan ekspektasi penerimaan manfaat. Kemitraan diperlukan 

untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu 

sama lain. Dengan kemitraan diharapkan dapat membawa manfaat bagi kedua 

belah pihak yang melakukan kerjasama. Kemitraan dibangun atas dasar 

kepercayaan, komitmen dan kepentingan masing-masing dan dapat berlangsung 

secara berkesinambungan apabila tujuan dan kepentingan masing-masing tercapai. 

Kemitraan dilakukan oleh perusahaan sebagai pasar industri, 

pemerintah/lembaga/universitas dan petani sebagai produsen/penghasil bahan 

baku industri. Hal ini sama terjadi pada kasus kemitraan antara PT. Unilever 

Indonesia sebagai salah satu perusahaan penghasil kecap, dan petani kedelai hitam 

bahan baku kecap. Industri sebagai pengolah bahan pangan memerlukan bahan 

baku yang berkualitas yang memenuhi persyaratan, jelas sumbernya, dapat 

menjamin kebutuhan bahan baku, ada kepastian harga. Petani sebagai produsen 

bahan pangan memerlukan pasar yang jelas, ada jaminan untuk dibeli, ada 

kepastian harga. Namun dalam melaksanakan kemitraan ini ada beberapa kendala 

yang dihadapi diantaranya, petani kesulitan melakukan kontak langsung dengan 

industri, bahan baku yang dihasilkan petani belum tentu memenuhi persyaratan 

industri, bahan baku yang dihasilkan petani belum tentu berasal dari benih yang 

bagus dan tidak semua petani mempunyai pengalaman dan ketrampilan dalam 

menghasilkan bahan pangan yg dikehendaki industri.  

Untuk mengatasi hal diatas maka PT. Unilever melakukan kerjasama pula 

dengan Universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada untuk melakukan 

pendampingan dan pembinaan kepada petani. Universitas merupakan sumber 

berbagai pengetahuan, teknologi dan pengalaman yang dibutuhkan petani dan 

industri. Para peneliti perlu bantuan industri untuk mendukung kegiatan 

penelitiannya. Kemudian hasil penelitian perlu diaplikasikan kepada masyarakat. 

Universitas mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi kemitraan antara industri 

dan petani maupun UKM serta dapat membantu pemerintah dalam pembangunan 

pertanian dan agroindustri. Kemitraan antara petani dan PT. Unilever dapat 

diwujudkan melalui suatu program pemberdayaan yang dikhususkan untuk petani 

kedelai hitam, agar petani menjadi lebih terampil dan meningkatkan produksi 
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dalam berusahatani kedelai hitam. Berikut ini hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi dan diterima oleh petani dan perusahaan. 

(1) Hak dan Kewajiban Petani 

Petani sebagai produsen/ penghasil bahan baku kecap yang dibutuhkan 

perusahaan (PT. Unilever) memiliki beberapa kewajiban untuk dipenuhi petani, 

diantaranya : 1) Hasil panen langsung dipasarkan ke pabrik milik PT. Unilever 

untuk bahan baku kecap, 2) Kedelai hitam yang di kirim ke pabrik dalam keadaan 

bersih merupakan hasil sortasi dari petani, 3) Memenuhi pasokan bahan baku 

(kedelai hitam) untuk pabrik sesuai dengan luas lahan dan hasil panen yang telah 

ditetapkan kedua belah pihak. Sedangkan hak dari petani yaitu, 1) Memperoleh 

benih yang berkualitas dari PT. Unilever, 2) Bantuan modal dan fasilitas produksi, 

3) Pendampingan dan pembinaan teknis dari perusahaan, 4) Kesepakatan harga 

yang terjamin.  

(2) Hak dan Kewajiban PT. Unilever 

PT. Unilever sebagai perusahaan yang bergerak dibidang industri penghasil 

kecap di Indonesia membutuhkan pasokan bahan baku untuk proses produksinya. 

Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut perusahaan bermitra langsung dengan 

petani kedelai hitam. Kewajiban PT. Unilever dalam kemitraan ini diantaranya, 1) 

Pemenuhan benih yang berkualitas kepada petani, 2) Bantuan modal dan 

fasilitas/alat pertanian yang diberikan kepada petani, 3) Memberikan jaminan 

harga kedelai hitam serta jaminan produksi kedelai hitam, 4) Membeli hasil panen 

kedelai hitam dari petani mitra kerja, 5) Melakukan pendampingan dan 

monitoring kegiatan. Sedangkan hak dari PT. Unilever yaitu, 1) Pasokan bahan 

baku produksi pabrik berupa kedelai hitam yang telah disortasi, 2) Pemenuhan 

pasokan sesuai dengan kesepakan kedua belah pihak, 3) Kesepakatan harga 

kedelai hitam antara petani dan PT. Unilever. 1) 
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2.2 Konsep Pemberdayaan 

 

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan 

Banyak pengertian mengenai pemberdayaan pada umumnya. 

Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005) menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya memberi daya atau 

kekuatan kepada rakyat (empowerment). Bentuk, jenis dan cara pemberdayaan 

rakyat atau penguatan rakyat tertentu sangat beraneka ragam. Salah satu upaya 

adalah terwujudnya kemauan untuk mengubah struktur masyarakat yang selama 

ini berlaku. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata ‘ power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Dengan 

pemahaman konsep kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses 

perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, 

kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, 

sebagai berikut : 

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Artinya jika kekuasaan tidak dapat berubah 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian 

kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. 

Ginanjar Kartasasmita (1996), menyatakan bahwa memberdayakan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya dan tenaga yang dimiliki masyarakat dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut serta 

berusaha untuk dapat mengembangkan dalam kehidupannya. 

Atau dengan pengertian lain bahwa pemberdayaan menurut Parsons, et al 

(1994) adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk 

berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap 

kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 
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pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan 

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya  

Pengetian pemberdayaan lainnya dikemukakan oleh Ife (1995) yang 

menyebutkan bahwa suatu pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan 

kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Sedangkan menurut 

Swift dan Levin (1987), pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian 

kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. 

Suatu pemberdayaan pada dasarnya menunjuk pada kemampuan orang, 

khususnya kelompok rentan dan lemah. Hal ini ditujukan untuk memiliki akses 

terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang 

mereka perlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka. Fungsi dari pemberdayaan adalah untuk 

membuat orang lain (orang yuang diberdayakan) mampu untuk menolong dirinya 

sendiri dalam menghadapi masalah. 

Pemberdayaan bersifat menguntungkan bagi yang memberdayakan dan 

bagi yang diberdayakan, dan juga bersifat membangkitkan kesadaran diri 

seseorang untuk berkembang / maju ke arah cara hidup yang lebih baik. 

Dari beragam definisi pemberdayaan yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan meliputi sebuah proses, tujuan dan cara-cara 

pemberdayaan :  

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah atau tidak beruntung atau pemberdayaan yang menunjuk pada keadaan 

atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat 

miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 

ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai 

indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. 
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2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk 

berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, 

kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, 

pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya 

dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian atau pemberdayaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. 

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktural sosial. 

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas 

diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. 

 

2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat Petani 

Pemberdayaan masyarakat petani dalam konteks struktur masyarakat pada 

dasarnya menekankan adanya upaya memampukan seluruh potensi masyarakat 

yang mempunyai mata pencaharian pokok di bidang pertanian,yang dalam hal ini 

adalah petani. Sehingga dalam memampukan masyarakat petani ini hendaknya 

menempatkan petani sebagai satu kekuatan masyarakat yakni masyarakat petani 

yang memiliki daya dan potensi untuk mengembangkan diri melalui sistem 

ekonomi kerakyatan. Pentingnya ekonomi kerakyatan ini terhadap pemberdayaan 

masyarakat petani dikarenakan adanya paradigma pembangunan yang didasarkan 

pada landasan tertentu yakni : 

1. Tanah menentukan berbagai aspek kehidupan semua kegiatan manusia yang 

memerlukan luasan lahan. 

2. Pembaharuan masalah pertanahan harus menjadi landasan dasar strategi 

pembangunan. 

3. Adanya penegasan tentang pengakuan serta perlindungan atas hak-hak petani 

dan rakyat pada umumnya. 

4. Techno farming harus disubordinasikan kepada eco-farming. 



26 
 

 

5. Globalisasi harus diwaspadai secara ekstra hati-hati. 

 Dengan adanya landasan tersebut maka masyarakat petani hendaknya 

dibangun sebagai basis ekonomi kerakyatan yang tangguh, berbagai kelembagaan 

yang demokratis perlu ditumbuhkan. Dengan melalui demokratisasi ini akan 

tercipta kemandirian, rasa percaya diri dan kemampuan mengorganisasikan diri 

sehingga masyarakat petani mempunyai posisi tawar yang kuat. 

 Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa selain itu penguatan basis 

intelektual bagi masyarakat petani sebagai salah satu sarana dalam 

memberdayakan petani cukup dibutuhkan, mengingat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat. Pemberdayaan melalui 

penguatan intelektual ini dapat diperoleh dengan pembelajaran. Orientasi 

pembelajaran yang diberikan sebagai materi khusus adalah mempersiapkan petani 

yang terampil di lapangan dengan bekal persiapan teoritis dan teknologi pertanian. 

Pendidikan maupun pembelajaran ini dilakukan dengan memperhatikan cara, 

sistem dan praktisnya tampak dalam gaya belajar sambil praktek, selain itu petani 

dibawa pada kondisi dialog yang diskursif dengan tantangan yang sedang 

dihadapi. 

 Hal itu tentunya harus didasarkan pada kondisi petani sebagai suatu 

komunitas homogen yang perlu diberdayakan. Melihat kondisi seperti itu,maka 

perlu ditumbuhkan iklim dan kondisi yang mendukung partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan. Sebagaimana pendapat Moelyarto (1987) bahwa 

pembangunan pertanian akan menyerap partisipasi masyarakat dengan kondisi 

pada strategi pembangunan yang diarahkan pada bagian rakyat miskin; adanya 

struktur kepemimpinan yang cocok; pembentukan kelompok di luar koperasi 

(kerjasama) yang berbasis pedesaan; NGO (Non Government Organization) 

memainkan peranan yang bersifat mendukung. 

 Kartasasmita (1998) menjelaskan 10 mitos yang terkait dengan 

pemberdayaan masyarakat, mitos tersebut antara lain : 

1. Adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumberdaya pembangunan 

diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting dari dimensi moralnya, 
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dimensi material, lebih penting dari pada dimensi institusionalnya dan dimensi 

ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya. 

2. Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas (top down) lebih mudah dan 

lebih baik daripada pembangunan dari bawah (bottom up) yang didasarkan 

pada aspirasi di tingkat grass root. 

3. Pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material (fisik) 

daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. 

4. Pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi local dan 

tradisional. 

5. Kelembagaan lokal (Indegenous Institution) cenderung tidak efisien dan 

bahkan tidak efektif serta menghambat proses pemberdayaan itu sendiri. 

6. Masyarakat dilapisan bawah tidak tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana 

cara memperbaiki nasibnya sendiri. 

7. Berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat dari ketidakmampuan, 

kebodohan,dan kemalasan orang miskin itu sendiri. 

8. Efisiensi adalah tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi 

sumberdaya – sumberdaya masyarakat. 

9. Sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor inferior, tradisional, kurang 

produktif dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga 

tidak perlu untuk diprioritaskan pengembangannya. 

10. Ketidakseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumberdaya pembangunan 

merupakan syarat perlu melakukan perubahan. 

 

2.2.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Mangantas Tampubolon (2001) menyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu 

meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat 

melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor 

peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu 

mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat 

agar mampu mendidik diri mereka sendiri atau “membantu masyarakat agar 
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mampu membantu diri mereka sendiri”. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha 

pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu 

mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.  

Selain yang telah dijelaskan diatas, tujuan dari proses-proses 

pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :  

(1) Mengetahui Karakteristik Masyarakat Setempat 

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan 

diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan 

masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk 

memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas 

dengan masyarakat.  

(2) Mengetahui Pengetahuan Dari Masyarakat Setempat 

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai 

masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual 

tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat 

pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, 

ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik 

formal maupun informal. 

(3) Menentukan Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Masyarakat 

Faktor "the local leaders" harus selau diperhitungkan dalam proses 

pemberdayaan masyarakat. Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-

sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh 

masyarakat setempat karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam 

masyarakat.  

(4)  Memecahkan Masalah Dari Masyarakat 

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak 

sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu 

dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka 

sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan 

yang perlu dipenuhi. 
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(5) Membantu Masyarakat Untuk Berdiskusi Tentang Suatu Masalah 

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk 

mendikusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana 

kebersamaan. 

(6) Membantu Masyarakat Dalam Mengidentifikasi Masalah 

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan 

yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus 

diutamakan pemecahannya. 

(7) Membangun Kepercayaan Diri Masyarakat 

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya 

diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk 

berswadaya. 

(8) Menentukan Program Pemberdayaan  

 Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan 

dilakukan. Program tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu 

rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah 

yang perlu didahulukan pelaksanaannya. 

(9) Pengakuan Kekuatan Dan Sumber Dari Masyarakat 

 Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti 

bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat 

dimobilisasi untuk memecahkan permasalahn dan memenuhi kebutuhannya. 

(10) Membantu Memecahkan Masalah Secara Kontinyu 

 Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. 

Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja 

memecahkan masalahnya secara kontinyu. 

(11) Menumbuhkan Kemandirian Dalam Masyarakat  

 Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian 

masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu 

menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan 

masyarakat untuk berswadaya. 
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2.2.4. Proses pemberdayaan 

 Pemberdayaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan mengarah 

kepada tercapainya suatu tujuan dan tidak berlangsung selamanya. Tetapi 

pemberdayaan akan berlangsung sampai masyarakat mampu untuk mandiri dan 

ketika dilepas kembali masyarakat tidak akan terjatuh atau menjadi tidak mandiri. 

Sebagai suatu proses, Sulistiyani (2004) mengemukakan bahwa pemberdayaan 

memiliki tahapan – tahapan atau proses, yaitu : 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

perduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan 

ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan, dan 

3. Tahap peningkatan intelektual. Kecakapan – keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 

kemandirian. 

Tahap penyadaran merupakan tahap persiapan di dalam proses 

pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pemberdaya/aktor pemberdayaan 

berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya 

proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat 

sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran 

konatif yang diharapkan. Sentuhan kesadaran akan menyadarkan masyarakat akan 

kondisinya dan akan merangsang mereka agar menyadari bahwa kondisi tersebut 

perlu diperbaiki. 

Tahap kedua atau tahap transformasi yaitu proses transformasi 

pengetahuan kecakapan atau keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh 

semangat dan berjalan efektif jika kondisi pertama terkondisi. Masyarakat akan 

menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan keterampilan yang memiliki 

relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan 

menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan atau 

keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya bisa 

memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi 
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pengikut atau objek pembangunan saja, akan tetapi belum mampu menjadi subjek 

pembangunan. 

Tahap ketiga, merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas 

dan kecakapan – kecakapan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk 

kemampuan mandiri. Kemandirian tersebut ditandai dengan kemampuan 

masyarakat membentuk inisiatif, melahirkan kreasi – kreasi dan melakukan 

inovasi – inovasi di dalam lingkungannya. Dalam konsep pembangunan 

masyarakat jika ketiga tahapan tercapai, masyarakat ditempatkan sebagai subjek 

pembangunan sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. 

 

2.2.5 Pendekatan Dalam Pemberdayaan 

Suharto (2005) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses dan 

pencapaian tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan 

pemberdayaan antara lain : 

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat cepat berkembang secara optimal. 

2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. 

3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 

agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah. 

4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu 

menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. 

5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. 

 Parsons, et al (1994: 112-113) menyatakan bahwa pelaksanaan proses 

pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang 

menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam hubungan satu lawan satu. 
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 Akan tetapi, tidak semua pelaksanaan proses pemberdayaan dapat 

dilalukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa kondisi, strategi pemberdayaan 

dapat dilakukan secara individual. Walaupun demikian strategi tersebut tetap 

berkaitan dengan kolektivitas dalam arti sasaran pemberdayaan dikaitkan dengan 

sumber atau sistem lain diluar dirinya. Karena itu pemberdayaan dilakukan 

melalui tiga pendekatan : pendekatan mikro, pendekatan mezzo dan pendekatan 

makro. 

a) Pendekatan mikro 

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, 

konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah 

membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. 

Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas  (task 

centered approach). 

b) Pendekatan mezzo 

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan 

dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan 

pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar 

memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

c) Pendektan makro 

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large system 

strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih 

luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, 

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam 

pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memilih 

serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

 

2.2.6 Unsur / Substansi Pemberdayaan Masyarakat 

Cook dan Macauly dalam Sustiyonadi (2002), lebih memandang 

masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara – cara 

membebaskan seseorang dari kendala kaku dan memberi orang tersebut 
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kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide- ide , keputusan – keputusan 

dan tindakan – tindakannya. Kerangka dasar pemberdayaan masyarakat yang 

dapat dilihat dalam akronim “ACTORS” yang terdiri atas Authority, Confidence 

and competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, and Support.  

a. Authority (Wewenang) 

Wewenang merupakan suatu kekuatan atau kemampuan untuk mengambil 

sebuah keputusan yang terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan 

wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata 

tertib sosial untuk menetapkan kebijakan , menentukan keputusan – keputusan 

mengenai masalah – masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan – 

pertentangan. Masyarakat perlu diberdayakan dengan diberikan kepercayaan 

untuk menetapkan dan memutuskan suatu program yang akan dilakukan. 

b. Confidence and competence (memberi rasa percaya diri dan kompetensi) 

Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa 

percaya diri dan kompetensi masyarakat. Program percaya diri dan kompetensi 

merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Kompetensi diartikan 

sebagai karakteristik dari individu yang meliputi pengetahuan, keahlian, 

pengalaman, sikap, motivasi, dan kepribadian yang akan mempengaruhi untuk 

kerja seseorang. Competence adalah membantu masyarakat agar lebih percaya 

diri dan memiliki kompetensi untuk berkembang, meliputi : 

a. Knowledge (pengetahuan) adalah berbagai gejala yang ditemui dan 

diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul 

ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali 

benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan 

sebelumnya. 

b. Attitude (sikap) dalam kamus oxford Advanced Learner Dictionary 

(Hornby, 1974) adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara 

merasakan , jalan pikiran, dan perilaku. 

c. Skill (keterampilan) adalah ketrampilan yang diperoleh dari kemampuan – 

kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan – kemampuan yang lebih tinggi. 
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c. Trust (membangkitkan kepercayaan) 

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat yakin bahwa 

mereka memiliki kekuatan – kekuatan dan sumber-sumber yang dapat 

dimobilisasi untuk permasalahan dan memenuhi kebutuhannya. Keyakinan 

merupakan suatu tindakan untuk mempercayai sesuatu. 

d. Opportunities (memberi peluang) 

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini setiap anggota masyarakat 

diberikan peluang atau kesempatan untuk memiliki dan menyatakan 

pendapatnya. 

e. Responsibilities (memberi tanggung jawab) 

Tanggung jawab adalah segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Salah satu usaha 

pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab. Masyarakat 

yang tanggung jawab adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri 

sendiri. 

f. Support (memberi dukungan) 

Dukungan merupakan pemberian informasi verbal atau non verbal, saran, 

bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang – orang yang 

akrab dengan subjek didalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran 

dan hal – hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh 

pada tingkah laku penerimanya. 

 Dengan menggunakan kajian teori ini, maka perubahan yang akan 

dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang 

akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output 

yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum. 

 

2.2.7 Indikator Pemberdayaan 

 Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu 

diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang 

berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 

keberdayaan mereka mrenyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses 
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manfaat kesejahteraan dan kemampuan cultural dan politis. Dalam Suharto (2005) 

dijelaskan ada 8 indikator keberdayaan, antara lain : 

1. Kebebasan mobilitas 

Kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat 

tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah 

tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi 

sendirian. 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil 

Kemampuan individu untuk membeli barang – barang kebutuhan keluarga 

sehari – hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya 

(minyak rambut,sabun mandi, rokok, bedak, shampoo). Individu dianggap 

mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan 

sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang 

– barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. 

3. Kemampuan membeli komoditas besar 

Kemampuan individu untuk membeli barang – barang sekunder atau tersier, 

seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, dan pakaian keluarga. 

Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang 

dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika 

ia dapat membeli barang – barang tersebut dengan menggunakan uangnya 

sendiri.  

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan – keputusan rumah tangga 

Yaitu mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama suami / istri 

mengenai keputusan – keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, 

pemberian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha. 

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga 

Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang 

(suami, istri, anak – anak, mertua) yang mengambil uang , tanah, perhiasan dari 

dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di 

luar rumah. 
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6. Kesadaran hukum dan politik 

Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang 

anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki 

surat nikah dan hukum-hukum waris. 

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes- protes 

Seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau 

bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul 

istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, 

penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan 

pegawai pemerintah. 

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga 

Memiliki rumah, tanah asset produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap 

memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek – aspek tersebut secara sendiri atau 

terpisah dari  pasangannya. 

Sedangkan indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur 

pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat menurut Azis 

Turindra (2009) mencakup : 

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang 

dilaksanakan, 

2. Frekuensi kehadiran tiap – tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan, 

3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh 

pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan, 

4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan 

untuk kelanaran pelaksanaan program pengendalian, 

5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan 

program kegiatan, 

6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah, 

7. Meningkat kapasitas skala partisipasi masyarakat, 

8. Berkurangnya masyarakat yang kurang berdaya, 

9. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan 

kehidupan dalam masyarakat, dan 
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10. Meningkatnya kemandirian masyarakat. 

Jadi beberapa indikator pemberdayaan diatas merupakan suatu indikator 

yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak , agar para pendamping 

mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan. Sehingga ketika pendampingan 

sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsultasikan pada aspek-aspek apa saja 

dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. 

  

2.3 Teknologi Tanaman Kedelai Hitam 

 

2.3.1 Kedelai Hitam (Glycine soja) 

Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan 

dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. 

Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3500 

tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai putih diperkenalkan ke Nusantara oleh 

pendatang dari Cina sejak maraknya perdagangan dengan Tiongkok, sementara 

kedelai hitam sudah dikenal lama orang penduduk setempat. Kedelai merupakan 

sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama 

dunia adalah Amerika Serikat meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan 

masyarakat di luar Asia setelah tahun 1910. 

 

2.3.2 Keanekaragaman dan budidaya 

Kedelai yang dibudidayakan sebenarnya terdiri dari paling tidak dua 

spesies: Glycine max (disebut kedelai putih, yang bijinya bisa berwarna kuning, 

agak putih, atau hijau) dan Glycine soja (kedelai hitam, berbiji hitam). G. max 

merupakan tanaman asli daerah Asia subtropik seperti RRC dan Jepang selatan, 

sementara G. soja merupakan tanaman asli Asia tropis di Asia Tenggara. Kedelai 

dibudidayakan di lahan sawah maupun lahan kering (ladang). Kedelai dikenal 

dengan berbagai nama: sojaboom, soja, soja bohne, soybean, kedele, kacang 

ramang, kacang bulu, kacang gimbol, retak mejong, kaceng bulu, kacang jepun, 

dekenana, demekun, dele, kadele, kadang jepun, lebui bawak, lawui, sarupapa 
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tiak, dole, kadule, puwe mon, kacang kuning (aceh) dan gadelei. Berbagai nama 

ini menunjukkan bahwa kedelai telah lama dikenal di Indonesia. 

Klasifikasi ilmiah : 

Kerajaan : Plantae 

Filum  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo             : Fabales 

Famili            : Fabaceae 

Upafamili       : Faboideae 

Genus            : Glycine (L.) Merr. 

Spesies : Glycine max dan Glycine soja (Kedelai hitam) 

 

2.3.3 Teknik Budidaya 

Teknik budidaya kedelai yang dilakukan sebagian besar petani umumnya 

masih sangat sederhana, baik dalam hal pengolahan tanah, pemupukan dan 

pemberantasan hama/penyakitnya, sehingga produksinya masih relatif rendah. 

Waktu tanam yang baik adalah awal musim kemarau/akhir musim hujan. 

Sedangkan untuk syarat lahan yang cocok untuk usahatani kedelai hitam adalah 

sebagai berikut: 

1. Curah hujan berkisar antara 150-200 mm/bl untuk saat pertumbuhan dan 50 

mm/bl saat memasuki fase pemasakan, 

2. Ketinggian tempat 0-500 mdpl, 

3. Suhu harian kurang dari 35  ºC, 

4. Bekas tanaman lain/bero 3 bl,  

5. Drainase baik. 

Berikut ini adalah teknik produksi yang cukup intensif untuk budidaya 

kedelai hitam (Glycine soja) : 

1). Seleksi Benih Kedelai Hitam 

Benih unggul bermutu yaitu benih yang bermutu tinggi dari jenis yang  

mempunyai keunggulan tertentu. 
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 Syarat benih bermutu tinggi : 

 - Daya tumbuh > 80 %, 

 - Bernas  , 

 - Kemurnian Tinggi, 

 - Sesuai dengan nama, dan 

 - Kadar air rendah (< 13 %) 

Kemudian untuk bibit yang baik adalah berukuran besar, tidak cacat, dan 

berwarna seragam (hitam). Jumlah bibit antara 40 – 50 kg per ha untuk 

tanaman monokultur, sedangkan untuk tanaman tumpangsari dengan jagung, 

yaitu 30 kg biji kedelai dan jagung 20 kg per ha. 

2). Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah untuk ditanami kedelai hitam dapat dilakukan tanpa 

atau olah tanah. Perlakuan tanpa melakukan olah tanah di sawah dengan 

tanaman monokultur, tanah dibersihkan dari jerami, kemudian tanah diolah 

satu kali. Untuk tanah yang pH-nya rendah, diberi kapur atau dolomit antara 

200 – 300 Kg per ha. Pada saat ini juga tanah diberi pupuk dasar, yaitu pupuk 

SP-36 sebanyak 100 Kg untuk monokultur. Sedangkan untuk perlakuan olah 

tanah dapat dilakukan menggunakan olah tanah konservasi/olah tanah 

minimum/olah tanah sempurna. Selanjutnya pembuatan saluran drainase/parit 

dengan kedalaman ± 30 cm atau sedalam cangkul dengan tujuan untuk 

memberikan kondisi media penanaman yang lebih optimal, gembur dan aerasi                 

baik. 

3). Penugalan Lubang. 

Untuk tanaman monokultur, dibuat lubang dengan tugal dengan jarak 20 x 

30 cm, sedangkan untuk tumpangsari dengan jagung lubang untuk kedelai 

hitam 30 x 30 cm dan untuk jagung 90 x 90 cm. Lubang untuk jagung dibuat 

terlebih dahulu, dan setelah jagung tumbuh 2 – 3 minggu kemudian dibuat 

lubang untuk kedelai hitam. 

4). Penanaman Kedelai Hitam. 

Penanaman Kedelai hitam dapat dilakukan dengan sistem tugal. 

Penanaman dengan sistem tugal, yaitu menanam di antara sisa batang tanaman 
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padi (singgang) dengan pembuatan lubang tanam sedalam 2-3 cm, dan jumlah 

benih per lubang tanam 2-3 benih. Kemudian benih yang sudah dimasukkan ke 

dalam lubang tanam ditutup dengan pupuk kandang atau kompos yang telah 

matang dan ditutup dengan jerami, yang dihamparkan di atas permukaan tanah. 
Lubang tanam ditutup dengan mulsa jerami. Keuntungan penutupan mulsa 

jerami, diantaranya : 

1. Mengurangi erosi permukaan tanah, mencegah penguapan air, melindungi 

tanah dari terpaan air hujan secara langsung, 

2. Menekan pertumbuhan gulma, 

3. Mengurangi intensitas serangan lalat bibit khususnya pada daerah endemis 

pada awal pertumbuhan tanaman, 

4. Menambah unsur hara tanaman, dan 

5. Menambah pasokan bahan organik. 

5). Pemeliharaan (Penyiangan Dan Pemupukan) 

  Penyiangan dilakukan  pada umur 2-3 hst. Tujuan dari penyiangan yaitu : 

1) Untuk mencegah terjadinya kompetisi, 2) Menghilangkan inang hama atau 

penyakit. Kemudian untuk pengairan dilakukan sebanyak 3-4 kali yang 

diterapkan waktu sebelum tanam, umur tanaman 14 hst (pertumbuhan awal), 

umur tanaman 35 hst (berbunga), dan umur tanaman 60 hst (pengisian polong). 

Sedangkan pemupukan didasarkan atas kebutuhan tanaman dan tingkat 

kesuburan tanah atau berdasarkan rekomendasi pemupukan wilayah masing-

masing. Cara Pemupukan dapat dilakukan dengan cara ditugal dengan jarak 7-

10 cm dari pangkal batang, disebar di sepanjang larikan, atau dengan 

pengocoran (dilarutkan). Waktu aplikasi pada saat umur tanaman 14 hst 

dengan pemberian pupuk kandang 5-10 ton/ha, dan pupuk anorganik, yaitu 

pupuk tunggal Urea 50 kg/ha, SP36 75 kg/ha, KCl 75 kg/ha atau pupuk 

majemuk NPK 100-200 kg/ha. 

6). Pemberantasan Penyakit 

 Pengendalian dilakukan melalui 2 cara yaitu pengendalian secara mekanik 

dan pengendalian secara kimiawi. Untuk mencegah atau memberantas 
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hama/penyakit, maka mulai umur 25 hari dan 50 hari disemprot dengan 

pestisida (karbofuran) sebanyak 5 – 10 liter. 

7). Panen 

 Roguing (seleksi) adalah kegiatan seleksi untuk menghilangkan tanaman 

yang tidak diinginkan, misalnya seleksi terhadap warna bunga, bentuk daun, 

warna bulu. Roguing dilakukan sebelum pemeriksaan lapangan oleh pengawas 

benih. Panen kedelai dilakukan bila umur tanaman ± 90 hst, dengan ciri – ciri 

polong tanaman coklat tua dan keras, dan daun telah menguning dan rontok. 

Pemanenan dilakukan pada pagi hari dengan menggunakan sabit. Selanjutnya 

dijemur dan setelah kering, batang berbuah tersebut dihamparkan diatas tikar 

bambu. Kemudian dipukul-pukul agar bijinya jatuh ketikar. Selanjutnya biji 

kedelai dimasukkan dalam karung. 

        

2.3.4 Pengelolaan Hama Dan Penyakit 

2.3.4.1 Pengendalian Hama Pada Kedelai Hitam. 

Tidak kurang dari 100 jenis serangga dapat menyerang tanaman kedelai, 

termasuk kedelai hitam. Pengendalian di tingkat petani terutama di daerah sentra 

produksi sering menggunakan insektisida secara berlebihan tanpa memperdulikan 

populasi hama. Hal ini selain menambah biaya juga merusak lingkungan dan 

menimbulkan kematian serangga berguna. Untuk mengurangi frekuensi 

pemberian insektisida adalah dengan aplikasi insektida berdasarkan pemantauan 

hama. Insektisida hanya akan digunakan bila kerusakan yang disebabkan oleh 

hama diperkirakan akan menimbulkan kerugian secara ekonomi, yaitu setelah 

tercapainya ambang kendali.  

1. Aphis Glycine 

Kutu ini dapat dapat menularkan virus SMV (Soyabean Mosaik Virus). 

Menyerang pada awal pertumbuhan dan masa pertumbuhan bunga dan polong. 

Gejala yang terjadi layu dan pertumbuhannya terhambat. Pengendalian dapat 

dilakukan: (1) Jangan tanam tanaman inang seperti: terung-terungan, kapas-

kapasan atau kacang-kacangan; (2) Buang bagian tanaman terserang dan bakar, 
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(3) Gunakan musuh alami (predator maupun parasit); (4) Semprot Natural BVR 

atau PESTONA dilakukan pada permukaan daun bagian bawah. 

2. Kumbang Daun Tembukur (Phaedonia inclusa) 

Bertubuh kecil, hitam, dan bergaris kuning. Bertelur pada permukaan 

daun. Gejala yang ditimbulkan larva dan kumbang memakan daun, bunga, pucuk, 

polong muda, bahkan seluruh tanaman. Pengendalian dengan penyemprotan 

PESTONA. 

3.Ulat Polong (Ettiela zinchenella) 

Gejala  pada buah terdapat lubang kecil. Waktu buah masih hijau, polong 

bagian luar berubah warna, di dalam polong terdapat ulat gemuk hijau dan 

kotorannya. Pengendalian dapat dilakukan dengan tanam tepat waktu. 

4. Kepik Polong (Riptortis lincearis) 

Gejala yang terjadi pada tanaman kedelai yaitu polong bercak-bercak 

hitam dan menjadi hampa. 

5. Lalat Kacang (Ophiomyia phaseoli) 

Menyerang tanaman muda yang baru tumbuh. Pengendalian yaitu saat 

benih ditanam, tanah diberi POC NASA kemudian setelah benih ditanam, tanah 

ditutup dengan jerami. Satu minggu setelah benih menjadi kecambah dilakukan 

penyemprotan dengan PESTONA. Penyemprotan diulangi pada waktu kedelai 

berumur 1 bulan. 

6. Kepik Hijau (Nezara viridula) 

Saat matahari bersinar, kepik hijau turun ke polong lalu memakan polong 

dan bertelur. Umur kepik dari telur hingga dewasa antara 1 sampai 6 bulan. Gejala 

tanaman terserang kepik hijau yaitu polong dan biji mengempis serta kering. Biji 

bagian dalam atau kulit polong berbintik coklat. 

7. Ulat Grayak (Spodoptera litura) 

Gejala yang terjadi kerusakan pada daun, ulat hidup bergerombol, 

memakan daun, dan berpencar mencari rumpun lain. Pengendalian yaitu (1) 

dengan cara sanitasi; (2) disemprotkan pada sore/malam hari (saat ulat menyerang 

tanaman) beberapa Natural VITURA. 
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2.3.4.2 Pengendalian Penyakit Pada Kedelai Hitam 

1. Penyakit Layu (Jamur tanah : Sclerotium Rolfsii) 

Penyakit ini menyerang tanaman umur 2-3 minggu, saat udara lembab, dan 

tanaman berjarak tanam pendek. Gejala daun sedikit demi sedikit layu, dan 

menguning. Penularan melalui tanah dan irigasi. Pengendalian dengan tanam 

varietas tahan dan tebarkan Natural GLIO di awal tanam. 

2. Anthracnose (Colletotrichum glycine ) 

Gejala yang terjadi bintik-bintik kecil berwarna hitam pada daun dan 

polong, daun yang paling rendah rontok, polong muda yang terserang hama 

menjadi kosong dan isi polong tua menjadi kerdil. Pengendalian yaitu (1) 

perhatikan pola pergiliran tanam yang tepat; (2) Pencegahan di awal dengan 

Natural GLIO. 

3. Penyakit Karat (Cendawan Phakospora phachyrizi) 

Gejala daun tampak bercak dan bintik coklat. Pengendalian yaitu, (1) cara 

menanam kedelai yang tahan terhadap penyakit, (2) semprotkan Natural GLIO + 

gula pasir. 

4. Busuk Batang (Cendawan Phytium Sp.) 

Gejala batang menguning kecoklat-coklatan dan basah, kemudian 

membusuk dan mati. Pengendalian yaitu (1) memperbaiki drainase lahan; (2) 

tebarkan Natural GLIO di awal.  

5. Penyakit Layu Bakteri (Pseudomonas sp.) 

Gejala layu mendadak bila kelembaban terlalu tinggi dan jarak tanam 

rapat. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan varietas tahan layu, sanitasi 

kebun, dan pergiliran tanaman. 1) 
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III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pemikiran  

 

 Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pengembangan 

masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya masyarakat yang menekankan 

pada partisipasi sosial masyarakat diarahkan pada program pemberdayaan. Salah 

satu sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Nasional adalah 

pembangunan ekonomi dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan sektor 

industri. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan 

taraf hidup petani, pedagang serta nelayan, memperluas pendapatan keluarga dan 

pendapatan berusahatani, menunjang kegiatan industri dan peningkatan ekonomi. 

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan 

petani adalah dengan melakukan peningkatan dalam berusahatani. Namun kendala 

rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Indonesia masih menjadi objek dari 

program pembangunan pertanian, salah satunya masih tingginya angka 

kemiskinan di Indonesia. 

  Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal – hal yang 

biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air 

minum. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan 

dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan 

kehormatan yang layak sebagai warga negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin perlu adanya inovasi atau sesuatu ide yang baru melalui 

beberapa program, termasuk program pemberdayaan dibidang pertanian yang 

ditujukan kepada petani, dan diarahkan pada tujuan dalam membangun 

masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.  

 Lahan Kabupaten Madiun memiliki potensi yang cukup untuk 

mengembangkan tanaman pangan, salah satunya yaitu usahatani kedelai hitam. 

Lahan dan iklim daerah ini cocok untuk ditanami kedelai hitam (Glycine soja). 

Dalam kegiatan ini masyarakat tani di Kabupaten Madiun mengalami beberapa 
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kendala dalam berusahatani, diantaranya yaitu rendahnya penguasaan teknologi – 

teknologi baru untuk menunjang kegiatan usahatani, menurunnya produksi hasil 

karena semakin menurunnya produktivitas lahan serta tidak sesuainya hasil panen 

yang di dapat petani dengan modal yang mereka keluarkan akibat kurang 

efisiennya kegiatan usahatani yang dilakukan. Selain itu masih minimnya tingkat 

pengetahuan dan ketrampilan dari petani kedelai yang rendah. Pada pasca panen 

para petani kedelai hitam (Glycine soja) kesulitan dalam hal memasarkan hasil 

panen, yaitu kedelai hitam (Glycine soja). Pengetahuan petani akan jaringan 

pemasaran kedelai hitam (Glycine soja)  masih minim, mereka masih memasarkan 

hasil panen kepada pengepul dengan sistem aturan yang merugikan petani karena 

masalah harga. Masalah – masalah tersebut yang kini sedang dihadapi oleh 

sebagian besar petani di Kabupaten Madiun, termasuk petani kedelai hitam 

(Glycine soja)  di desa Sambirejo. 

 Dengan melihat kendala yang dihadapi oleh petani kedelai hitam (Glycine 

soja) Kabupaten Madiun, maka Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) desa 

Sambirejo berinisiatif untuk mencari mitra dengan beberapa lembaga atau 

perusahaan yang memiliki program pemberdayaan di bidang pertanian khususnya 

usahatani kedelai hitam (Glycine soja). Gapoktan Desa Sambirejo Kabupaten 

Madiun melakukan kemitraan dengan PT. Unilever Indonesia yang merupakan 

salah satu perusahaan penghasil kecap di Indonesia. PT Unilever memberikan 

suatu program pemberdayaan kepada petani kedelai hitam (Glycine soja). 

Perusahaan membutuhkan bahan baku kedelai hitam (Glycine soja) yang sudah 

disortasi dan bersih. Untuk memenuhi kebutuhan pabrik, maka perusahaan 

merangkul UGM dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine 

soja) untuk melakukan pendampingan teknis budidaya serta pembinaan kelompok 

tani. Kelompok tani mendapatkan benih yang berkualitas dari perusahaan 

sedangkan petani berkewajiban untuk memasarkan secara langsung hasil panen ke 

perusahaan/pabrik Unilever. 

 Program pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan hasil 

produksi dari kedelai hitam (Glycine soja), agar pasokan kedelai hitam (Glycine 

soja) sebagai bahan dasar kecap dapat tercukupi, serta tujuan lain yaitu agar ada 
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peningkatan pendapatan petani kedelai hitam (Glycine soja). Program 

pemberdayaan tersebut tidak hanya diberikan kepada kelompok tani laki – laki 

saja, namun dalam program pemberdayaan ini ditujukan pula kepada perempuan 

yang awalnya berkiprah sebagai ibu rumah tangga sekarang ikut berpartisipasi 

menjadi anggota kelompok tani desa Sambirejo. Dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan petani kedelai hitam terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka pemberdayaan kelompok tani, diantaranya adalah pemberian 

wewenang, pemberian kompetensi, pemberian kepercayaan, pemberian peluang, 

pemberian tanggung jawab, dan pemberian dukungan yang dilaksanakan melalui 

pendampingan dan pembinaan kelompok tani. 

 Kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada anggota kelompok tani 

melalui program pemberdayaan petani dan peningkatan produksi kedelai hitam 

(Glycine soja) diharapkan memberikan hasil pemberdayaan yang berdampak pula 

pada peningkatan/penambahan pendapatan petani. Menurut Tampubolon (2003), 

pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat (kelompok tani) 

agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga 

masyarakat melalui kegiatan – kegiatan swadaya. Salah satunya meningkatkan 

pendapatan keluarga petani. Peningkatan pendapatan keluarga petani dapat dilihat 

dari hasil pemberdayaan yang dilakukan, yaitu dengan bertambahnya pendapatan 

petani setidaknya mampu untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga petani yang 

mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja pada 

khususnya. 

 Sesuatu yang dijalankan dengan baik dan konsisten akan memberikan 

hasil yang positif pula, dengan menjalankan hobi dan kewajiban dari program 

pemberdayaan kelompok tani ini para anggota memiliki penghasilan yang dapat 

menambah kesejahteraan ekonomi keluarga dan yang terpenting anggota 

kelompok tani ini dapat mengembangkan diri mereka sendiri melalui peningkatan 

kompetensi yang mereka miliki. Di samping itu hasil dari kegiatan pemberdayaan 

dan produksi akan berpengaruh pada pendapatan usahatani. Dimana bila produksi 

meningkat maka pendapatan usahatani yang diterimapun juga akan meningkat. 

Dalam penelitian ini, hasil pemberdayaan kelompok tani salah satunya dapat 
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dilihat dari tingkat pendapatan usahatani kedelai hitam (Glycine soja), sehingga 

kesejahteraan keluarga petani dari segi ekonomi juga semakin baik. 

 Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan mendeskripsikan 

pelaksanaan pemberdayaan yang diberikan kepada anggota kelompok tani, 

mendeskripsikan hasil pemberdayaan kelompok tani kedelai hitam (Glycine soja)  

serta menganalisis dampak pelaksanaan program pemberdayaan petani kedelai 

hitam (Glycine soja) terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Sesuai dengan 

tujuan tersebut penelitian berjudul “Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui 

Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine soja) Dalam Usaha 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga” (Kasus pada Kelompok Tani “Margo 

Mulyo” di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kemitraan 

antara PT.Unilever Indonesia dengan petani), akan disederhanakan dalam 

paradigma pemikiran dibawah ini : 
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Keterangan : 
 : Menunjukkan bagian 
  : Menunjukkan proses 
 : Menunjukkan hubungan 
 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program 
Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine soja) Dalam Usaha 
Meningkatkan Pendapatan Keluarga. (Kasus pada Kelompok Tani “Margo 
Mulyo” di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, 
Kemitraan antara PT.Unilever Indonesia dengan petani). 
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3.2 Batasan Masalah 

 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini, maka akan 

dibatasi pada hal – hal sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani Margo Mulyo 

yang mengikuti program pemberdayaan kelompok tani melalui usahatani 

kedelai hitam (Glycine soja) kemitraan antara Gapoktan Sambirejo dengan PT. 

Unilever di desa Sambirejo, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

2. Penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan yang meliputi 

pemberian wewenang, kompetensi, kepercayaan, peluang, tanggung jawab, dan 

pemberian dukungan, mendeskripsikan hasil pemberdayaan serta menganalisis 

dampak pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani kedelai hitam (Glycine 

soja) terhadap peningkatan/penambahan pendapatan keluarga petani. 

3. Penambahan pendapatan keluarga dalam penelitian ini merupakan penambahan  

pendapatan petani yang diperoleh pada anggota kelompok tani Margo Mulyo 

yang mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) 

dari PT. Unilever melalui usahatani kedelai hitam (Glycine soja). 

 

3.3 Definisi Operasional 

 

1. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan 

suatu proses mendorong atau memotivasi individu (anggota kelompok tani 

Margo Mulyo) agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang 

menjadikan pilihan hidupnya, melalui pelaksanaan program pemberdayaan 

petani kedelai hitam (Glycine soja) yang digagas oleh PT. Unilever melalui 

sistem kemitraan dengan Gapoktan Sambirejo. Pelaksanaan tersebut meliputi 

tahapan proses perencanaan hingga kegiatan pelaksanaan, pemberian authority, 

competence, trust, opportunity, responsibility, and support. 

2. Authority dalam penelitian ini berupa pemberian wewenang oleh PT. Unilever 

selaku pelaksana program pemberdayaan petani kedelai hitam kepada 

kelompok tani Margo Mulyo Desa Sambirejo Kecamatan Saradan untuk 
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berusahatani kedelai hitam (Glycine soja) dan mengambil keputusan untuk 

mengikuti kegiatan usahatani(tanam) kedelai hitam dalam program 

pemberdayaan petani kedelai hitam untuk peningkatan produksi kedelai hitam 

(Glycine soja). 

3. Competence dalam penelitian ini yaitu pemberian kemampuan yang dilakukan 

oleh PT. Unilever kepada kelompok tani Margo Mulyo untuk lebih dapat 

meningkatkan kegiatan usahatani (budidaya) kedelai hitam (Glycine soja) lebih 

mandiri dan percaya diri melalui pelaksanaan program pemberdayaan petani 

dalam pengembangan kedelai hitam (P3KH). Kompetensi tersebut berupa : 

• Pemberian pengetahuan mengenai teknis budidaya kedelai hitam kepada 

anggota kelompok tani Margo Mulyo yang mengikuti program 

pemberdayaan petani kedelai hitam. Anjuran teknis budidaya diberikan 

melalui pelatihan teknik yang dilakukan oleh UGM selaku mitra kerja PT. 

Unilever. 

• Sikap yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu petani kedelai hitam 

mau menerima wewenang yang diberikan oleh PT. Unilever melalui 

program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) serta mengikuti 

aplikasi cara teknis budidaya dari asisten pendamping lapang pihak UGM. 

• Pemberian keterampilan dalam berusahatani kedelai hitam yaitu bagaimana 

cara mengapilkasikan anjuran teknis budidaya kedelai hitam oleh petani 

serta pengembangan keterampilan dalam non teknis budidaya, tahap 

pengolahan hasil kedelai hitam. 

4. Trust dalam penelitian ini adalah pemberian kepercayaan kepada kelompok 

tani Margo Mulyo dalam kaitannya dengan usahatani (tanam) kedelai hitam 

(Glycine soja) melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani kedelai 

hitam dengan sistem kemitraan salah satunya pemberian pinjaman sarana 

produksi, pupuk dan obat (pestisida) dan benih kedelai hitam. 

5. Opportunity pada penelitian ini adalah pemberian peluang kepada kelompok 

tani Margo Mulyo atau kesempatan untuk memiliki dan menyatakan 

pendapatnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan program pemberdayaan 

petani untuk mengusahakan budidaya kedelai hitam (Glycine soja). 
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6. Responsibility berdasar pada hak dan kewajiban dari PT. Unilever dan petani 

kedelai hitam dalam sistem kemitraan kedua belah pihak dalam penelitian ini 

adalah pemberian tanggung jawab meliputi : 1) Tanggung jawab PT. Unilever 

untuk melaksanakan program pemberdayaan petani kedelai hitam sebagai 

wujud dari tanggung jawab sosial terhadap petani kedelai hitam yang 

merupakan bahan baku pabrik kecapnya, 2) tanggung jawab petani untuk 

tanam kedelai hitam dengan pengembalian pinjaman benih dalam bentuk hasil 

panen kedelai hitam yang bagus, berkualitas, dan produksi meningkat. 

7. Support (dukungan) dalam penelitian ini adalah memberikan dukungan dan 

fasilitas kepada kelompok tani Margo Mulyo untuk berusahatani kedelai hitam 

(Glycine soja) melalui pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) 

meliputi:  

• Pelatihan teknik yang dimaksudkan adalah PT. Unilever memberikan atau 

melatih keterampilan teknik kepada petani kedelai hitam sesuai dengan 

pengetahuan yang dia miliki. 

• Pendampingan dan pembinaan kelompok tani oleh PT. Unilever yaitu 

dengan menyediakan fasilitator yaitu asisten pendamping lapang UGM 

(Universitas Gadjah Mada) untuk melakukan pendampingan langsung di 

lokasi program penanaman kedelai hitam dilaksanakan yaitu di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.   

• Konsultasi yang dilakukan antara pihak asisten pendamping lapang dan 

petani kedelai hitam untuk memecahkan permasalahan dalam hal budidaya 

maupun non teknis budidaya kedelai hitam. 

• Penyediaan sarana produksi yaitu benih dari PT. Unilever serta pembelian 

hasil panen kedelai hitam petani dari PT. Unilever.  

8. Hasil pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu hasil 

(manfaat/keuntungan) yang akan diperoleh petani kedelai hitam nantinya 

sesudah mengikuti kegiatan pemberdayaan petani kedelai hitam (P3KH) dari 

PT. Unilever dan Gapoktan Sambirejo salah satunya penambahan pendapatan 

keluarga, keterampilan dalam tahap pengolahan kedelai hitam serta 

penambahan pengetahuan. 
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9. Pendapatan keluarga petani merupakan jumlah pendapatan bersih yang 

diterima oleh responden (anggota kelompok tani Margo Mulyo) dari usahatani 

kedelai hitam dengan mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam 

(Glycine soja) dari PT. Unilever, sehingga dapat membantu perekonomian 

keluarga petani dan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya 

yang bersifat mendasar. 
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IV. METODE PENELITIAN 

  

4.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif (Description research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara deskriptif tentang suatu fenomena yang terjadi di 

masyarakat sesuai dengan masalah yang ada pada suatu kehidupan masyarakat 

yang akan dijadikan objek penelitian. Pada umumnya menurut Hidayat (1989), 

penelitian deskriptif ini tanpa menggunakan hipotesa yang dirumuskan secara 

ketat dan hipotesa yang dirumuskan tersebut pada umumnya bukan untuk diuji 

secara statistik. Sedangkan menurut Singarimbun dan Effendi (1987) pemilihan 

penelitian deskriptif ini ditujukan untuk pemecahan masalah yang ada pada 

masalah yang diteliti, dimana peneliti mengembangkan konsep dan 

mengumpulkan fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Pada penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan 

proses pelaksanaan pemberdayaan yang diberikan kepada anggota kelompok tani, 

mendeskripsikan hasil pemberdayaan kelompok tani kedelai hitam serta 

mengetahui dan mendeskripsikan dampak pelaksanaan program pemberdayaan 

petani kedelai hitam terhadap peningkatan kesejahteraan berupa penambahan 

pendapatan keluarga pada kelompok tani Margo Mulyo Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun . 

 

4.2 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian 

 

 Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu di 

Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan 

pertimbangan bahwa menurut hasil observasi dan didukung informasi dari Badan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun terlihat bahwa Gapoktan Desa Sambirejo 

memiliki kegiatan dalam berusahatani kedelai hitam yang aktif dan maju. Selain 

itu Gapoktan Desa Sambirejo mempunyai ide dan program pemberdayaan 
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kelompok tani di Desa Sambirejo, salah satunya kelompok tani Margo Mulyo 

melalui pengembangan kedelai hitam dan melakukan kemitraan (kerjasama) 

dengan PT. Unilever serta pendampingan dari Badan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Madiun dan Universitas Gadjah Mada untuk meningkatkan produksi 

kedelai hitam serta mengatasi masalah ekonomi petani. Penelitian ini diharapkan 

sekaligus akan bermanfaat untuk mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi 

petani berkaitan dengan pengembangan usaha tani kedelai hitam. 

 

4.3 Teknik Penentuan Responden 

 

Penentuan responden dan informan, dilakukan secara sengaja atau 

purposive. Menurut Hidayat (1989) bahwa sampel atau responden ditentukan 

dengan sengaja sebagai bagian dari non – probability sampling, didasarkan pada 

pertimbangan responden yang menjadi sampel adalah responden yang dianggap 

bisa memberikan informasi, mengenai objek penelitian. Responden atau informan 

yang menjadi objek penelitian ini adalah anggota kelompok tani kedelai hitam 

”Margo Mulyo”, yang mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam. 

Dalam penelitian ini jumlah responden dibatasi sampai informasi yang diterima 

dianggap sudah cukup dan tidak bervariasi lagi, serta jawaban atas permasalahan 

yang dihadapi oleh peneliti. Responden yang diperoleh sebanyak 8 orang anggota 

kelompok tani Margo Mulyo, serta 4 orang yang diwawancarai secara mendalam 

yaitu 2 orang pendamping lapang dari UGM, serta 2 pengurus Gapoktan desa 

Sambirejo.  

 

4.4 Jenis Data Yang Dikumpulkan 

 

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, 

yaitu : 

4.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti berbentuk 

data kualitatif yang diperoleh dari responden – responden yang menjadi objek 
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dalam penelitian. Data primer menurut Sugiyono (2004) adalah data yang 

diperoleh langsung responden atau suatu lembaga. Data yang diperoleh dapat 

dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan beberapa petugas/pendamping 

lapang, kelompok tani maupun masyarakat yang terkait dengan responden 

mengenai hal – hal yang berkaitan dengan program pemberdayaan petani kedelai 

hitam (Glycine soja).  

Data primer yang akan dikumpulkan berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan dari kelompok tani kedelai hitam 

(Glycine soja), untuk dideskripsikan berupa data substansi pemberdayaan 

masyarakat yang dalam penelitian ini adalah kelompok tani dengan indikatornya, 

yaitu : Authority (wewenang); Competence (kompetensi) yang meliputi knowledge 

(pengetahuan), attitude (sikap) dan skill (keterampilan); Trust (kepercayaan); 

Opportunity (peluang); Responsibility (tanggung jawab); Support (dukungan). 

Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk menghitung biaya produksi/usahatani 

kedelai hitam yang dilakukan oleh responden yang mengikuti anjuran teknis 

produksi dari PT. Unilever dan UGM, menghitung penerimaan dan pendapatan 

yang diperoleh responden yaitu petani kedelai hitam. 

 

4.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder menurut Sugiyono (2008) adalah data yang diperoleh dari 

sumber data primer akan tetapi sudah diproses, yaitu dengan mengambil data yang 

diperoleh dari referensi, laporan, literatur dan data dari pihak – pihak intansi yang 

terkait dengan penelitian ini yaitu pemberdayaan kelompok tani kedelai hitam 

(Glycine soja) desa Sambirejo. Data sekunder didapatkan dari data yang telah 

tersedia, data tersebut terkait dengan penelitian khususnya mengenai instansi – 

instansi terkait ( PT.Unilever, UGM, kelompok tani Margo Mulyo dan Gapoktan 

desa Sambirejo, serta aparatur atau perangkat desa) di desa Sambirejo, Kecamatan 

Saradan, Kabupaten Madiun. 
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4.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi adalah untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan 

secara langsung di lapangan mengenai fenomena yang ada baik merupakan 

aktivitas sehari – hari maupun kegiatan yang berhubungan dengan penelitian yaitu 

pemberdayaan kelompok tani melalui program pemberdayaan petani kedelai 

hitam dalam meningkatkan pendapatan keluarga petani di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Menurut Wuisman (1991) observasi 

dilakukan dengan tujuan mengembangkan pemahaman menyeluruh dan 

mendalam tentang kejadian nyata dalam kehidupan sehari – hari maupun proses 

interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu.  

Observasi dapat dilakukan dengan pedoman wawancara penelitian, berupa 

substansi pemberdayaan masyarakat dan hasil pemberdayaan petani, penambahan 

pendapatan keluarga, rekaman gambar dan rekaman suara. Metode observasi 

dilakukan bertujuan untuk memperoleh data primer dan memberikan data 

tambahan untuk melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh. 

2. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1987), metode wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.  

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (in dept interview) 

yang dilakukan secara langsung dengan responden, bertujuan untuk mendapatkan 

data primer yaitu data mengenai proses pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani 

kedelai hitam dan dampaknya berupa hasil pemberdayaan untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga petani kedelai hitam.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari beberapa 

dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari desa maupun 

instansi terkait. Dokumen – dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, 

dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, dan rekaman kaset. Atau pengertian 

lain dari dokumentasi yaitu untuk memperkuat, melengkapi, dan 

menyempurnakan data yang telah diperoleh dari hasil survei pendahuluan. 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu mengenai kondisi 

umum daerah penelitian, yaitu desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten 

Madiun. 

 

4.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif menurut 

Arikunto (2002) yaitu suatu analisis yang memaparkan keadaan di lapang dalam 

bentuk kalimat atau kata- kata untuk menggambarkan suatu keadaan, fenomena, 

dan fakta di lapangan secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak 

memanipulasi keadaan dan kondisinya. Sedangkan berdasarkan Sugiyono (2008) 

analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

pihak lain. 

Analisis kualitatif menggunakan pertimbangan data-data yang bukan 

berupa angka. Data tersebut akan dikumpulkan kemudian dibandingkan untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan dengan bantuan teori dan kenyataan dalam 

praktek yang terjadi. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan petani kedelai 

hitam serta mendeskripsikan hasil pemberdayaan kelompok tani Margo Mulyo 

di desa Sambirejo Kabupaten Madiun melalui pelaksanaan program 

pemberdayaan petani kedelai hitam digunakan analisis deskriptif yaitu dengan 

melaporkan hasil wawancara secara mendalam (in-depth interview) dari 
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berbagai pihak yaitu responden (anggota kelompok tani Margo Mulyo, 

pendamping lapang Universitas Gadjah Mada, dan asisten PT. Unilever). 

Analisis deskriptif dengan kata-kata yang sistematis dan akurat untuk 

mendapatkan kesimpulan yaitu melalui data hasil wawancara terstruktur 

menggunakan pedoman wawancara dengan petani, observasi serta 

dokumentasi. 

2. Untuk menganalisis dampak pelaksanaan progam pemberdayaan petani kedelai 

hitam terhadap peningkatan pendapatan keluarga dilakukan dengan analisis 

deskriptif, yaitu menggunakan wawancara langsung kepada responden secara 

mendalam. Data yang diperoleh berupa data kualitatif yaitu hasil dari program 

pemberdayaaan petani kedelai hitam. Kedua, data kuantitatif berupa rincian 

biaya produksi dan penerimaan yang akan dihitung. Kemudian dari dua data 

tersebut di deskripsikan untuk diambil kesimpulan dengan pendapatan yang 

diterima petani mengikuti program pemberdayaan dapat menambah 

pendapatan keluarga sebelumnya dan meningkatkan perekonomian keluarga. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Iskandar (2009), analisis data ini 

dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data diantaranya adalah melalui 3 

tahap model air yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau 

verivikasi yang berlangsung bersifat stimultan atau siklus yang interaktif. Ketiga 

tahapan tersebut berlangsung secara stimultan seperti digambarkan sebagai 

berikut : 

 

   

 

 

 

 
Gambar 2. Proses Pengumpulan Data (Model Miles dan Huberman, 1994) 
 
1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian dan pentransformatian data kasar dari 

Pengumpulan Penyajian data 

Reduksi data Kesimpulan atau verivikasi 
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lapangan dan mencari keterangan yang berguna. Sedangkan menurut Pawito 

(2008) reduksi data bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, 

melainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data 

dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data. 

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajian antara lain teks naratif yang bertujuan untuk mempermudah 

membaca dan penarikan kesimpulan. Dalam penyajian data peneliti dapat 

dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau stimultan sehingga 

data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. 

3. Kesimpulan atau verivikasi, diartikan sebagai proses yang dilakukan dengan 

menarik kesimpulan dari kategori – kategori data yang direduksi dan disajikan 

untuk menuju pada kesimpulan akhir untuk menjawab fokus permasalahan. 

Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di 

lapangan, dengan cara merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran 

dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. 

Data yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara deskriptif, 

yaitu dengan mendeskripsikan (memberi gagasan secara mendalam) fenomena 

sosial yang terjadi di masyarakat. 
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V. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 

5.1 Keadaan Wilayah 

 

Kabupaten Madiun adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, 

Kabupaten Nganjuk di timur, Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kota Madiun, 

Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi di barat. Ibukotanya adalah 

Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2010. 

Namun sekarang administrasinya masih dilayani di kota Madiun, dan sebagian 

gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah Caruban yang merupakan 

bagian dari Kecamatan Mejayan. Gedung lainnya akan dipindah secara bertahap 

dari Kota Madiun mulai tahun 2011. 

Madiun dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta, dan kabupaten ini juga 

dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Kota-kota kecamatan yang 

cukup signifikan adalah Caruban, Saradan, Dolopo, Dagangan dan Balerejo. 

Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, yakni bagian dari rangkaian 

Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan dataran tinggi dan 

bergelombang sedang bagian tenggara berupa pegunungan, bagian dari kompleks 

Gunung Wilis-Gunung Liman. 

Kabupaten Madiun terdiri atas 15 kecamatan, yang terbagi dalam 206 

terdiri dari 196 desa dan 8 kelurahan. Dalam percakapan sehari-hari penduduk 

kabupaten Madiun menggunakan Bahasa Jawa dengan dialek Madiun atau dialek 

Mataraman yang lebih condong ke logat Surakarta/Solo. Ditinjau dari bidang 

pertanian, potensi yang menonjol saat ini adalah pertanian padi, kedelai, palawija, 

perkebunan kakao, kopi, mangga, durian, rambutan dan produk hasil hutan dan 

produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain sebagainya. Untuk 

durian dan kakao banyak di budidayakan di Kecamatan Dagangan, dan 

Kecamatan Kare. Kebun Kopi dengan skala besar di budidayakan di Kandangan, 

Kecamatan Kare, yang merupakan peninggalan Belanda. Gunung Liman 

merupakan puncak tertinggi di Pegunungan Wilis menjajikan sensasi pendakian 
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yang luar biasa. Banyak sekali ditemukan flora fauna dan juga arca sepanjang 

jalur pendakian dari Pulosari, Kecamatan Kare.  

Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Kecamatan Saradan merupakan salah 

satu kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Kecamatan Saradan terdiri dari 

15 desa termasuk juga desa Sambirejo, dimana desa ini adalah desa wilayah 

penelitian. Desa Sambirejo terletak sekitar 10 km dari ibukota kecamatan Saradan 

dan 28 km dari ibukota Kabupaten Madiun.  

 Sedangkan batas-batas wilayah desa Sambirejo Kecamatan Saradan adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara  : Desa Tulung Kecamatan Saradan  

2. Sebelah Selatan  : Desa Sumbersari Kecamatan Saradan 

3. Sebelah Barat    :Desa Tulung dan Desa Sumbersari Kecamatan 

Saradan 

4. Sebelah Timur  : Desa Klumutan Kecamatan Saradan 

 

 
Gambar 3. Peta Lokasi penelitian (Desa Sambirejo). (Sumber: Data Desa Sambirejo, 

2010) 
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Desa Sambirejo merupakan kawasan dataran yang secara administratifnya 

berada dalam wilayah kecamatan Saradan. Curah hujan di desa Sambirejo 1660 

mm/th dengan tinggi tempat dari permukaan laut 75 meter. Topografi atau 

bentang lahan dari desa Sambirejo merupakan dataran dengan luas 205,498 ha.  

 

5.2 Keadaan Penduduk 

 

5.2.1 Berdasarkan Mata Pencaharian 

 Sebagian besar wilayah Desa Sambirejo merupakan daerah pertanian dan 

perhutani, dan usaha peternakan. Aadapun rincian jumlah penduduk berdasarkan 

mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Sambirejo Berdasarkan Mata Pencaharian  

 
No. Keterangan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Petani  425 49,59 

2. Peternak 355 41,42 

3. Pekerja di sektor jasa/perdagangan 58 6,77 

4. Pekerja di sektor industri 19  2,22 

Jumlah 857 100,00 

(Sumber : Data Desa Sambirejo, 2010) 

 

 Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk desa 

Sambirejo sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani 

yaitu dengan persentase terbanyak 425 orang atau 49,59 %. Hal ini dikarenakan 

lahan pertanian di desa Sambirejo masih cukup potensial untuk bidang pertanian 

sehingga untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga, maka perlu adanya peningkatan kegiatan di bidang pertanian. 

Salah satunya yaitu usahatani kedelai hitam selain padi yang memang sudah 

menjadi pekerjaan utama sebagian penduduk dan memang lahan di desa ini cocok 

untuk dikembangkan sebagai usahatani kedelai hitam untuk pasokan pabrik milik 

perusahaan swasta. Sebanyak 355 orang atau 41,42 orang bekerja sebagai 
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peternak, rata-rata penduduk yang bekeja sebagai peternak mereka memiliki 

ternak sapi potong dan kambing. Sebagian dari petani atau penduduk desa 

Sambirejo memilih pekerjaan peternak untuk pekerjaan sampingan dari petani. 

Sebagian lagi yaitu memilih bekerja sebagai pedagang dan jasa sebanyak 58 orang 

atau 6,77 %. Sedangkan sisanya bekerja dibidang industri 19 orang atau 2,22 % 

saja. Tingkat pendidikan penduduk desa Sambirejo juga mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan mengenai pilihan bidang pekerjaan mereka selain warisan 

turun temurun dari nenek moyang penduduk desa Sambirejo yang dahulu juga 

sebagai petani. 

 

5.2.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan penduduk desa Sambirejo dapat dilihat pada tabel , 

berikut ini : 

 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sambirejo Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 
 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Tidak Sekolah - - 

2 SD/Sederajat 481 27,64 

3 SMP/Sederajat 648 37,24 

4 SMA/Sederajat 590 33,91 

5 Perguruan Tinggi   21   1,21 

Jumlah 1740 100,00 

(Sumber : Data Desa Sambirejo, 2010) 

 

 Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

masyarakat yang bertempat tinggal di desa Sambirejo ,dapat diketahui bahwa 

jumlah penduduk yang tidak sekolah tidak ada. Sedangkan untuk yang tamat 

SMP/ Sederajat sebanyak 648 orang atau 37,24 % memperoleh persentase yang 

banyak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa Sambirejo 

tidak  buta aksara, namun mereka harus putus sekolah dan hanya bisa sekolah 

sampai batas pendidikan SMP saja, hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya faktor 
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perekonomian yang masih rendah dan pengetahuan yang terbatas, sehingga 

penduduk memilih untuk bekerja sebagai petani sejak tamat SMP dan membantu 

orang tua. Tingkat pendidikan yang lulusan SMA/Sederajat sebanyak 590 atau 

33,91 %. Meskipun banyak juga penduduk yang lulusan SMA/Sederajat namun 

kurangnya minat penduduk untuk menjadi warga yang berkembang dalam hal 

usaha pekerjaan juga dapat mempengaruhi motivasi penduduk dalam mencari 

lahan penghidupan. Tingkat pendidikan yang lulusan SD/Sederajat 481 orang atau 

27,64 % sedangkan untuk lulusan diperguruan tinggi hanya 21 orang atau 1,21 %. 

 

5.2.3 Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan 

 Berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduk Desa Sambirejo terdapat 250 

KK atau 39,12 % yang tergolong keluarga pra sejahtera, 158 KK atau 24,73 % 

termasuk keluarga yang tergolong keluarga sejahtera 1. Sedangkan yang tergolong 

keluarga sejahtera 2 sebanyak 160 KK atau 25,04 %, untuk keluarga sejahtera 3 

ada 63 KK atau 9,86 % . Selanjutnya penduduk yang tergolong dalam keluarga 

sejahtera 3 plus hanya 8 KK atau 1,25 %, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Sambirejo Berdasarkan Tingkat 

Kesejahteraan 
 
No. Uraian Jumlah (KK) Persentase (%) 

1 Keluarga Pra Sejahtera 250 39,12 

2 Keluarga Sejahtera 1 158 24,73 

3 Keluarga Sejahtera 2 160 25,04 

4 Keluarga Sejahtera 3 63   9,86 

5 Keluarga Sejahtera 3 plus 8    1,25 

Jumlah 639 100,00 

(Sumber : Data Desa Sambirejo, 2010) 

 

 Data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Sambirejo masih tergolong 

daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan penduduk miskin, karena berdasarkan 

pada tabel 4 diatas jumlah tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk Desa 

Sambirejo adalah keluarga pra sejahtera dengan jumlah 250 KK atau 39,12 %. Hal 
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ini dikarenakan meningkatnya jumlah pengangguran di Desa Sambirejo setelah 

mereka lulus sekolah dari SMP ataupun SMA, dan tidak ada niatan untuk 

melanjutkan sekolah karena terbentur oleh keadaan ekonomi, dan sebagian besar 

penduduknya juga memilih bekerja sebagai petani, pedagang dan bekerja disektor 

jasa sehingga tingkat kesejahteraan penduduk juga menurun. 

 

5.3 Keadaan Pertanian 

 

5.3.1 Distribusi Penggunaan Tanah Pertanian 

 Tata penggunaan lahan tanah pertanian di Desa Sambirejo dibagi menurut 

penggunaannya. Desa Sambirejo di dominasi oleh lahan pertanian yang mencapai 

163,31 ha dengan tingkat kesuburan tanah yang subur. Adapun untuk besar luasan 

masing-masing lahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 5. Distribusi Penggunaan Lahan Pertanian Desa Sambirejo Menurut 

Luas Lahan 
 
No. Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha) Persentase (%) 

1 Sawah Irigasi 65,51 39,82 

2 Sawah Setengah Teknis 73,35 44,59 

3 Sawah Tadah Hujan 24,45 14,86 

4 Sawah Pasang Surut - - 

5 Ladang/Tegalan - - 

6 Padang Rumput 1,2 0,73 

Jumlah 164,51 100,00 

(Sumber: Data Desa Sambirejo, 2010) 

 

 Luasnya daerah yang digunakan untuk lahan pertanian akan mendukung 

perkembangan di sektor pertanian desa Sambirejo. Pemanfaatan lahan pertanian 

dengan luas sawah irigasi 65,51 ha atau 39,82% dan sawah tadah hujan 24,45 atau 

14,86% dapat menunjang penghidupan penduduk pada lahan pertanian dan 

bekerja sebagai petani. Sebagian besar sawah penduduk cocok untuk ditanami 
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kedelai putih dan hitam selain padi. Jadi dapat dikatakan kalau Desa Sambirejo 

merupakan Desa Lumbung Padi di wilayah Kota Madiun. 

 Besarnya lahan yang termasuk dalam sawah irigasi dan tadah hujan 

didukung oleh potensi irigasi yang ada di desa tersebut, yaitu adanya sungai, 

sumur dan mata air. Sehingga untuk kebutuhan pengairan sawah dapat tercukupi 

dengan optimal. Sedangkan untuk pekarangan dan tegalan sebagian besar 

penduduk tidak memiliki pekarangan maupun tegalan kemungkinan dapat 

disebabkan karena banyaknya bangunan rumah yang sudah modern bentuk 

bangunannya, sehingga luas pekarangan menjadi lebih kecil. Selain itu 

berdasarkan hasil observasi pada wilayah penelitian, rata-rata rumah penduduk di 

Desa Sambirejo sangat luas dan dekat dengan jalan dusun, sehingga tidak ada 

tanaman pada pekarangannya. Selain luas lahan sawah, desa Sambirejo memiliki 

luas lahan yang tergolong padang rumput 1,2 ha. Padang rumput ini untuk 

tanaman ternak karena sebagai pekerjaan sampingan dari petani, penduduk desa 

berternak sapid an kambing. Namun sekarang ini rumput di desa tersebut semakin 

habis, dan susah didapatkan oleh karena itu penduduk harus giat untuk mencari 

rumput sampai ke hutan. 

 

5.3.2 Luas Lahan Produktivitas Tanaman Utama 

 Penggunaan lahan yang ada di Desa Sambirejo untuk produktivitas 

pertanian hanya digunakan sebagai lahan tanaman pangan dan palawija. 

Komoditas pertanian yang dikembangkan di desa ini terdiri dari padi, kedelai 

(putih dan hitam), jagung dan kacang hijau, terkadang ada juga yang menanam 

kacang tanah namun hanya beberapa petani saja. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 6. Luas Lahan dan Produktivitas Tanaman Pangan di Desa Sambirejo,  
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 

 
No. Jenis Komoditi Luas 

Lahan (Ha)
Persentase 

(%) 
Produktivitas 

(Ton/ha) 
Bentuk 

Produksi 

1 Padi     

 Padi sawah 70 54,69 6 Gabah 

 Padi ladang 5 3,91 3 Gabah 

2 Kedelai 10 7,81 80 Biji 

3 Jagung 30 23,44 210 Tongkol 

4 Kacang Hijau 10 7,81 70 Biji 

5 Kacang tanah 3 2,34 1,5 Biji 

Total 128 100,00   

(Sumber: Data Desa Sambirejo, 2010) 

 

 Luas lahan untuk budidaya tanaman padi mencapai 75 ha dengan rata-rata 

hasil produksi panen sebesar 6 ton/ha untuk padi sawah dan 3 ton/ha untuk padi 

ladang. Sedangkan untuk tanaman palawija memiliki luasan lahan mencapai 53 ha 

untuk 2 kali masa tanam yang terdiri dari tanaman kedelai sebesar 10 ha, jagung 

30 ha, dan untuk tanaman kacang hijau 10 ha. Untuk komoditi kacang tanah hanya 

dilakukan sewaktu-waktu saja yaitu satu kali tanam pada saat masa tanam kedua 

dengan luas lahan 3 ha. Penanaman ini dilakukan satu kali dalam satu tahun 

karena bertujuan untuk mengganti unsur hara  yang hilang setelah penanaman 

padi pada masa tanam pertama. Sehingga dalam perolehan panenpun juga sedikit 

yaitu 1,5 ton/ha, hal ini dapat dikatakan lebih kecil dibandingkan dengan 

perolehan hasil panen padi, jagung, maupun kedelai. 

 

5.3.3 Keadaan Pertanian Menurut Pola Tanam 

Keadaan pertanian di Desa Sambirejo memiliki pola tanam yang 

dimaksudkan untuk mengetahui waktu tanam yang diterapkan oleh petani di 

daerah setempat yaitu sebagai berikut : 

 



68 
 

Bulan 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Komoditas padi padi                      Palawija(jagung/kedelai) 

Gambar 4. Pola tanam 1 di Desa Sambirejo (Sumber : Analisis data primer, 2011) 

 
Bulan 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Komoditas padi                     jagung/kedelai hitam palawija 

Gambar 5. Pola Tanam 2 Desa Sambirejo (Sumber : Analisis data primer, 2011) 

 

 Berdasarkan pola tanam pada gambar di atas, petani desa Sambirejo 

melakukan budidaya padi sebanyak 2 kali dalam setahun. Dalam hal ini petani 

menanam padi selama 2 kali masa tanam yaitu ketika musim penghujan dan 

musim pancaroba atau pertengahan musim hujan dengan musim kemarau. Pada 

pertengahan tahun, yaitu bulan juni bertepatan dengan musim kemarau petani 

biasanya mengganti dengan menanam komoditas palawija, yaitu sebagian petani 

menanam jagung dan sebagian lagi menanam kedelai putih ataupun kedelai hitam. 

Hal ini dikarenakan sebagai usaha rotasi atau pergiliran tanaman di lahan milik 

petani di Desa Sambirejo. Namu ada juga sebagian petani pada pertengahan tahun 

yakni bulan maret atau awal februari setelah panen padi mencoba untuk 

menanami lahannya dengan kedelai hitam ataupun jagung. Petani mencoba untuk 

menanam kedelai hitam untuk memenuhi pasokan kedelai hitam ke pabrik 

Unilever yang menjalin kemitraan dengan gapoktan Desa Sambirejo. Ada juga 

sebagian lagi yang menanam kacang tanah, untuk upaya mengembalikan unsur 

hara dalam tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman palawija. 

 

5.4 Kelembagaan Sosial Ekonomi Pendukung Usaha Pertanian 

 

 Di Desa Sambirejo terdapat dua kelembagaan sosial dan empat 

kelembagaan ekonomi. Kelembagaan sosial meliputi Balai Penyuluhan Pertanian 

(BPP), kelompok ibu-ibu PKK/kelompok tani wanita. Sedangkan kelembagaan 

ekonomi yang ada di Desa Sambirejo meliputi Gapoktan Sambirejo, kelompok 

tani, pasar, dan KUD/kios. 
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5.4.1 Kelembagaan Sosial 

1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

 Kecamatan Saradan memiliki Balai penyuluhan pertanian (BPP) sebagai 

perangkat penyuluhan mempunyai peranan dalam mengelola dan melaksanakan 

program penyuluhan pertanian, selain itu BPP berfungsi sebagai tempat 

pertukaran informasi dan pertemuan antar anggota kelompok dan PPL. 

2. Kelompok Ibu-ibu PKK/Kelompok Tani Wanita 

 Mayoritas penduduk Desa Sambirejo berprofesi sebagai petani, baik petani 

laki-laki maupun perempuan tani. Perempuan tani juga ikut dalam kegiatan ibu-

ibu PKK. Kegiatan kelompok tersebut memiliki beberapa kegiatan salah satunya 

diberdayakan pada kegiatan Gapoktan Sambirejo, antara lain sortasi kedelai 

hitam, pengiriman beras ke beberapa wilayah serta pengolahan kopi kedelai 

hitam. Selain kegiatan dari Gapoktan kelompok ibu-ibu ini memiliki kegiatan di 

luar yaitu industri rumah tangga pengolahan makanan ringan seperti keripik tempe 

dan keripik jamur. Di luar beberapa kegiatan tersebut, para ibu-ibu ini juga sering 

mengikuti pertemuan penyuluhan dan pertemuan kelompok tani maupun 

kelompok wanita PKK. 

 

5.4.2 Kelembagaan Ekonomi 

1. Gapoktan Sambirejo  

 Desa Sambirejo memiliki satu Gapoktan yang bernama Gapoktan 

Sambirejo. Peran dari Gapoktan tersebut membawahi kelompok tani yang ada 

dilingkupnya yaitu kelompok tani Margo Mulyo dan kelompok tani Sekar Wangi. 

Gapoktan Sambirejo juga memiliki beberapa kegiatan diantaranya 

memberdayakan petani melalui kemitraan kedelai hitam dengan PT. Unilever, 

menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga dan perusahaan, pembuatan pupuk 

bokhasi, dan pemberdayaan penjual sayur keliling. Disamping itu Gapoktan 

Sambirejo juga berperan sebagai penampung aspirasi dari para anggota kelompok 

tani, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pertanian petani 

seperti obat-obatan/pestisida, dan pupuk. 
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2. Kelompok Tani 

 Terdapat 2 kelompok tani di Desa Sambirejo yaitu Kelompok Tani Margo 

Mulyo dan Kelompok Tani Sekar Wangi, yang tergabung dalam Gapoktan 

Sambirejo. Pertemuan dilakukan secara rutin 3 kali setiap satu bulan, namun 

pertemuan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika ada hal yang akan disampaikan 

kepada anggota kelompok, misalnya ada kegiatan kemitraan baru. Kegiatan yang 

dilakukan yaitu membahas mengenai kalender tanam, pengairan, pupuk, gotong-

royong, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pertanian. Dalam setiap 

pertemuan pengurus selalu memberikan kesempatan kepada para anggota untuk 

menyampaikan pendapat atau saran mengenai apa yang menjadi topik bahasan 

pada saat itu. Terdapat pula keterlibatan anggota dalam penyampaian pendapat 

dari anggota kelompok tani dalam mencapai tujuan kelompok, selain itu juga ada 

kerjasama dengan luar desa pada salah satu kegiatan yang ada dikelompok tani 

maupun Gapoktan Sambirejo. 

3. Pasar 

 Dengan terdapatnya pasar yang terletak diarah selatan Desa Sambirejo 

tidak jauh dari Gapoktan Sambirejo akan membantu segala kegiatan 

perekonomian masyarakat Sambirejo utamanya agar lebih meningkat, teratur dan 

berjalan lancar. Petani juga dapat memasarkan hasil pertanian di pasar ini selain 

didistribusikan ke luar daerah serta di pasar ini juga menyediakan kebutuhan 

saprotan petani. 

4. KUD/Kios. 

Di Desa Sambirejo juga ada KUD dan beberapa kios milik masyarakat 

Sambirejo. KUD berperan untuk memberikan bantuan modal dalam bentuk uang, 

juga memberi bantuan sarana produksi usahatani berupa pupuk, bibit, peralatan 

pertanian dan lain sebagainya. Selain KUD juga terdapat kios yang menyediakan 

kebutuhan saprodi untuk petani dalam memenuhi kebutuhannya untuk 

berusahatani. 

 

 

 



71 
 

5.5 Program Pembangunan Desa 

 

 Program pembangunan di Desa Sambirejo untuk 1 tahun ke depan, tahun 

2011 yaitu rencana pembangunan di segala bidang. Namun yang perlu mendapat 

perhatian adalah pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana serta 

pemerintahan. Adapun program-program pembangunan yang direncanakan untuk 

tahun 2011 dan peningkatan kegiatan pada bidang yang sudah terealisasi namun 

belum optimal meliputi program untuk lembaga pemerintahan, program untuk 

lembaga masyarakat, program di bidang sosial ekonomi, bidang 

pendidikan,kesehatan serta pada bidang pertanian. Beberapa program yang telah 

direncanakan tersebut merupakan suatu program dari Musrenbangdes 

(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 2011) yang dapat membantu 

masyarakat di beberapa aspek, terutama di bidang sosial ekonomi masyarakat. 

Selain itu dengan adanya Musrenbangdes tahun 2011 yang dihadiri oleh perangkat 

desa, kecamatan, tokoh masyarakat, perwakilan warga, serta dari beberapa dinas 

terkait, seperti dinas pertanian ditujukan agar juga dapat mempererat tali 

silaturahmi dan hubungan di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa 

Sambirejo, karena diputuskan atas musyawarah bersama. 

 

5.5.1 Program Dalam Bidang Sosial dan Budaya 

1. Bidang Sosial 

 Program lembaga pemerintah di Desa Sambirejo memiliki peran penting 

bagi pembangunan desa ke arah lebih baik lagi. Program dari lembaga pemerintah 

yang ada adalah peningkatan kreativitas dan kinerja dari perangkat desa dan 

aparat desa, RT, RW, PKK, dan LPM. Masing – masing program tersebut 

memiliki fungsi yang berbeda-beda akan tetapi pada umumnya semua lembaga 

kemasyarakatan tersebut mempunyai tujuan yang sama salah satunya adalah untuk 

membantu meringankan masyarakat dalam menghadapi persoalan pemerintahan 

dan melayani kebutuhan masyarakat. Peningkatan kreativitas dan skill perangkat 

desa salah satunya yaitu peningkatan skill dalam mengoperasikan komputer, dan 

LCD. Sebenarnya tingkat kemampuan sebagian perangkat desa ini sudah 25% 
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namun perlu ditingkatkan agar menambah keterampilan sehingga pelayanan 

terhadap masyarakat juga lebih praktis dan cepat. 

 Sedangkan untuk program lembaga kemasyarakatan di Desa Sambirejo 

adalah karang taruna dan organisasi khusus perempuan. Karang taruna merupakan 

organisasi yang ada di Desa Sambirejo yang anggotanya pemuda-pemudi desa 

Sambirejo. Mereka aktif dalam beberapa kegiatan seperti gotong royong kerja 

bakti, latihan musik, baik musik tradisional (karawitan) maupun modern. Selain 

itu tujuan dari karang taruna ini yaitu untuk menampung inspirasi pemuda-pemudi 

untuk berkreasi, mengembangkan potensi desa dan ikut serta memajukan desa. 

Peningkatan keterampilan pemuda desa merupakan rencana pembnagunan desa 

dalam bidang sosial. Banyaknya pengangguran di desa Sambirejo, memotivasi 

para perangkat desa untuk membuat suatu kregiatan untuk keterampilan pemuda 

desa, salah satu yang sudah ada yaitu bantuan las listrik untuk bengkel motor, dan 

hal itu perlu direalisasikan. Sedangkan untuk organisasi khusus perempuan yang 

rata-rata anggotanya adalah ibu-ibu yang tinggal di Desa Sambirejo, kegiatannya 

berupa kegiatan arisan, dan kelompok kerja wanita. Kegiatan arisan ini tujuannya 

untuk meningkatkan tali persaudaraan agar tetap terjalin. Kelompok kerja wanita 

disini merupakan kelompok yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga yang tidak 

memiliki pekerjaan tetap mereka diberdayakan untuk ikut dalam pengolahan 

makanan dari home industri, seperti olahan kripik jamur dan kripik tempe khas 

desa Sambirejo. 

2. Bidang Budaya 

 Desa Sambirejo memiliki budaya yang merupakan peninggalan nenek 

moyangnya dulu. Budaya yang sekarang masih ada dan dilestarikan oleh 

masyarakat desa Sambirejo adalah musik tradisional (karawitan), warga yang 

memiliki keterampilan dalam bermain musik tradisional seperti gamelan jawa ini 

tergabung dalam anggota karawitan desa Sambirejo, rata-rata anggotanya adalah 

bapak-bapak. Keterampilan main musik gamelan jawa ini perlu ditingkatkan 

untuk mengasah keterampilan warga serta dapat dijadikan motivasi untuk 

meningkatkan kegiatan di desa, seperti ikut kejuaraan dan pertunjukan. Sedangkan 

untuk program selanjutnya ditahun 2011 ini yang akan direncanakan yaitu 
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bantuan alat musik modern yang dikhususkan untuk remaja Desa Sambirejo, 

mereka memiliki keterampilan untuk bermain musik, namun belum mendapat 

perhatian, sehingga dimasukkan dalam program kerja pembangunan desa untuk 

tahun 2011 ke depan. 

 

5.5.2 Program Dalam Bidang Ekonomi 

1. Home Industri 

 Masyarakat Desa Sambirejo merupakan warga yang sangat aktif, 

khususnya para ibu-ibu yang selalu menemukan ide untuk mengembangkan 

potensi serta keterampilan yang dimiliki oleh ibu-ibu dalam mengembangkan 

berbagai produk olahan. Pengembangan di sektor industri kecil akan menjadi 

sorotan utama untuk pembangunan di bidang ekonomi, salah satunya 

pengembangan olahan kripik jamur tiram. Industri kecil kripik jamur tiram ini 

perlu dikembangkan karena melihat pemasaran dari kripik ini yang lumayan 

sudah sampai ke luar kota Madiun. Sehingga industri rumah tangga ini tidak 

hanya mengolah kripik jamur tiram saja, namun bahan bakunya diharapkan hasil 

dari produksi sendiri atau budidaya jamur tiram sendiri oleh bapak-bapak yang 

tergabung dalam kelompok masyarakat/kelompok tani dan ibu-ibu dapat bekerja 

dalam industri pengolahannya. Selain itu akan direncanakan produksi garlic dalam 

skala industri kecil yaitu produksi olahan kripik dari ketela pohon dan ditujukan 

untuk ibu-ibu PKK. 

2. Kemitraan petani dengan PT.Unilever 

 Petani Desa Sambirejo melakukan kemitraan dengan PT. Unilever atas 

nama Gapoktan Desa Sambirejo. Kemitraan antara petani desa Sambirejo dan PT. 

Unilever merupakan kemitraan dalam hal usahatani kedelai hitam. PT. Unilever 

membutuhkan pasokan bahan baku kecap, yaitu kedelai hitam sedangkan lahan di 

desa Sambirejo cocok ditanami kedelai hitam dan dapat mencukupi luas lahan 

yang diminta PT.Unilever sekurang-kurangnya 52 ha. Kemudian hasil panen dari 

petani langsung dibeli oleh PT. Unilever, sehingga petani mendapatkan 

keuntungan dari kemitraan ini, dan tidak bingung untuk menjual hasil panennya, 
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Dengan adanya kemitraan ini pula, petani sedikit bisa mengatasi kesulitan 

ekonomi keluarganya. 

 

5.5.3 Program Dalam Bidang Pendidikan 

 Pembangunan dalam bidang pendidikan sekarang ini yang lagi gencar-

gencarnya adalah untuk pengembangan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 

yang juga di gencar-gencarkan oleh Ibu Bupati Madiun. Peningkatan dan 

penambahan sekolah PAUD di Desa Sambirejo akan disertai dengan peningkatan 

gaji dari guru PAUD. Hal ini dilakukan karena PAUD sangat bermanfaat bagi 

masyarakat Desa Sambirejo, untuk mendidik generasi kecil supaya dapat 

pendidikan yang lebih berkualitas lagi untuk menuju pendidikan ke Sekolah 

Dasar. Selain itu pendidikan agama juga perlu ditingkatkan yaitu pendidikan TPA 

yang membutuhkan guru/pengajar ngaji. Di Desa Sambirejo sudah ada guru, 

namun kesejahteraan dari guru tersebut belum mendapat perhatian, sehingga perlu 

ditingkatkan untuk membantu guru ngaji dan memotivasi warga. 

 

5.5.4 Program Pembangunan Di Bidang Sarana dan Prasarana 

 Pembangunan di bidang sarana dan prasarana meliputi bidang pertanian 

dan fisik. Pada bidang pertanian yaitu meliputi perbaikan sumur P2T dan P2MD 

bertujuan untuk menanggulangi keluhan masyarakat khususnya petani mengenai 

saluran irigasi untuk sawah dan tegalan mereka.  

 Sedangkan untuk prasarana, yaitu perbaikan jalan di semua dusun desa 

Sambirejo, yaitu dusun Sambirjo dan dusun Sumberjo. Selanjutnya juga perbaikan 

untuk jalan drainase di Dusun Sumberjo RT.06. Perbaikan prasarana di Desa 

Sambirejo ini diambil dari dana PNPM. Hal ini perlu direncanakan dan menjadi 

program pembangunan desa yang akan direalisasikan dalam waktu tahun ini, 

karena merupakan usulan warga mengenai transportasi dan penanggulangan 

pembuangan air hujan. 
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VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

6.1 Karakteristik Responden dan Informan 

 

Dalam penelitian ini pembahasan mengenai karakteristik responden dan 

informan dimaksudkan untuk memberikan gambaran penjelasan secara umum 

tentang kondisi atau latar belakang responden dan informan di daerah penelitian. 

Data karakteristik responden ini diperoleh dari hasil analisis data primer, yaitu 

melalui observasi lapang, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Responden 

dari anggota kelompok tani margo mulyo Desa Sambirejo yang mengikuti 

pemberdayaan petani kedelai hitam kemitraan dengan PT. Unilever Indonesia. 

Sedangkan informan yaitu asisten pendamping lapang dari UGM (Universitas 

Gadjah Mada) khusus pemberdayaan petani kedelai hitam serta pengurus 

Gapoktan Desa Sambirejo yang juga merangkap menjadi pengurus kelompok tani 

Margo Mulyo. Karakteristik responden dan informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

6.1.1 Berdasarkan Tingkat Usia 

 Pada dasarnya tingkat usia pada responden dan informan merupakan salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemampuan responden untuk 

menerima pengetahuan tertentu, seberapa besar daya tangkap dan daya ingat 

mereka terhadap penyampaian informasi yang diberikan akan mempengaruhi 

tingkat motivasi seseorang serta kemampuan fisik dalam bekerja. Pada umumnya 

tingkat usia yang lebih muda memiliki daya tangkap dan daya ingat yang lebih 

besar dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Tinggi rendahnya daya tangkap 

tersebut berpengaruh pada kecepatan untuk menyerap informasi dan daya 

kreativitas mereka untuk mengembangkan suatu teknologi atau informasi baru 

(inovasi) yang ada. Salah satu informasi baru (inovasi) adalah program 

pemberdayaan petani melalui pengembangan usahatani kedelai hitam yang 

dilakukan oleh PT. Unilever mitra dengan UGM dan gapoktan Desa Sambirejo 

melalui hubungan kemitraan. 
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 Di Desa Sambirejo tempat penelitian dilakukan, masyarakat yang menjadi 

responden termasuk kelompok pada usia (30-50 tahun), dimana pada masa usia 

tersebut masyarakat memiliki kinerja yang tinggi dan pengalaman dalam hal 

usahatani kedelai sehingga dapat dipercaya dalam mengikuti program 

pemberdayaan petani kedelai hitam. Di bawah ini adalah data mengenai 

karakteristik responden dan informan yang dikelompokkan berdasarkan tingkat 

usia yaitu sebagai berikut : 

 
Tabel 7. Karakteristik Responden dan Informan Berdasarkan Tingkat Usia 

Desa Sambirejo, 2011 
 
No. Tingkat Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. > 50 1   8,33 

2. 30-50 9 75,00 

3. < 30 2 16,67 

Jumlah 12           100,00 

(Sumber : Analisis data primer, 2011) 

 

 Pada tabel 7 diatas maka dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar 

terdapat pada tingkat usia 30-50 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 75,00 % dari 

jumlah keseluruhan responden berasal dari anggota kelompok tani Margo Mulyo 

yang mengikuti pemberdayaan petani kedelai hitam diambil secara purposive, dan 

asisten pendamping lapang serta pengurus Gapoktan Sambirejo yang dianggap 

dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai data yang dibutuhkan, 

kemudian 1 orang atau 12,5% responden dengan tingkat usia > 50 tahun. Umur 

30-50 tahun adalah umur yang tergolong produktif, dimana pada usia produktif 

seseorang akan lebih mudah dalam merespon informasi baru, lebih mudah diajak 

berkomunikasi dan memiliki kemauan yang kuat dalam menerapkan suatu 

program yang diberikan padanya. 

 Berdasarkan hasil persentase di atas menunjukkan bahwa secara umum 

dalam penelitian ini, responden terbanyak adalah petani kedelai hitam yang 

berusia 30-50 tahun. Usia 30-50 tahun merupakan usia yang disebut produktif. 

Pada usia ini petani mampu memberikan kontribusi yang cukup baik dalam 
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bidang pembangunan dan kuat dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, faktor lain 

yang berperan yaitu motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi 

responden ini akan lebih besar jika dibandingkan dengan responden yang lebih 

muda, karena umur sekitar 30-50 memiliki pandangan kehidupan yang sudah 

lebih daripada yang muda. Namun kenyataan di lapangan, perbedaan tingkat usia 

antara petani kedelai hitam yang satu dengan yang lainnya tidak menjadi 

penghambat, karena yang paling utama dalam program pemberdayaan petani 

kedelai hitam ini adalah motivasi petani kedelai hitam untuk mengembangkan 

usahatani kedelai, serta adanya pendamping lapang yang selalu mendampingi 

petani dan bertugas sebagai konsultan petani. Sehingga dalam pelaksanaannya 

program pemberdayaan petani kedelai hitam ini dapat berjalan sesuai dengan visi 

misi yang telah diprogramkan oleh gapoktan Desa Sambirejo maupun 

PT.Unilever serta terpenuhinya hak dan kewajiban petani dan PT.Unilever dalam 

kontrak kemitraan. 

 

6.1.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok dan upaya mendewasakan manusia melalui bentuk 

pengajaran dan pelatihan, sehingga dapat kita spesifikkan bahwa visi dari 

pendidikan adalah mencerdaskan manusia. Oleh karena itu pendidikan merupakan 

salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, baik 

secara formal maupun nonformal. Tingkat pendidikan responden dan informan di 

lokasi penelitian beragam. Perbedaan tingkat pendidikan pada responden 

menyebabkan terjadinya keseragaman dan hal ini dipengaruhi adanya perbedaan 

status sosial ekonomi dari keluarga responden di dalam masyarakat. Namun, 

dalam hal ini tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang 

ditempuh oleh responden dan informan. Karena pada umumnya seseorang yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam menerapkan informasi 

yang diperolehnya. Bahkan tidak hanya itu saja, dalam hal pengambilan 

keputusan dan ketajaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan responden 

juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Di bawah ini merupakan data 
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tentang karakteristik responden dan informan berdasarkan tingkat pendidikannya 

yaitu sebagai berikut : 

 
Tabel 8. Karakteristik Responden dan Informan Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Desa Sambirejo, 2011 
 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Tidak Tamat SD 1   8,33 

2 SD 3 25,00 

3 SLTP/Sederajat - - 

4 SLTA/Sederajat 6 50,00 

5 Perguruan Tinggi 2 16,67 

Jumlah 12           100,00 

(Sumber: Analisis data primer, 2011) 

 

 Dapat dilihat dari tabel 8 di atas bahwa tingkat pendidikan yang 

dimaksudkan adalah tingkat pendidikan yang meliputi jenjang pendidikan mulai 

dari Sekolah Dasar (SD), SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat dan Perguruan Tinggi 

(PT). Dapat diketahui pula bahwa secara keseluruhan responden yang telah 

mengenyam pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) walaupun tidak sampai 

lulus, dan tidak ada responden yang buta huruf. Dari hasil data yang diperoleh 

bahwa responden adalah sebanyak 8 orang yang merupakan petani kedelai hitam, 

dan 4 orang informan dengan tingkat pendidikan yang berbeda, 1 orang responden 

atau 8,33% untuk pendidikan tidak tamat SD, 3 orang atau 25,00% untuk 

pendidikan tamat SD, tidak ada responden yang pada tingkat pendidikan 

SLTP/sederajat, dan untuk tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 6 orang 

atau 50,00%. Sedangkan responden yang sampai menempuh jenjang perguruan 

tinggi ada 2 orang atau 16,67%. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Sambirejo, 

petani kedelai hitam tingkat pendidikan yang pernah diikuti tergolong dalam 

kategori sedang/cukup bagus, karena petani kedelai hitam yang menjadi 

responden dan mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam kemitraan 

dengan PT. Unilever merupakan masyarakat/petani yang tingkat pendidikannya 

sampai ke jenjang sekolah menengah ke atas (SMA) dengan mata pencaharian 
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sebagai petani dan peternak di daerahnya. Sedangkan yang menempuh sampai 

jenjang perguruan tinggi hanya asisten lapang dari UGM untuk program 

pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja). 

Tingkat pendidikan pada responden dan informan bervariasi, yaitu dimulai 

dari tingkat pendidikan yang paling dasar hingga ketingkat pendidikan perguruan 

tinggi. Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan bagi responden 

antara lain dikarenakan rendahnya minat dan keinginan untuk belajar dan keadaan 

status sosial ekonomi responden yang relatif sedikit sehingga mereka memilih 

untuk dimanfaatkan dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan 

seperti ini juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan responden untuk menempuh 

pelajaran lagi, sehingga mereka memutuskan untuk tidak meneruskan sekolah 

lagi. Anggapan lain muncul juga karena mereka berpikir dengan bisa membaca 

dan menulis saja sudah cukup untuk memberikan solusi permasalahan dalam 

mencari pekerjaan. Dengan adanya program pemberdayaan petani kedelai hitam 

ini yang digagas oleh PT.Unilever bermitra dengan UGM (Universitas Gadjah 

Mada) melalui kemitraan antara petani dengan PT.Unilever  maka diharapkan 

mampu menimbulkan perubahan sosial ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi 

petani kedelai hitam. 

 

6.1.3 Berdasarkan Pekerjaan Utama 

 Pekerjaan utama merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang 

yang hasilnya sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarganya dan menjadi tonggak utama untuk lahan penghidupan keluarga. 

Pekerjaan utama masyarakat Desa Sambirejo sangat beragam, antara lain 

berprofesi sebagai petani, peternak, pekerja di sektor jasa/perdagangan, dan 

pekerja di sektor industri/buruh pabrik. Dalam penelitian ini responden yang 

diambil yaitu memiliki pekerjaan utama sebagai petani, sebagian petani 

menerapkan usahatani pada padi dan palawija. Untuk tanaman palawija, petani 

menanam kedelai putih atau hitam dan jagung. Sedangkan informan yaitu dari 

asisten pendamping lapang dan 2 orang pengurus gapoktan Sambirejo yang 

berprofesi sebagai pengurus gapoktan. Semenjak ada kemitraan dengan 
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PT.Unilever, petani di Desa Sambirejo mulai terus menanam kedelai hitam 

dengan pola tanam padi-kedelai hitam atau padi-padi-kedelai hitam. Dengan 

adanya kemitraan ini melalui program pemberdayaan petani kedelai hitam oleh 

PT. Unilever dapat menambah pekerjaan petani selain menanam padi dan dapat 

menjadi pekerjaan utama responden karena mampu menambah pendapatan 

keluarga. Dapat dilihat pada tabel karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

utama di bawah ini : 

 
Tabel 9. Karakteristik Responden dan Informan Berdasarkan Pekerjaan 

Utama Desa Sambirejo, 2011 
 
No. Pekerjaan Utama Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Petani / petani kedelai hitam 10 83,33 

2. Asisten pendamping lapang   2 16,67 

Jumlah 12          100,00 

(Sumber : Analisis data primer, 2011) 

 

 Dari tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak 

berprofesi sebagai petani kedelai hitam (Glycine soja) yaitu sebanyak 10 orang 

atau 83,33%. Sedangkan 2 responden yaitu informan mempunyai pekerjaan utama 

sebagai asisten pendamping lapang. Dengan persentase sebesar itu, menunjukkan 

bahwa sebagian responden merupakan petani kedelai hitam yang tergabung dalam 

kelompok tani Margo Mulyo dibawah naungan gapoktan Desa Sambirejo dan mau 

mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam kemitraan dengan 

PT.Unilever. Walaupun dulunya berprofesi sebagai petani yang menanam padi, 

tetapi petani termotivasi untuk menanam kedelai hitam juga.  

 

6.2 Profil Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Sambirejo 

  

Gapoktan Sambirejo Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten 

Madiun merupakan gabungan kelompok tani yang ada di Desa Sambirejo, yaitu 2 

kelompok tani. Gapoktan Desa Sambirejo diketuai oleh Bapak Sutrisno yang juga 
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sebagai kepala Dusun Sambirjo. Gapoktan ini berdiri pada tanggal 08 Mei 2007 

dan dikukuhkan SK Bupati tentang penetapan Gapoktan pada tanggal 30 Juni 

2008. Gapoktan Desa Sambirejo mempunyai 2 anggota Poktan yang ada di Desa 

Sambirejo yaitu Kelompok tani Margo Mulyo dan Sekar Wangi. Adapun 

perinciannya Poktan Margo Mulyo terdiri dari 252 orang laki-laki dan 23 orang 

perempuan, sedangkan Poktan Sekar Wangi terdiri dari 130 orang laki-laki dan 11 

orang perempuan. Gapoktan tersebut memiliki visi dan misi yang sesuai dengan 2 

kelompok tani yang dihimpunnya, yaitu : 

Visi : “Menjadikan lumbung uang desa Sambirejo pada tahun 2014” 

Misi :  1. Melayani kebutuhan masyarakat tani 

2. Menanam produk/komoditi unggulan desa 

3. Menumbuhkan budaya kerja berbisnis 

4. Maju dalam kegiatan usaha 

5. Sambung rasa  

Desa Sambirejo memiliki beberapa potensi desa yang unggul yang dapat 

dimanfaatkan menjadi sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Melalui 

bantuan PT. Unilever dengan bentuk mitra dengan petani atas nama gapoktan 

Desa Sambirejo dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam dan UGM 

sebagai pendamping lapang dalam hal pembinaan dan pendampingan kelompok 

tani, petani desa Sambirejo dapat mewujudkan tujuan tersebut. Potensi yang akan 

dikembangkan di desa Sambirejo berupa pengembangan budidaya kedelai hitam, 

karena pada lahan desa tersebut luas lahannya mampu memenuhi untuk tanam 

kedelai hitam serta tanahnya cocok untuk ditanami kedelai hitam.  

Dalam penelitian ini kelompok tani yang dipilih menjadi objek penelitian 

adalah kelompok tani Margo Mulyo yang mengikuti program pemberdayaan 

petani kedelai hitam dan ditentukan secara sengaja (purposive). Kelompok tani 

merupakan suatu organisasi yang dikelola oleh petani sebagai wadah komunikasi 

antar petani dan anggota kelompok tani dalam menerima suatu informasi yang 

berkaitan dengan pertanian. Menurut Kusnadi (1985) kelompok tani adalah 

kumpulan orang-orang tani (dewasa, wanita, pemuda) yang terikat secara informal 

dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta 
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berada dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan kontak tani. Kelompok tani 

pada umumnya terbentuk karena tertuju pada tujuan dan kepentingan yang sama 

antar anggota kelompok. Kelompok tani Margo Mulyo terbentuk pada tahun 

2006, dan sudah memiliki kantor sekertariat yaitu di Dusun Sambirjo, Desa 

Sambirejo. Kelompok tani tersebut mempunyai ketua yaitu Bapak Sutrisno selaku 

ketua Gapoktan Desa Sambirejo. Kelompok tani Margo Mulyo beranggotakan 

252 orang anggota laki-laki dan 23 orang anggota perempuan. Kelompok tani 

Margo Mulyo memiliki beberapa kegiatan diantaranya pemasaran hasil dan 

kemitraan. 

Salah satu kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh kelompok tani Margo 

Mulyo adalah kemitraan untuk produksi kedelai hitam dengan PT.Unilever. 

Kelompok tani Margo Mulyo melalui gapoktan Desa Sambirejo mengikuti 

program pemberdayaan petani kedelai hitam, sehingga dengan adanya kemitraan 

ini dapat mengatasi masalah pemasaran hasil panen petani. Melalui kemitraan dan 

program pemberdayaan ini pula petani mendapatkan pelatihan dan sosialisasi 

langsung dari pihak PT. Unilever Indonesia. Sebelum melakukan kerjasama PT. 

Unilever selaku perusahaan yang bermitra melakukan mapping wilayah pada 

lahan Desa Sambirejo dan mengadakan sosialisasi kepada petani Desa Sambirejo. 

Kemudian setelah terjadi kontrak kerjasama, petani diberikan fasilitasi berupa 

pendampingan ahli dari UGM yang mengadakan pelatihan teknis budidaya 

kedelai hitam sebelum dan awal tanam pertama. Hampir sebagian besar dari 

anggota kelompok tani Margo Mulyo menerima dan mengikuti program 

pemberdayaan petani kedelai hitam yang digagas oleh PT. Unilever dan mitra 

UGM, dan begitu juga dengan rekan kelompok tani lainnya, yaitu kelompok tani 

Sekar Wangi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan petani 

anggota kelompok tani Margo Mulyo, petani berharap jika program dan kemitraan 

ini dapat berjalan terus dan akan lebih baik lagi, karena dengan hasil panen 

pertama dan hasil yang didapat dari program pemberdayaan ini dirasa petani 

sangat memberikan suntikan pendapatan yang sangat bagus. 

Proses pembinaan serta pendampingan terhadap kelompok tani Margo 

Mulyo semakin aktif dan tertata. Rutinitas pertemuan antar pengurus dan antar 
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anggota kelompok menjadikan suatu bentuk kerjasama dalam menghasilkan 

kebijakan baru, dimana hasil dari pertemuan kelompok menghasilkan sebuah 

solusi dari berbagai kendala dalam proses produksi dan informasi baru. Selama 4 

tahun lebih kepengurusan dari kelompok tani tersebut sudah melakukan berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan pertanian khususnya. Kegiatan yang dilakukan 

tersebut berupa pertemuan rutin setiap bulan, kadang satu kali atau dua kali 

pertemuan jika diperlukan, gotong royong dalam proses produksi (padi, kedelai 

hitam, pupuk bokhasi) baik pra hingga pasca dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain 

yang dilaksanakan oleh gapoktan Desa Sambirejo. 

 Struktur organisasi yang ada di kelompok tani Margo Mulyo meliputi 

ketua kelompok tani, Sekertaris, Bendahara, dan Seksi-seksi yang terkait. Dimana 

kepengurusan dari kelompok tani Margo Mulyo tersebut dipilih oleh anggota 

secara mufakat. Adapun struktur organisasi dari kelompok tani Margo Mulyo 

adalah sebagai berikut : 
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BAGAN STRUKTUR KELOMPOK TANI “MARGO MULYO” DESA 

SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bagan Struktur Kelompok Tani “Margo Mulyo” Desa Sambirejo Kecamatan 
Saradan Kabupaten Madiun. (Sumber : Profil kelompok tani Margo Mulyo, 
2011). 

 

6.3 Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Program 
Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine Soja). 

 

Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005) menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya memberi daya atau 

kekuatan kepada rakyat (empowerment). Pemberdayaan masyarakat dalam 

penelitian ini merupakan suatu proses mendorong atau memotivasi individu agar 

mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadikan pilihan 

hidupnya. Salah satu program pendayagunaan sumberdaya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak, 

PT.Unilever Indonesia melalui yayasan Unilever Indonesia menggagas program 

pemberdayaan petani kedelai hitam melalui pola kemitraan dengan berbagai 

pihak, antara lain petani, dan lembaga/Universitas. 

SEKSI 4 SEKSI 3 SEKSI 2 SEKSI   1 

PETANI ANGGOTA KELOMPOK TANI

RAPAT ANGGOTA

PENGURUS KELOMPOK TANI : 
‐ Ketua 
‐ Wakil Ketua 
‐ Sekertaris 
‐ Wakil Sekertaris 
‐ Bendahara 
‐ Wakil Bendahara

PEMBINA UMUM PEMBINA TEKNIS 
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P3KH adalah singkatan dari Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam 

yang diselenggarakan oleh Yayasan Unilever Indonesia. Program tersebut 

merupakan pendukung dari program Pemberdayaan Komunitas Petani Kedelai 

Hitam (bahan baku utama kecap Bango) yang dilaksanakan sejak Tahun 2001 

oleh Yayasan Unilever Indonesia bersama dengan Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta. Di Jawa Timur, Program Pemberdayaan Komunitas Petani telah 

dilaksanakan sejak Tahun 2007-2008 di Nganjuk, Madiun, Ngawi, dan Pacitan. 

Sesuai dengan pemahaman CSR yang dianut oleh Yayasan Unilever Indonesia, 

yakni sebagai total bussiness impact, dimana CSR bukan hanya dipahami sebagai 

kegiatan filantropi atau kedermawanan semata, tetapi juga memuat unsur 

pemberdayaan masyarakat. Maka, pemberdayaan petani kedelai hitam yang 

selama ini lebih banyak melibatkan bapak-bapak petani akan ditingkatkan 

pemanfaatannya dengan melaksanakan satu program yang secara spesifik 

menempatkan perempuan juga sebagai sasaran program untuk ikut berpartisipasi 

dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam. Program ini membawa tujuan 

untuk meningkatkan kepercayaan diri petani (laki-laki dan perempuan), 

menambah pengetahuan petani melalui pelatihan, studi banding dan 

pendampingan, serta meningkatkan kemampuan berusaha dalam mengelola sektor 

pertanian sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki oleh petani kedelai hitam. 

Sasaran utama program ini adalah petani kedelai hitam, dengan program 

pemberdayaan pendukung yaitu pemberdayaan perempuan atau wanita tani pada 

lanjutan program pemberdayaan petani kedelai hitam. 

Untuk Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang 

tergabung dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam terdiri dari 1 

gapoktan meliputi 2 poktan, dengan masing – masing kelompok tani 

beranggotakan 275 dan 141 petani yang mengikuti hanya 160 petani. Dalam 

penelitian ini kelompok tani Margo Mulyo yang dijadikan responden. Dari jumlah 

tersebut, kurang lebih 40 orang menjadi kader yang akan menjadi motor 

penggerak pemberdayaan petani dan menyebarkan kesadaran akan peran dan 

potensi anggota kelompok tani (masyarakat tani) dalam meningkatkan 
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kesejahteraan keluarga kepada petani lain dalam kelompok maupun diluar 

kelompok.  

Untuk meningkatkan petani dalam usahataninya diperlukan pengetahuan 

dan pengalaman melalui ketrampilan, pelatihan, dan pemberian informasi 

mengenai inovasi teknologi  pada bidang pertanian. Kelompok tani merupakan 

media penerima dan penyebaran informasi baik berupa inovasi teknologi dan 

pemasaran yang berkaitan dengan perkembangan pertanian khususnya usaha-

usaha pertanian. Oleh karena itu, penyampaian informasi dalam program 

pemberdayaan petani kedelai hitam ini melalui media kelompok yaitu kelompok 

tani. Adapun tahapan mulai dari perencanaan hingga kegiatan pelaksanaan 

program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) adalah sebagai 

berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 7. Tahapan Pelaksanaan Progam Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam. 
 

 Tahapan dan proses di atas adalah mutlak harus dilakukan dan dilalui oleh 

semua pelaku dan pelaksana program pemberdayaan petani kedelai hitam di 

wilayah sasaran karena program ini berbasis pada partisipasi aktif seluruh 

komponen yang terlibat. 

Pemberdayaan petani adalah upaya memfasilitasi petani untuk 

memanfaatkan potensi dan kreatifitas sendiri dalam upaya meningkatkan 
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pendapatan dan kesejahteraannya. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan 

kelompok tani/masyarakat mampu memfasilitasi dan memanfaatkan potensinya 

untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas usaha taninya. Dalam 

melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani Margo Mulyo, PT. Unilever 

melakukan beberapa tahapan-tahapan kegiatan. Tahapan pertama menurut Rini 

Wulandari (24) selaku asisten pendamping lapang yang menyatakan bahwa  

pencarian lahan dilakukan oleh yayasan Unilever untuk tanam kedelai hitam. 

Dengan tujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani kedelai, juga 

untuk pemenuhan bahan baku pabrik kecap milik PT. Unilever. Tahapan 

selanjutnya masih mengenai pernyataan Rini (24) yang menjelaskan bahwa survey 

lahan atau wilayah, meliputi berapa luas lahan, keadaan lahan atau tanahnya untuk 

cocok tidaknya penanaman kedelai hitam serta kondisi masyarakat tani sekitar. 

Setelah survey lahan, diadakan sosialisasi kepada sasaran yaitu kelompok tani 

Margo Mulyo mengenai program pemberdayaan petani kedelai hitam, anjuran 

teknis budidaya/usahatani kedelai hitam serta kontrak kemitraan antara pelaku 

program pemberdayaan yaitu PT. Unilever dengan Gapoktan Sambirejo. 

Pemberdayaan melalui kelompok tani, akan mempermudah mensosialisasikan 

teknologi ataupun inovasi baru dalam pengembangan usaha agribisnis. Dimana 

kelompok tani dapat mempengaruhi anggotanya dalam menerapkan dan mau 

menerima wewenang yang diberikan oleh PT. Unilever berupa usaha 

pengembangan kedelai hitam. Oleh karena itu kelompok tani sangat berpengaruh 

dalam menyebarkan dan penerapan informasi usaha tersebut. Kemudian 

penandatanganan kontrak mitra serta surat jalan tanam kedelai hitam dilakukan 

setelah kedua belah pihak yaitu PT. Unilever dan petani memutuskan untuk 

melakukan kemitraan tanaman kedelai hitam. 

Selanjutnya asisten pendamping lapang menyatakan pula bahwa 

penanaman kedelai hitam selalu didampingi oleh asisten yang telah ditunjuk oleh 

UGM, dan pelatihan terhadap teknis budidaya juga diberikan kepada petani pada 

awal sebelum tanam, tanam kedelai hitam, serta panen kedelai hitam. 

Pendampingan tersebut bertujuan untuk memotivasi petani agar tanam lebih 

bagus, membentuk kader petani dan petani yang berkarakter serta profesional. 
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Tahapan terakhir yaitu monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh asisten 

pendamping lapang dari tim ahli UGM serta monitoring dari asisten pihak PT. 

Unilever kepada petani kedelai hitam dalam kegiatan program pemberdayaan 

petani kedelai hitam melalui usahatani kedelai hitam. Kegiatan pemberdayaan 

tidak berhenti pada penanaman kedelai hitam, tetapi juga pada kegiatan sortasi 

kedelai hitam yang dilakukan oleh ibu-ibu (anggota perempuan tani Margo 

Mulyo) juga mendapatkan perhatian oleh Unilever yang juga memberikan 

motivasi dan pembinaan ibu-ibu sortasi. 

 

6.3.1 Authority (Wewenang) 

 Setiap karyawan atau pekerja dilengkapi dengan wewenang untuk 

melakukan pekerjaan dan setiap wewenang itu melekat serta diikuti dengan 

adanya pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggungjawab harus seimbang, 

maka dari itu setiap pekerjaan harus disertai dengan bentuk pertangungjawaban 

yang sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, makin kecil 

wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban yang diemban begitu pula 

sebaliknya. 

Dalam penelitian ini authority (wewenang), yaitu pemberian wewenang 

oleh PT. Unilever selaku pelaksana program pemberdayaan petani kedelai hitam 

kepada kelompok tani Margo Mulyo Desa Sambirejo Kecamatan Saradan untuk 

berusahatani kedelai hitam (Glycine soja) dan mengambil keputusan untuk 

mengikuti kegiatan usahatani(tanam) kedelai hitam dalam program pemberdayaan 

petani kedelai hitam untuk peningkatan produksi kedelai hitam (Glycine soja). 

Pemberian wewenang kepada petani kedelai hitam meliputi keputusan ikut dalam 

program pemberdayaan petani melalui usahatani (budidaya) kedelai hitam dan 

pengembangan kedelai hitam. Pemberian wewenang tersebut seperti yang 

diutarakan oleh salah satu responden yaitu Agus (40) yang menyatakan bahwa : 

 

“...wewenang atau hak untuk melakukan sesuatu yang diberikan 
oleh PT. Unilever kepada petani kedelai hitam yaitu keputusan 
untuk dapat mengikuti program pemberdayaan petani kedelai 
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hitam berupa penanaman kedelai hitam melalui sistem kemitraan 
yang dijalin oleh Gapoktan Sambirejo dengan PT. Unilever…” 

 

 Berdasarkan fakta mengenai pernyataan Agus (40) yang menyatakan 

bahwa PT. Unilever memberikan wewenang kepada petani Desa Sambirejo 

melalui kemitraan penanaman kedelai hitam (Glycine soja) untuk tanam kedelai 

hitam pada lahan petani Desa Sambirejo. Untuk melakukan sebuah kemitraan PT. 

Unilever memerlukan kepercayaan dan komitmen dari petani. Berdasarkan cerita 

dan penjelasan Bapak Agus, sebelumnya petani di Desa Sambirejo pernah 

mengikuti program penanaman kedelai hitam dari PT. Unilever yang menginduk 

di Koptanu Pilang Kenceng. Kemudian pada tahun 2010 Gapoktan Sambirejo 

berinisiatif untuk melakukan kemitraan sendiri dengan PT. Unilever dengan 

memberdayakan petani Desa Sambirejo untuk tanam kedelai hitam (Glycine soja). 

 Selanjutnya PT. Unilever memberikan wewenang kepada Desa Sambirejo 

untuk menanam kedelai hitam dengan cara melakukan kemitraan dengan 

Gapoktan setempat yaitu Gapoktan Sambirejo yang mencakup dua kelompok tani 

di desa tersebut, kelompok tani Margo Mulyo dan kelompok tani Sekar Wangi. 

Mengapa PT. Unilever memberikan wewenang untuk tanam tersebut karena 

dilihat dari komitmen petani sesuai dengan pernyataan Bapak Agus, sebelumnya 

petani sudah pernah tanam kedelai hitam (Glycine soja) dan hasilnya bagus serta 

petani merespon usaha dengan baik. Kemudian Gapoktan Sambirejo mengajukan 

untuk bermitra atas nama Gapoktan Sambirejo sendiri. PT. Unilever melakukan 

survey ke beberapa sample wilayah lahan petani Desa Sambirejo dan Gapoktan 

Sambirejo mampu memenuhi lahan untuk tanam sekitar 35 ha, maka kemitraan 

pun terjadi antara PT. Unilever dengan Gapoktan Sambirejo untuk tanam kedelai 

hitam (Glycine soja).  

 Pada tahap selanjutnya petani mau menerima wewenang yang diberikan 

PT. Unilever dan petani mengikuti kegiatan penanaman kedelai hitam pada lahan 

mereka, benih langsung dari PT. Unilever dengan sistem pengembalian misalkan 

ambil 10 kg kembali 10 kg. Hasil panen kedelai hitam petani langsung dijual atau 

dikirim ke PT. Unilever sesuai dengan kesepakatan kontrak kemitraan dengan 

harga yang sudah disepakati diawal perjanjian dengan petani.  
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 Anggota kelompok tani Margo Mulyo Desa Sambirejo yang mengikuti 

program pemberdayaan petani kedelai hitam melalui kemitraan tanam kedelai 

hitam dari PT. Unilever sebanyak 100 petani. Pada awalnya petani merespon 

program tersebut dengan baik untuk mengikuti segala kegiatan program 

pemberdayaan yang berhubungan dengan penanaman kedelai hitam seperti 

pelatihan oleh asisten pendamping lapang, serta tanam kedelai hitam. Program 

tersebut berjalan dengan baik terbukti bahwa petani mampu menghasilkan panen 

yang melimpah dan berkualitas. Oleh karena itu Gapoktan Sambirejo dengan 

beberapa petani kedelai hitam terus berusaha untuk mencari lahan baru untuk 

perluasan lahan tanam dan merangkul petani Sambirejo yang belum mengikuti 

program ini. Adapun rincian kegiatan yang berkaitan dengan penanaman dan 

pengembangan usaha kedelai hitam sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh 

PT. Unilever adalah sebagai berikut : 

 
1. Usahatani (Budidaya) Kedelai Hitam (Glycine soja). 

Budidaya atau penanaman kedelai hitam (Glycine soja) merupakan 

salah satu bentuk wewenang dalam program pemberdayaan petani kedelai 

hitam yang digagas oleh PT. Unilever bermitra dengan berbagai pihak, salah 

satunya UGM dan petani. Program pemberdayaan ini digagas/diprogramkan 

mulai tahun 2001, dan dilaksanakan pada tahun 2008 di kota Madiun, Ngawi, 

dan Nganjuk. Kemudian untuk tahap peningkatan program pemberdayaan 

tersebut, pada tahun 2009 PT. Unilever menggagas program pemberdayaan 

perempuan dengan menfokuskan pada kegiatan sortasi kedelai hitam. Tujuan 

program pemberdayaan kedelai hitam tersebut selain untuk pemenuhan bahan 

baku (kedelai hitam) dalam produksi kecap juga sebagai sarana pembelajaran 

bagi petani untuk budidaya kedelai hitam, pengembangan usaha di bidang 

pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan bagi sasaran program yaitu petani 

kedelai hitam. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa petani diberi 

wewenang oleh PT. Unilever melalui kemitraan dengan budidaya kedelai 

hitam. 
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Gambar 8. Budidaya Kedelai hitam pada lahan petani Desa Sambirejo. 

(Sumber: Data Sekunder, 2010) 

 

Dalam tahapan kegiatan ini, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut 

menurut penjelasan dari informan yaitu Sus (33) yang menyatakan : 

1. Kegiatan persiapan, meliputi persiapan lahan untuk tanam kedelai, persiapan 

budidaya kedelai, dan persiapan sosialisasi/pelatihan teknis budidaya. 

2.  Sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak perwakilan Unilever dan 

asisten pendamping lapang dari tim UGM mengenai kegiatan program 

pemberdayaan petani kedelai hitam. 

3. Perencanaan dan penguatan kelompok mencakup kegiatan penyusunan 

rencana kegiatan, penetapan kalender musim tanam dan kesepakatan 

pembagian peran dalam kaitannya dengan penanaman kedelai hitam. 

4. Pelatihan dan pembekalan mencakup kegiatan pelatihan budidaya di awal 

sebelum tanam, kemudian pendampingan waktu tanam serta panen. Selain 

itu persiapan sarana produksi/budidaya. 

5. Kegiatan budidaya/tanam kedelai hitam di lahan petani, yang sebagian 

waktu tanamnya dilakukan bersama-sama. 

6. Evaluasi dan monitoring bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dalam 

usahatani kedelai hitam, dan permasalahan yang dihadapi. 
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2. Tahap Pengembangan Tanam Kedelai Hitam (Glycine soja). 

  Tahap ini merupakan tahapan ekstensifikasi budidaya kedelai hitam 

dengan skala luasan lahan yang relatif lebih luas lagi. Pengembangan tanam 

kedelai hitam ini difokuskan pada perluasan lahan untuk tanam kedelai hitam. 

Di tahun 2011 ini dan mulai bulan februari ini, gapoktan Desa Sambirejo 

bersama para petani mencari lahan untuk menambah luas lahan kedelai hitam. 

Tahap pengembangan area lahan untuk tanam ini mendapat kepercayaan penuh 

dari PT. Unilever sehingga akan menambah pasokan benih serta intensitas 

pendampingan untuk petani kedelai hitam. Asisten pendamping lapang dari 

UGM menjelaskan bahwa penambahan/perluasan lahan tanam untuk kedelai 

hitam bertujuan untuk menjaring petani di Desa Sambirejo yang belum 

mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam untuk mau menanam 

kedelai hitam. Selain pengembangan untuk lahan, juga dilakukan sosialisasi 

terus kepada masyarakat tani untuk dapat mengikuti program ini serta 

membentuk petani kader yang nantinya dapat disejajarkan dengan peran asisten 

pendamping lapang. Selain itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

teknis serta non teknis juga diperhatikan dengan upaya petani dapat 

menghasilkan panen yang bagus dan melimpah. 

 

3. Tahap Pengembangan Agribisnis  

Berdasarkan data yang diperoleh dari asisten pendamping lapang 

kegiatan pemberdayaan petani, tahap pengembangan agribisnis akan 

menitikberatkan pada kegiatan – kegiatan bisnis pengembangan kedelai hitam 

(Glycine soja). Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah terhadap 

hasil produksi kedelai hitam (Glycine soja). Komponen utama dalam tahap 

pengembangan aribisnis untuk hasil kedelai hitam mencakup kegiatan pokok 

sebagai berikut : 

1. Pengolahan pasca panen kedelai hitam (Glycine soja) agar mempunyai nilai 

ekonomis. 
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2. Pemanfaatan limbah kedelai yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan 

hasil yang tidak dipakai setelah sortasi agar bisa mempunyai nilai ekonomis 

pula. 

3. Pengembangan dan penguatan jaringan antara kelompok dengan pihak luar 

baik dalam penyediaan sarana produksi, penguatan modal, penguatan SDM 

petani serta menciptakan jaringan pemasaran. 

Kegiatan pokok dalam masing-masing tahap pengembangan agribisnis 

tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan rangkaian 

budidaya/usahatani kedelai hitam. Salah satu bentuk  pengembangan pada 

usaha agribisnis yaitu pengolahan hasil pasca panen kedelai hitam.  Hasil 

panen kedelai hitam dari petani kemudian dikumpulkan dan dijual pada 

Gapoktan Sambirejo. Tahap selanjutnya yaitu sortasi kedelai hitam yang 

dikerjakan oleh ibu-ibu (wanita tani). Hasil panen yang dikirim langsung pada 

PT. Unilever harus sudah bersih dan merupakan hasil sortiran serta dipacking. 

Dari kegiatan sortasi, kedelai hitam yang tidak layak untuk dikirim ke pabrik 

PT. Unilever memberikan suatu ide atau inovasi pada Gapoktan Sambirejo 

untuk dapat dimanfaatkan. Kedelai hitam yang jelek dapat dimanfaatkan untuk 

diolah menjadi produk olahan kopi kedelai. Berikut contoh pernyataan yang 

diungkapkan dari salah satu responden, Agus (40), yang menyatakan bahwa : 

 

“…petani kedelai hitam juga menghasilkan kopi kedelai. Jadi 
kedelai hitam yang jelek dan tidak dikirim bisa dibuat olahan 
kopi kedelai. Petani menemukan ide bahwa kulit kedelai hitam 
itu sudah mengandung rasa seperti kopi. Jadi digoreng lalu 
dijadikan bubuk kopi kedelai. Satu lagi, kedelai hitam yang jelek 
juga dapat digunakan sebagai pakan ternak…” 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa wewenang yang 

diberikan oleh PT. Unilever terhadap petani kedelai hitam di Desa Sambirejo 

berupa usahatani kedelai hitam dapat memberikan manfaat lebih pula bagi 

petani selain hasil panen yang dijual langsung ke PT. Unilever juga dapat 

memberikan nilai ekonomis tambahan bagi petani. Gambar dibawah ini 

merupakan contoh pengolahan hasil dari kedelai hitam yang bisa dimanfaatkan. 
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Gambar 9. Pengolahan hasil kedelai hitam menjadi tepung kedelai. (Sumber : Data 

primer, 2011) 

 

 Pernyataan dari Agus diatas didukung pula oleh pernyataan dari Sus (33), 

yang menyatakan bahwa petani Desa Sambirejo juga mengolah kedelai hitam 

yang tidak bagus untuk kopi kedelai. Gapoktan Sambirejo memberdayakan 

ibu-ibu yang ikut dalam sortasi kedelai hitam untuk ikut juga dalam 

pengolahan kopi kedelai. Kegiatan pengolahan kedelai hitam menjadi kopi 

kedelai terlepas dari kegiatan yang diprogramkan oleh PT. Unilever melalui 

pemberdayaan petani kedelai hitam. Namun, ini merupakan ide dari petani 

kedelai hitam yang didukung oleh Gapoktan Desa Sambirejo. Dengan 

memberdayakan ibu-ibu sortasi (wanita tani) untuk ikut andil dalam 

pengolahan kopi kedelai ini, Gapoktan Desa Sambirejo mempunyai kegiatan 

baru dalam tahap pengembangan usaha agribisnis yaitu pengolahan kedelai 

hitam. Selain pengolahan kopi kedelai, Ibu Sus juga menyatakan kulit kedelai 

hitam juga dapat dijadikan campuran pakan ternak atau digunakan sebagai 

pakan ternak. Ide ini muncul dari para petani yang memiliki ternak dan akan 

dikembangkan, karena limbah kedelai hitampun dapat dijadikan pakan ternak. 

 Pernyatan dari kedua responden mengenai wewenang yang diberikan PT. 

Unilever terhadap mereka dapat dilihat dari adanya kegiatan untuk tanam kedelai 

hitam dilahan sawah Desa Sambirejo oleh petani, pelatihan budidaya kedelai 
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hitam yang difasilitaskan tanpa biaya. Hal itu dapat dilihat pada unsur 

pemberdayaan yang berupa wewenang yaitu wewenang seperti apa yang diberikan 

oleh PT. Unilever, apakah wewenang tersebut sesuai dengan harapan petani 

kedelai hitam, sudah sesuaikah dengan prosedur yang ada, dan aturan main yang 

harus dipatuhi oleh pihak peserta program. Dari berbagai segi tersebut maka 

peneliti menyimpulkan bahwa penelitian terhadap unsur pemberdayaan berupa 

wewenang dari hasil penelitian sudah sesuai dengan harapan petani dan 

didasarkan pada instruktur kerja dalam kontrak kemitraan antara PT. Unilever 

dengan petani sesuai dengan hak dan kewajiban yang didapatkan serta harus 

dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena dalam penelitian di 

lapang menghasilkan jawaban bahwa melalui program pemberdayaan petani 

kedelai hitam ini dirasa sudah sesuai dengan harapan petani, akan tetapi petani 

yang mengikuti program tersebut dari kelompok tani Margo Mulyo masih sedikit 

hanya 100 lebih petani dari jumlah total anggota 275 petani. Petani yang sudah 

mengikuti program tersebut ingin teman petani lainnya juga dapat mengikuti 

program ini agar manfaat yang sudah dirasakan oleh petani yang telah mengikuti 

program dapat dirasakan pula oleh petani lainnya. Namun selebihnya itu, dengan 

adanya program kemitraan ini petani juga menikmati manfaat dari hasil kedelai 

hitam yang bisa mendatangkan keuntungan. 

 

6.3.2 Competence (Kompetensi) 

 Kompetensi adalah membantu masyarakat agar lebih percaya diri dan 

memiliki kompetensi untuk berkembang. Dalam penelitian ini kompetensi yaitu 

pemberian kemampuan yang dilakukan oleh PT. Unilever kepada kelompok tani 

Margo Mulyo untuk lebih dapat meningkatkan kegiatan usahatani (budidaya) 

kedelai hitam (Glycine soja) lebih mandiri dan percaya diri melalui pelaksanaan 

program pemberdayaan petani dalam pengembangan kedelai hitam (P3KH), 

sehingga dapat membentuk petani kader untuk membina petani lainnya dan petani 

yang memiliki kompetensi. Hal ini sesuai dengan pernyataan asisten pendamping 

lapang Rini Wulandari (24) yang mengungkapkan bahwa : 
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“…selain wewenang untuk tanam kedelai hitam yang diberikan 
kepada petani, PT. Unilever juga memberikan fasilitas untuk 
pengembangan kompetensi mereka dengan penambahan 
pengetahuan melalui pelatihan budidaya kedelai hitam dan 
pemberian keterampilan kepada petani…” 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut pemberian kompetensi oleh PT. Unilever 

melalui rekan mitra kerja yaitu Universitas Gadjah Mada diaplikasikan untuk 

pemberian pelatihan oleh asisten pendamping lapang UGM kepada petani dengan 

tujuan untuk membuat petani memiliki kompetensi yang bagus, menjadi petani 

yang berkembang serta mencetak petani kader/penggerak. Competence 

(kompetensi) tersebut meliputi knowledge (pengetahuan), attitude (sikap), dan 

skill (keterampilan). Pemberian competence (kompetensi) tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

  

6.3.2.1 Knowledge (pengetahuan) 

Knowledge (pengetahuan) adalah berbagai gejala yang ditemui dan 

diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan juga bisa diartikan 

sebagai  informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. 

Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya 

untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau 

dirasakan sebelumnya. Dalam penelitian ini knowledge (pengetahuan) yaitu 

mengenai teknis budidaya kedelai hitam kepada anggota kelompok tani Margo 

Mulyo yang mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam. Anjuran 

teknis budidaya diberikan melalui pelatihan teknik yang dilakukan oleh UGM 

selaku mitra kerja PT. Unilever. 

Seperti yang dialami oleh salah satu responden yakni Subari (45) yang 

dahulu menjadi petani padi tetap, dan disela-sela musim panen padi, baru 

menanam jagung. Setelah Subari mendengar informasi dari Gapoktan Desa 

Sambirejo, langsung tertarik untuk bergabung dengan petani lainnya yang ikut 

menyatakan kesediaannya untuk menanam kedelai hitam (Glycine soja) program 

kemitraan Gapoktan Sambirejo dengan PT. Unilever. Subari tidak menyia-
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nyiakan kesempatan ini, menurut beliau tidak ada salahnya untuk dicoba dan 

dilihat hasilnya nanti, seperti pernyataan Subari (45) yang mengatakan bahwa : 

 

“…nandur dele ireng iku sak ngertos Kulo geh gampil. Amargi 
Kulo pun kerep tandur dele ireng/biasa, dados sak ngertos Kulo 
geh sami mawon. Nanging wektu iku Kulo mikir, mbok bilih hasile  
luwih katah dele ireng…” 
 
(…budidaya/tanam kedelai hitam itu menurut Saya mudah. Karena 
Saya sudah pernah menanam kedelai putih/biasa, jadi setahu Saya 
cara-cara menanamnya sama saja. Namun waktu itu Saya berpikir, 
mungkin hasilnya dan harganya lebih bagus kedelai hitam…) 

 

 Dari pernyataan Subari (45) di atas yang menyatakan bahwa 

budidaya/tanam kedelai hitam (Glycine soja) itu adalah suatu hal yang mudah. 

Subari termasuk salah satu petani yang sudah mahir juga dalam berusahatani 

kedelai hitam (Glycine soja). Selain itu menurut Subari, waktu diadakannya 

sosialisasi oleh PT. Unilever, sudah tertarik untuk menanam, kemudian ada 

pengarahan dan penjelasan cara/anjuran teknis budidaya kedelai hitam (Glycine 

soja). Setelah mendapatkan pengarahan, penjelasan, dan tanam pertama serempak 

dengan beberapa petani di Desa Sambirejo ini, Subari mempraktekkan dan 

mengikuti anjuran teknis budidaya kedelai hitam. Namun tidak sepenuhnya Subari 

ikuti, karena beliau ingin menggabungkan teknik budidaya yang beliau tahu 

sendiri dengan anjuran teknis dari asisten pendamping lapang atau tim ahli UGM. 

Pernyataan dari Subari juga didukung oleh pernyataan dari Agus (40) yang 

mengatakan bahwa selama ini tidak ada tingkat kesulitan dalam budidaya kedelai 

hitam yang dialami oleh petani kedelai hitam. Menurut Bapak Agus Budidaya 

kedelai hitam itu mudah untuk diaplikasikan dan hasil penennya pun juga dapat 

menghsilkan panen yang berkualitas dan bagus. Petani Kedelai hitam yang 

menjadi responden peneliti mengaku cocok dengan cara yang diarahkan oleh 

asisten pendamping lapang, namun juga mereka menggunakan cara sendiri, atau 

memadukan anjuran teknis budidaya dari asisten pendamping dengan cara teknis 

petani sendiri. 
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Berdasarkan pernyataan dari Agus (40) yang menyatakan bahwa budidaya 

kedelai hitam itu sangatlah mudah sama dengan pernyataan sebelumnya yang 

dilontarkan oleh Subari (45). Akan tetapi dalam budidaya kedelai hitam (Glycine 

soja) memang tergantung dari petani sendiri, dibutuhkan keuletan dalam merawat 

tanaman apalagi jika cuaca tidak menentu seperti sekarang. 

 Proses budidaya kedelai hitam (Glycine soja) yang dilakukan oleh petani 

di Desa Sambirejo menurut sebagian petani kedelai hitam yang dijadikan 

responden yaitu melalui beberapa langkah, sebagai berikut : 

1. Seleksi benih kedelai hitam. Benih unggul bermutu yaitu benih yang bermutu 

tinggi dari jenis yang  mempunyai keunggulan tertentu. Namun untuk benih 

langsung dari PT. Unilever yang diberikan ke petani kemudian benih 

dikembalikan dengan hasil panen petani. 

2. Pengolahan tanah untuk ditanami kedelai hitam dapat dilakukan tanpa atau 

olah tanah. Pada petani Desa Sambirejo, melakukan ”gejek” yaitu serupa 

dengan olah tanah sesudah panen padi, lalu digejek dibuat lubang tanam. 

Selanjutnya pembuatan saluran drainase/parit dengan kedalaman ± 30 cm atau 

sedalam cangkul dengan tujuan untuk memberikan kondisi media penanaman 

yang lebih optimal, gembur serta aerasi baik. 

3. Penugalan Lubang. Untuk tanaman monokultur, dibuat lubang dengan tugal 

dengan jarak 20 x 30 cm. 

4. Penanaman Kedelai hitam dapat dilakukan dengan sistem tugal atau lubang 

tanam. Penanaman dengan sistem tugal, yaitu menanam di antara sisa batang 

tanaman padi (singgang) dengan pembuatan lubang tanam sedalam 2-3 cm, dan 

jumlah benih per lubang tanam 2-3 benih. 

5. Pemeliharaan dapat dilakukan melalui penyiangan dan pemberian 

pupuk(pemupukan). Penyiangan dilakukan  pada umur 2-3 mst. Tujuan dari 

penyiangan yaitu : 1) Untuk mencegah terjadinya kompetisi, 2) Menghilangkan 

inang hama atau penyakit. Kemudian untuk pengairan dilakukan sebanyak 3-4 

kali yang diterapkan waktu sebelum tanam, umur tanaman 14 hst 

(pertumbuhan awal), umur tanaman 35 hst (berbunga), dan umur tanaman 60 

hst (pengisian polong). Sedangkan pemupukan didasarkan atas kebutuhan 
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tanaman dan tingkat kesuburan tanah atau berdasarkan rekomendasi 

pemupukan wilayah masing-masing dan keputusan petani sendiri. Petani 

biasanya memakai pupuk semi organik, yaitu pupuk kandang, bokhasi, pupuk 

cair. Aplikasi setiap tanam sebanyak 3 kali. 

6. Pemberantasan hama dan penyakit yang menyerang kedelai hitam (Glycine 

soja), pengendalian dilakukan melalui 2 cara yaitu pengendalian secara 

mekanik dan pengendalian secara kimiawi. 

7. Kegiatan panen yaitu sebelumnya roguing (seleksi) adalah kegiatan seleksi 

untuk menghilangkan tanaman yang tidak diinginkan, misalnya seleksi 

terhadap warna bunga, bentuk daun, warna bulu. Sedangkan panen kedelai 

dilakukan bila umur tanaman ± 90 hst, dengan ciri – ciri polong tanaman coklat 

tua dan keras, dan daun telah menguning dan rontok. Pemanenan dilakukan 

pada pagi hari dengan menggunakan sabit lalu dikumpulkan. Selanjutnya 

dijemur dan setelah kering, batang berbuah tersebut dihamparkan diatas tikar 

bambu. Kemudian dipukul-pukul agar bijinya jatuh ketikar. Selanjutnya biji 

kedelai dimasukkan dalam karung. Atau setelah dijemur kemudian dapat 

menggunakan mesin perontok (mesin seleb) khusus kedelai. Kemudian 

hasilnya di taruh dibeli oleh Gapoktan yang selanjutnya dibeli dan dikirim ke 

pabrik kecap PT. Unilever. 

Melalui beberapa langkah di atas petani melakukan proses budidaya 

kedelai hitam (Glycine soja), petani memperoleh pengetahuan proses tersebut 

melalui pelatihan yang diadakan oleh PT. Unilever dan UGM. Dan melalui 

pelatihan tersebut petani mampu mengkoordinir kerjasama berbagi pengetahuan 

dan cara-cara budidaya kedelai hitam (Glycine soja) serta mampu menjadi kader 

bagi kelompok tani Desa Sambirejo. Dengan demikian dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa petani kedelai hitam mengetahui dan mampu mengaplikasikan 

langsung pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi pelatihan yang diberikan 

oleh tim ahli UGM. Berikut proses budidaya kedelai hitam (Glycine soja) yang 

dilakukan oleh petani kedelai hitam Desa Sambirejo dapat dilihat dalam gambar di 

bawah: 
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Lanjutan gambar 10. Proses budidaya kedelai hitam (Glycine soja).(Sumber : Data 
Sekunder, 2010). 
 

Dari gambar proses budidaya kedelai hitam di atas maka dapat diketahui 

bahwa petani kedelai hitam melakukan budidaya kedelai hitam sesuai dengan 

anjuran teknis budidaya kedelai hitam. Melalui pelatihan budidaya kedelai hitam 

petani dapat meningkatkan pengetahuan tentang budidaya dan cara-cara dalam 

merawatnya hingga panen, yang meliputi 7 langkah. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan oleh peneliti bahwa petani kedelai hitam di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun adalah petani tanggap yang memiliki 

tingkat pengetahuan yang sudah cukup optimal. karena petani dinilai telah mampu 

memahami, mempraktekkan dan menghasilkan panen kedelai hitam sehingga 

mampu untuk ditularkan kepada petani –petani kedelai hitam di luar daerah 

Sambirejo dengan menjadi pendamping untuk perluasan lahan penanaman kedelai 

hitam pada lahan petani daerah lainnya. 

 

6.3.2.2 Attitude (sikap) 

  Pengetahuan pada akhirnya akan menimbulkan suatu sikap atau tanggapan 

bagaimana mereka menanggapi adanya program pemberdayaan petani kedelai 

hitam dengan usahatani kedelai hitam (Glycine soja)  melalui kemitraan antara 

petani dengan PT. Unilever. Attitude (sikap) dalam penelitian ini adalah petani 

kedelai hitam mau menerima wewenang yang diberikan oleh PT. Unilever melalui 

program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) serta mengikuti 

Kegiatan sortasi 
kedelai hitam 

Mesin perontok 
kedelai hitam

Panen kedelai hitam 
pada lahan petani 
Desa Sambirejo 
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aplikasi cara teknis budidaya dari asisten pendamping lapang pihak UGM setelah 

mereka memahami cara-cara budidaya tersebut. 

  Sikap adalah pengorganisasian yang relatif berlangsung lama dari proses 

motivasi, persepsi, dan kognitif yang relatif menetap pada diri individu dalam 

berhubungan dengan aspek kehidupannya. Sesuai dengan definisi dari wikipedia 

(2009) yang menyatakan bahwa sikap merupakan perasaan seseorang tentang 

objek, aktivitas, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang 

mempresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang 

pada sesuatu.  

 Pernyataan-pernyataan yang dapat dikutip dari responden dalam penelitian 

ini yaitu petani kedelai hitam yang menyatakan sikap setuju terhadap pelaksanaan 

program pemberdayaan petani kedelai hitam salah satunya yang diungkapkan oleh 

Agus (40), yang menyatakan bahwa : 

 

“…pertama kali program disosialisasikan beberapa petani di desa 
ini susah untuk dimengerti dan langsung ikut saja. Setelah diadakan 
pendekatan dan semua petani mengkader satu sama lain berembuk 
bersama, maka banyak juga yang bergabung dalam program ini…” 

 

 Pernyataan dari Agus (40) di atas dapat diketahui bahwa setelah diadakan 

pendekatan dan melalui proses rembuk (bermusyawarah) bersama petani Desa 

Sambirejo menyetujui adanya program usahatani kedelai hitam melalui kemitraan 

yang dilaksanakan oleh Gapoktan Desa Sambirejo dengan PT. Unilever. 

Meskipun sempat ragu-ragu, namun sekarang petani kedelai hitam yang telah 

mampu menjadi petani kader terus berusaha untuk mencari lahan untuk perluasan 

wilayah tanam dan melakukan koordinasi dengan petani kedelai hitam yang 

belum tanam untuk ikut bergabung. 

 Pernyataan dari Agus (40) ditegaskan kembali oleh Bapak Sutrisno selaku 

ketua Gapoktan Sambirejo dan ketua kelompok tani Margo Mulyo, yang 

menyatakan bahwa dahulu petani Desa Sambirejo masih menginduk ke 

KOPTANU Desa Kedung Banteng, Kecamatan Pilang Kenceng yang bermitra 

dengan PT. Unilever dalam hal usahatani kedelai hitam, lalu Gapoktan Sambirejo 



103 
 

berinisiatif bagaimana kalau bermitra sendiri dengan PT. Unilever, dengan 

pemenuhan syarat lahan pertama 34 ha. Kemudian petani melalui Gapoktan 

Sambirejo dapat bermitra langsung dengan PT. Unilever mulai tahun 2010 ini. 

Dengan bermitra sendiri Gapoktan Desa Sambirejo dapat mengatur pola kegiatan 

sendiri dengan petani yang dibawahi oleh kelompok tani. Sedangkan untuk respon 

petani menurut Bapak Sutrisno memang pada awalnya agak sulit untuk dimintai 

kerjasamanya, namun setelah diberi pengarahan oleh sesama petani serta langsung 

pengarahan dari PT. Unilever juga bisa menerima program ini. 

 Selain sikap mengenai setuju atau tidak dalam menanggapi program 

pemberdayaan yang diberikan oleh PT. Unilever kepada petani, juga 

sikap/tindakan untuk mau menerapkan anjuran teknis budidaya kedelai hitam 

(Glycine soja)  setelah mereka memahami cara-cara budidaya tersebut. Menurut 

salah satu pernyataan dari responden dalam penelitian ini Agus (40) yang 

menyatakan bahwa untuk teknis budidaya kedelai hitam diberikan kepada petani 

ketika pelatihan. Petani Desa Sambirejo dalam berusahatani kedelai hitam 

menggunakan anjuran teknis budidaya yang diberikan oleh asisten pendamping 

lapang dari UGM. Namun ketika proses budidaya atau berusahataninya, petani 

menerapkan caranya sendiri dalam hal berusahatani kedelai hitam (Glycine soja) 

seperti anjuran pemupukan, pemeliharaan serta pengairan. Jadi bisa dikatakan 

petani kedelai hitam dalam budidaya kedelai hitam tidak sepenuhnya mengikuti 

anjuran teknis budidaya oleh asisten, terkadang petani lebih setuju untuk 

menggunakan cara sendiri karena sudah biasa atau cara teknik budidaya dari 

asiten digabung dengan cara petani sendiri. Semua itu dilakukan dengan harapan 

program yang dilaksanakan akan berjalan sesuai dengan tujuan dan benar-benar 

dilakukan sesuai dengan perjanjian atau prosedur yang berlaku.  

 Jadi menurut peneliti dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa 

dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam melalui usahatani kedelai 

hitam (Glycine soja) pada tahap awal hingga saat ini dapat diterima oleh 

masyarakat tani Desa Sambirejo sehingga pengetahuan petani terhadap usahatani 

kedelai hitam (Glycine soja) semakin bertambah serta membuat sikap petani 

menjadi lebih terbuka dan berwacana luas. Namun dalam teknis budidaya petani 



104 
 

masih menggunakan cara tersendiri dan juga menambah pengetahuannya dengan 

mencoba memadukan anjuran teknis budidaya dari asisten pendamping lapang 

dan cara teknis budidaya mereka sendiri. 

 

6.3.2.3 Skill (keterampilan) 

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 

kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan – kemampuan 

mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-kelamaan akan 

menjadi suatu keterampilan. Skill (keterampilan) dalam penelitian ini berupa 

pemberian keterampilan dalam berusahatani kedelai hitam (Glycine soja) yaitu 

bagaimana cara mengapilkasikan anjuran teknis budidaya kedelai hitam (Glycine 

soja) oleh petani serta pengembangan keterampilan dalam non teknis budidaya, 

tahap pengolahan hasil kedelai hitam (Glycine soja). 

Berikut pernyataan dari Agus (40) yang menyatakan bahwa : 

 

“…petani sudah mengerti dan memahami untuk teknis budidaya 
kedelai hitam dan telah menerapkan cara-cara budidaya kedelai 
hitam yang tepat. Pada aplikasinya petani tidak hanya menerapkan 
sesuai dengan anjuran asisten, petani lebih suka menggabungkan 
cara-cara sendiri dengan anjuran teknis yang diberikan oleh 
asisten…” 

 

 Berdasarkan pernyataan dari Agus (40) yang mengatakan bahwa petani 

lebih suka menerapkan cara budidaya yang dipahami oleh petani sendiri dan 

terkadang juga menerapkan anjuran teknis yang diberikan oleh asisten 

pendamping lapang. Menurut petani kedelai hitam Desa Sambirejo dengan 

menggunakan teknis sendiri, petani lebih bisa mengira-ngira perlakuan yang tepat 

bagaimana yang harus diambil ketika ada masalah dalam budidaya kedelai hitam 

(Glycine soja). Pernyataan serupa dinyatakan oleh Sus (33) yang dapat 

mempertegas pendapat dari Bapak Agus bahwa petani Desa Sambirejo cukup 

paham dan terampil dalam menerapkan cara-cara budidaya kedelai hitam (Glycine 

soja), baik mereka menggunakan cara sendiri ataupun dengan cara sesuai anjuran 
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teknis asisten pendamping lapang. Sehingga untuk tanam kedelai hitam (Glycine 

soja) selanjutnya nanti menurut asisten pendamping lapang, petani Desa 

Sambirejo sudah dapat menerapkan sendiri tanpa bantuan asisten pendamping 

lapang. Akan tetapi proses pendampingan terus berlanjut untuk memberikan 

konsultasi dan pelatihan kepada petani kedelai hitam. 

 Selain keterampilan berupa tindakan untuk menerapkan cara-cara 

budidaya sesuai dengan anjuran teknis budidaya kedelai hitam yang diberikan 

oleh asisten pendamping lapang atau tim ahli UGM, petani juga terampil/mampu 

dalam mengembangkan dalam usaha agribisnis dari olahan kedelai hitam. 

Kesempatan untuk berusahatani kedelai hitam dalam program pemberdayaan 

petani kedelai hitam kemitraan dengan PT. Unilever juga membawa manfaat 

tersendiri bagi masyarakat tani Desa Sambirejo terutama petani kedelai hitam. 

Melalui kesempatan/peluang tersebut petani dapat menemukan ide baru untuk 

mengembangkan ke suatu usaha di bidang agribisnis juga seperti kulit kedelai 

hitam yang bisa dijadikan pakan ternak sapi dan minuman berupa bubuk kopi 

kedelai sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Utami (40) yang 

menyatakan : 

 

“….dengan kemitraan ini, wanita tani dapat mengembangkan 
kegiatan usaha baru yaitu pengolahan kedelai hitam dari kulit 
kedelai hitam bisa diolah jadi bubuk, terus petani namakan kopi 
kedelai. PT. Unilever belum membantu pada tahap pengolahan 
tersebut, dan Gapoktan Sambirejo yang memfasilitasi ibu-ibu 
sortasi untuk pengolahan. Selain itu, kulit kedelai bisa untuk pakan 
ternak juga, ini merupakan ide dari petani (laki-laki)…” 

 

 Sepenggal pernyataan dari Utami (40) bahwa kulit kedelai hitam dari 

kedelai hitam yang pecah-pecah dan tidak dikirim ke pabrik PT. Unilever juga 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan produk olahan minuman kopi 

kedelai. PT. Unilever belum membantu kegiatan usaha yang dibina oleh Gapoktan 

Sambirejo ini. Petani Desa Sambirejo dan para ibu-ibu sortasi kedelai hitam 

(Glycine soja) berharap PT. Unilever akan membantu dalam pemasaran produk 

yang dihasilkan tersebut karena untuk pemasaran produk kopi kedelai ini masih di 
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pasar sekitar daerah Kabupaten Madiun. Sehingga dengan harapan untuk usaha 

pengolahan ini bisa menembus pasar luar wilayah Kabupaten Madiun juga. Dapat 

disimpulkan bahwa tingkat keterampilan petani kedelai hitam dalam penelitian ini 

memiliki berbagai keterampilan, sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang 

telah disediakan oleh PT. Unilever. Sehingga kegiatan tersebut menghasilkan 

output yaitu kedelai hitam sebagai bahan baku pembuatan kecap Bango PT. 

Unilever serta produk sampingan berupa hasil olahan bubuk kopi kedelai hitam 

dan dapat dibuat pakan ternak. 

  

Dari beberapa pernyataan di atas mengenai pemberian kompetensi yang 

meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap maka juga dapat disimpulkan untuk 

pemberian kompetensi yang dilakukan oleh PT. Unilever kepada petani Desa 

Sambirejo belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dilihat pada sikap petani 

yang masih menerapkan cara mereka sendiri dalam berbudidaya kedelai hitam 

(Glycine soja) namun juga mengikuti anjuran teknis budidaya kedelai hitam dari 

asisten pendamping lapang. Sedangkan dengan adanya pelatihan budidaya kedelai 

hitam pengetahuan petani menjadi bertambah dan petani mendapatkan 

keterampilan baru dengan dapat mengolah kulit kedelai hitam menjadi bubuk kopi 

kedelai. Dengan begitu petani dan masyarakat Desa Sambirejo menambah usaha 

baru dalam hal pengolahan produk. 

 

6.3.3 Trust  (kepercayaan) 

  Keyakinan merupakan suatu tindakan untuk mempercayai sesuatu. 

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat yakin bahwa mereka 

memiliki kekuatan – kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk 

permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.  Dalam Pengertian lain, kepercayaan 

adalah suatu pengukuran sejauh mana anggota kelompok dipercaya oleh satu 

sama lain. Sedangkan dalam penelitian ini trust (kepercayaan) adalah pemberian 

kepercayaan dari PT. Unilever kepada kelompok tani Margo Mulyo dalam 

kaitannya dengan usahatani (tanam) kedelai hitam (Glycine soja) melalui 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani kedelai hitam dengan sistem 
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kemitraan salah satunya pemberian pinjaman sarana produksi, pupuk dan obat 

(pestisida) dan benih kedelai hitam. 

  Untuk program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) yang 

digagas oleh PT. Unilever dengan menggandeng sejumlah pihak/lembaga telah 

dilaksanakan mulai tahun 2008 di Kabupaten Madiun, Ngawi, Nganjuk, Kulon 

progo, Bantul, serta yang baru saja bergabung tahun 2009 yaitu Kota Pacitan. 

Sedangkan di Kabupaten Madiun sendiri, yaitu di kecamatan Saradan dan 

Kecamatan Pilangkenceng. Program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine 

soja) terus berlanjut dengan memberikan program baru lagi yaitu program 

pemberdayaan perempuan tani kedelai hitam (Glycine soja) yang merupakan 

lanjutan program pemberdayaan petani kedelai hitam sebelumnya. Untuk di 

Kabupaten Madiun program pemberdayaan perempuan tani yang sudah 

dilaksanakan di Pilangkenceng, dan untuk di Desa Sambirejo juga sudah ada 

namun program pemberdayaan wanita tani termasuk dalam kegiatan yang 

diprogramkan oleh Gapoktan Sambirejo belum ikut dalam program PT. Unilever. 

Tahun 2011 ini, wanita tani yang kebanyakan para ibu rumah tangga akan ikut 

dalam program pemberdayaan perempuan tani PT. Unilever sesuai dengan 

pernyataan Rini Wulandari (24) yang menyatakan bahwa : 

 

“…PT. Unilever memberikan kepercayaan kepada petani kedelai 
hitam untuk tanam kedelai hitam melalui program pemberdayaan 
petani dengan sistem kemitraan, lalu didukung dengan pemberian 
benih kedelai hitam serta sarana produksi seperti obat dan pupuk 
dari Gapoktan Sambirejo juga. Program ini juga terus berlanjut 
sampai pada ibu-ibu juga. Melihat motivasi ibu-ibu untuk ikut 
berusahatani kedelai hitam suaminya tidak hanya ketika sortasi 
saja, namun mulai awal tanam juga…” 
 

Menurut  penjelasan dari Rini Wulandari (24) kegiatan untuk wanita tani 

atau ibu-ibu di Desa Sambirejo yaitu kegiatan dalam sortasi kedelai hitam. 

Motivasi para ibu-ibu atau wanita tani sangat bagus karena wanita tani berpikir 

bahwa bisa menambah pendapatan keluarganya serta dapat memperoleh pekerjaan 

serta beberapa hadiah/bingkisan dari adanya program pemberdayaan petani 

tersebut. Melihat motivasi tersebut,  PT. Unilever menaruh kepercayaan tinggi 
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terhadap ibu-ibu yang juga sebagian adalah wanita tani Desa Sambirejo untuk 

diprogramkan dalam program pemberdayaan perempuan tani yang sudah 

dilaksanakan seperti di Desa Pilangkenceng. 

Program pemberdayaan petani kedelai hitam dengan memberikan 

kepercayaan untuk berusahatani kedelai hitam tersebut mendapatkan respon yang 

baik dari petani. Karena sebelumnya kelompok tani (petani) di Desa Sambirejo 

sudah pernah menanam kedelai putih, dan sebagian petani ada yang mencoba 

menanam kedelai hitam. Namun hasilnya kurang bagus, disebabkan petani masih 

minim pengetahuan tentang kedelai hitam serta tidak ada pendampingan seperti 

saat sekarang yang didampingi oleh UGM dan PT. Unilever. PT. Unilever 

memberikan kepercayaan kepada petani Desa Sambirejo untuk tanam kedelai 

hitam dikarenakan petani sudah pernah menanam sebelumnya, lahannya bagus, 

dan petani dapat dipercaya atau memiliki komitmen. Rini Wulandari 

menambahkan penjelasannya bahwa tanggapan petani mendengar kabar tentang 

kemitraan kedelai hitam pada awalnya biasa saja. Namun UGM dengan pihak PT. 

Unilever mengadakan survey lapang dengan tujuan apakah di lahan Desa 

Sambirejo pernah menanam kedelai hitam. Setelah diadakan survey lapang di 

Desa Sambirejo pernah menanam kedelai hitam pada tahun 2008 serta lahannya 

juga bagus. Kemudian pihak PT. Unilever melakukan sosialisasi dengan 

pendekatan ke kelompok tani/petani Desa Sambirejo. Petani melalui Gapoktan 

Sambirejo memutuskan untuk mengikuti dan kontrak mitra dengan PT. Unilever.  

Berdasarkan penjelasan Rini yaitu asisten pendamping lapang tanggapan 

petani atau respon petani yang bagus dalam mengikuti program merupakan salah 

satu pendukung berjalannya program karena dengan respon yang baik dari sasaran 

program akan dapat mengembangkan program agar dapat terus berjalan dan 

meningkat lagi. Selain itu kepercayaan yang diberikan oleh PT. Unilever terhadap 

petani kedelai hitam merupakan wujud tanggung jawab sosial dari perusahaan 

terhadap petani kedelai hitam (Glycine soja). Jadi perusahaan tidak hanya berkutat 

pada pemenuhan bahan baku pabrik kecap yaitu kedelai hitam namun juga 

memberikan peningkatan kesejahteraan petani kedelai hitam. Dengan begitu, 

kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. PT. Unilever dapat 
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memcukupi pasokan bahan baku pabrik kecap, sedangkan petani mendapatkan 

manfaat dari program ini yaitu penambahan pengetahuan tentang budidaya kedelai 

hitam (Glycine soja) dari asisten pendamping lapang, kepastian harga jual kedelai 

hitam (Glycine soja) dan keuntungan lebih dari hasil panen.  

Adapun pernyataan yang dinyatakan oleh asisten pendamping lapang di 

atas juga didukung oleh pernyataan responden petani kedelai hitam, salah satunya 

yaitu Agus (40) yang menjelaskan bahwa petani Desa Sambirejo mulai tahap 

sosialisasi sudah merespon dan mengangan-angan, serta memberikan pengertian 

kepada petani lain di lahan sawah petani atau mengkader petani untuk mengikuti 

program pemberdayaan petani kedelai hitam yang diprogramkan oleh PT. 

Unilever. Pernyataan dari Bapak Agus tersebut juga sangat didukung oleh 

pernyataan petani lainnya yaitu Ibu Binari seorang wanita tani, yang juga 

menyatakan : 

 

“… Kulo disukani wenih geh Kulo tanem mawon, mergi Kulo 
angen-angen geh hasile dados sae, menawi mengke disukani 
meleh, Kulo geh purun nandur meleh, mergo wes ketok hasile apik, 
saget kagem buwuh”  
 
(…Saya diberi benih ya Saya tanam saja, karena saya berangan-
angan kalau hasilnya nanti bagus, jika nanti diberi lagi benihnya ya 
saya mau tanam lagi, karena sudah kelihatan hasilnya bagus, dapat 
untuk tambah menyumbang hajatan tetangga…) 
 

 
 

Gambar 11.  Wawancara dengan petani Desa Sambirejo.(Sumber : Data Primer, 2011) 
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PT. Unilever sangat mengunggulkan segi kepercayaan. Menurut asisten 

pendamping lapang Putri Utami (22) yang dalam pernyataannya menyatakan : 

 

“… dalam program ini yang penting kepercayaan. Unilever butuh 
kepercayaan dan komitmen petani sesuai dengan kontrak kemitraan 
serta rasa kekeluargaan. Karena jika terbukti melanggar perjanjian, 
ada backlist daerah dari program kemitraan dan pemberdayaan 
petani kedelai hitam ini…” 
 

 Merujuk pada penjelasan asisten pendamping lapang, selain memberikan 

kepercayaan untuk berusahatani kedelai hitam (Glycine soja), PT. Unilever juga 

memberikan bantuan sarana produksi berupa mesin perontok / pengayaan karena 

melihat semangat kerja dan tanam petani Desa Sambirejo yang bagus. Mesin 

tersebut sudah digunakan oleh gapoktan dan kelompok tani  dalam kegiatan pasca 

panen kedelai hitam (Glycine soja). Selain itu, PT. Unilever juga memberikan 

kepercayaan dan dukungan untuk mengikutkan petani kedelai hitam pada acara 

festival jajanan Bango serta pembuatan kecap, dimana pada acara tersebut petani 

juga dituntut untuk menjelaskan teknik berusahatani kedelai hitam (Glycine soja). 

Kemudian juga partisipasi untuk ikut dalam lomba ibu-ibu sortasi kedelai hitam 

antar sedaerah yang tergabung dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam 

(Glycine soja). Dengan pemberian kepercayaan seperti itu diharapkan petani 

semakin termotivasi untuk mengikuti segala kegiatan pemberdayaan petani 

kedelai hitam (Glycine soja). 

 Untuk mendukung program pemberdayaan petani kedelai hitam, PT. 

Unilever dalam prakteknya bekerja sama dengan : 

1. Perguruan Tinggi seperti UGM (Universitas Gadjah Mada) 

2. Pemerintah 

3. Lembaga Spektra dan Padmaya. 

 

 Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa 

pemberian kepercayaan dari PT. Unilever terhadap petani kedelai hitam (Glycine 

soja) dilakukan untuk hasil yang diharapkan yaitu dapat terpenuhinya pasokan 

bahan baku kedelai hitam, dapat mengatasi permasalahan dalam pengembangan 
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kedelai hitam dan pembinaan petani kedelai hitam dari aspek teknis, sosial, dan 

ekonomi. Meningkatnya produktivitas kedelai hitam dan luasan lahan tanam 

kedelai hitam. Terciptanya jejaring kerjasama antara petani dan pihak lain yang 

terkait serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani kedelai hitam. 

Sehingga sesuai dengan visi program pembinaan petani kedelai hitam yaitu to 

make professional farmers, superior, good quality, good character, and 

prosperious (untuk membuat petani professional, unggul/pemimpin dan 

berkualitas bagus, karakter yang bagus serta petani yang berhasil/makmur).  

 

6.3.4 Opportunity (Peluang) 

  Opportunity (peluang) merupakan kesempatan, membuka, yaitu keadaan 

yang menguntungkan atau waktu yang sesuai. Dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat setiap anggota masyarakat diberikan peluang atau kesempatan untuk 

memiliki dan menyatakan pendapatnya. Menurut Wikipedia, 2011 opportunity 

(peluang) erat kaitannya dengan kewirausahaan dimana merupakan suatu proses 

mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi 

tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam 

menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha 

baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Sedangkan dalam 

penelitian ini opportunity (peluang) adalah PT. Unilever memberikan peluang 

kepada kelompok tani Margo Mulyo atau kesempatan untuk memiliki dan 

menyatakan pendapatnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan petani untuk mengusahakan budidaya kedelai hitam (Glycine soja). 

  Beberapa pernyataan yang dapat dikutip dari asisten pendamping lapang 

yang menyatakan bahwa peluang yang diberikan oleh PT. Unilever dengan 

mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan pernyataan Rini Wulandari (24) 

yang menyatakan bahwa : 

 
“…melihat potensi dari Desa Sambirejo yang berdasarkan survey 
kami ke wilayah tanahnya cocok untuk tanam kedelai hitam. Petani 
komitmen, dan langsung menyetor hasil panen ke Koptanu pada 
tahun lalu, dan sekarang sudah bermitra sendiri. Sehingga petani 
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diberiakn kesempatan(peluang) untuk mengikuti program tanam 
kedelai hitam…” 
 

 Berdasarkan pernyataan Rini Wulandari (24), diatas maka dapat diketahui 

bahwa PT. Unilever memberikan peluang terhadap petani Desa Sambirejo untuk 

berusahatani kedelai hitam. Hal ini didasari karena melihat potensi desa serta 

kemauan dan komitmen dari petani untuk berusahatani kedelai hitam (Glycine 

soja). Bahkan untuk program selanjutnya, PT. Unilever akan memberikan 

program untuk tanam pohon mangga dan jambu. Melihat komitmen petani yang 

loyal kepada program pemberdayaan petani kedelai hitam ini, PT. Unilever 

berencana akan memberikan peluang kembali kepada petani Desa Sambirejo 

untuk menanam mangga dan jambu. Hal ini dikarenakan selama ini untuk pabrik 

minuman milik PT. Unilever bahan baku untuk produk minuman buahvita 

mangga dan jambu masih impor dari Negara India, maka itu PT. Unilever 

berencana memberikan bibit buah mangga dan jambu untuk ditanam oleh petani 

Desa Sambirejo.  

 Sedangkan pernyataan dari petani Agus (40) menanggapi alasan atas 

peluang bekerjasama dengan PT. Unilever kepada petani kedelai hitam adalah 

sebagai berikut : 

 

“… jelas banyak manfaatnya yang petani dapatkan, hasilnya bisa 
dinikmati, khususnya bagi petani dengan mengikuti program ini. 
Alhamdulilah, petani dapat kegiatan (pekerjaan) baru yaitu tanam 
kedelai hitam dan dari segi peluang pasar lebih bagus tanam 
kedelai hitam daripada dulu petani menanam kedelai putih, dan 
harganyapun juga lebih mahal kedelai hitam. Sejak ikut program 
pemberdayaan petani kedelai hitam melalui kemitraan PT. Unilever 
petani mendapatkan benih lalu hasil langsung dijual ke PT. 
Unilever dengan harga yang sudah pasti. Melalui kedelai hitam 
pula, Saya bersama teman petani menemukan manfaat lain yaitu 
kulit kedelai hitam untuk pakan ternak sapi, kulit kedelai hitam 
juga dapat diolah menjadi kopi kedelai. Setelah kedelai masuk 
gapoktan, ibu-ibu diberdayakan untuk sortasi kedelai hitam… ” 

  

Berdasarkan pernyataan Agus (40) diatas dapat diketahui bahwa manfaat 

yang ditimbulkan dengan adanya program pemberdayaan petani kedelai hitam 
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(Glycine soja) menyebabkan banyak hal-hal baru yang tidak direncanakan 

sebelumnya. Manfaat tersebut bisa menimbulkan peluang lebih bagi usaha 

dibidang agribisnis yang berkaitan dengan kedelai hitam serta dapat menjadikan 

petaninya sebagai kader yang dapat menularkan ilmu yang diperoleh selama ikut 

program kemitraan kedelai hitam dalam usahatani kedelai hitam. Dengan 

usahatani kedelai hitam mampu memberikan manfaat dan peluang pengembangan 

usaha sehingga dapat memberikan alasan manfaat lebih yaitu setidaknya dapat 

sedikit mengatasi masalah ekonomi petani Desa Sambirejo. 

Menurut Utami (40) peluang berupa tanam kedelai hitam ini juga 

memberikan manfaat lain bukan hanya pada  penambahan pendapatan tapi juga 

dapat membuat bubuk/ tepung kedelai seperti kopi kedelai dari bahan dasar 

kedelai hitam yang diprogramkan oleh Gapoktan Sambirejo meskipun tidak 

termasuk dalam program pihak PT. Unilever, ide tersebut didapat ketika petani 

muali berusahatani kedelai hitam dari peluang PT. Unilever. 

 Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Agus dan Ibu 

Utami, kalau peluang usahatani kedelai hitam (Glycine soja) yang diberikan 

melalui kemitraan dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan 

bermasyarakat. Selain itu melalui usahatani kedelai hitam maka untuk pemasaran 

kedelai hitam semakin bagus karena jual langsung pada PT. Unilever sehingga 

dapat meningkatkan jaringan pasar dengan adanya nama Unilever karena 

kemitraan maka peluang penjualan produk kedelai hitam diharapkan akan bagus 

pula. 

 Sejauh ini tidak ada masalah yang terlalu rumit terjadi pada usahatani 

kedelai hitam. Beberapa petani yang menjadi responden menyatakan PT. unilever 

memberikan kepercayaan penuh pada petani untuk diberi benih kedelai hitam dan 

ditanam. Pengontrolan dan pemberian pelatihan guna sebagai support (dukungan) 

juga selalu dilakukan oleh asisten pendamping lapang dan asisten dari PT. 

Unilever. Melalui program dan kemitraan ini, petani bahkan mampu 

mengembangkan usaha agribisnis, pada tahap pengolahan hasil kedelai hitam. PT. 

Unilever memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada petani Desa Sambirejo 

untuk mengembangkan kegiatan usahatani kedelai hitam selagi tidak melanggar 
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kesepakatan yang telah disetujui diawal kemitraan. PT. Unilever tidak 

mempersoalkan usaha gapoktan Desa Sambirejo untuk menampung petani dalam 

hal kegiatan olahan kedelai hitam, seperti menjadi bubuk kedelai hitam serta 

kedelai hitam yang tidak layak kirim, kulitnya bisa dijadikan pakan ternak sapi 

asalkan pemenuhan untuk kirim hasil panen tetap terjaga. Disamping itu, 

perusahaan juga mendukung kegiatan pengolahan kedelai hitam tersebut, PT. 

Unilever memberikan semangat atas ide dari gapoktan Sambirejo yang bagus 

untuk mengolah kulit kedelai hitam menjadi bubuk kopi kedelai. Bahkan ide 

tersebut perlu dikembangkan dan akan mendapat perhatian pula dari perusahaan. 

 Gapoktan Desa Sambirejo yang menampung inspirasi petani dan 

masyarakat tani Desa Sambirejo berharap untuk pemasaran bubuk kopi kedelai 

hitam juga mengharapkan bantuan PT. Unilever untuk mencarikan peluang 

jaringan pemasaran. Selama ini, gapoktan Sambirejo juga sudah mencari peluang 

untuk kerjasama pemasaran olahan kedelai hitam ini, namun kesempatan untuk 

bekerjasama dengan PT. Unilever tidak hanya pada budidaya kedelai hitam saja, 

namun juga diharapkan mengenai pemasaran hasil olahan kedelai hitam dari 

gapoktan Sambirejo. Hal tersebut disambut baik oleh PT. Unilever, sekarang ini 

PT. Unilever juga mengusahakan untuk pemasaran dan pemberian pelatihan atau 

pendampingan untuk pengolahan kedelai hitam. Sementara itu, menurut 

penjelasan responden petani anggota kelompok Margo Mulyo dan asisten 

pendamping lapang untuk mensejahterakan petani kedelai hitam, PT. Unilever 

memberikan semangat dan dukungan dengan monitoring selalu ke wilayah daerah 

sasaran program pemberdayaan petani kedelai hitam. Selain itu juga memberikan 

reward kepada petani atas kerjanya, memberikan bingkisan lebaran dan hadiah, 

serta bantuan alat pengayaan dan pengering.  

 Dari berbagai segi tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian 

terhadap unsur pemberdayaan berupa opportunity (peluang) dari hasil penelitian 

dapat memberikan manfaat lebih bagi petani. Hal ini terjadi karena dalam 

penelitian di lapang menghasilkan jawaban dari responden dan informan bahwa 

melalui program pemberdayaan petani kedelai hitam ini dirasa sudah sesuai 

dengan harapan petani. Serta peluang yang diberikan oleh PT. Unilever membawa 
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manfaat lebih bagi petani Desa Sambirejo yang mengikuti program tanam kedelai 

hitam (Glycine soja) tidak hanya pada kegiatan tanam kedelai hitam saja namun 

juga memberikan peluang usaha baru seperti pengolahan produk kedelai hitam 

dan mendapatkan respon yang baik dari petani kedelai hitam. 

 

6.3.5 Responsibility (tanggung jawab) 

  Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut 

kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul 

jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung 

akibatnya. Dalam pengertian lainnya tanggung jawab adalah segala akibat yang 

timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. 

Tanggung jawab sosial adalah etika atau ideologis teori bahwa sebuah entitas 

(pemerintah, perusahaan, organisasi atau individu) memiliki tanggung jawab 

untuk masyarakat luas. Tanggung jawab ini bisa dapat berupa negatif, yang berarti 

ada kesalahan atau pembebasan dari tanggung jawab atau dapat menjadi positif, 

berarti ada tanggung jawab untuk bertindak (proaktif sikap). Salah satu usaha 

pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab. Masyarakat 

yang tanggung jawab adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri 

sendiri. Dalam penelitian ini responsibility (tanggung jawab) yang dimaksudkan 

yaitu meliputi : 1) Tanggung jawab PT. Unilever untuk melaksanakan program 

pemberdayaan petani kedelai hitam sebagai wujud dari tanggung jawab sosial 

terhadap petani kedelai hitam yang merupakan bahan baku pabrik kecapnya, 2) 

tanggung jawab petani untuk tanam kedelai hitam dengan pengembalian pinjaman 

benih dalam bentuk hasil panen kedelai hitam yang bagus, berkualitas, dan 

produksi meningkat. 

  Pernyataan dari Subari (45) salah satu responden yang menyatakan bahwa: 

 

“…sakjane, nderek tandur iki yo radi abot, tanggung jawabe gede. 
Mergo wonten kontrak janji kalian Unilever. Nanging Kulo geh 
nyobi nderek mawon, sing apik mawon, mugi-mugi geh kabeh 
dados apik. Dadose, tanggung jawab Kulo kalian petani pun 
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nderek tandur niki, kudu ngembangne usaha iki, tandur sae, tur 
hasile geh kudu sae. Engkang ngerencangi inggih katah, mbojo 
Kulo, sederek, lan ngewenehi pagiyantu. Kulo setuju tur seneng…” 
 
(Sebenarnya, ikut menanam ini ya agak sulit, tanggung jawabnya 
besar. Karena ada kontrak perjanjian dengan PT. Unilever. Tapi 
Saya coba ikut saja, yang terbaik saja, mudah-mudahan semua jadi 
baik. Jadi, tanggung jawab Saya dan petani ikut ini, harus berusaha 
mengembangkan usahatani ini, tanam baik, dan hasilnyapun harus 
baik pula. Yang ikut membantu tanam juga banyak, istri dan 
keluarga serta memberikan dukungan. Saya setuju dan senang…) 
 

Berdasarkan pernyataan Subari (45) tahun diatas yang menyatakan bahwa 

ikut serta dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja), 

merupakan tanggung jawab besar. Oleh Karena itu beberapa hal yang dilakukan 

untuk memenuhi tanggung jawab tersebut salah satunya adalah tetap 

meningkatkan kualitas hasil panen kedelai hitam (Glycine soja), hasil panen yang 

dikirim langsung ke Unilever merupakan hasil sortasi yang sudah bersih, tanam 

bagus, dan mencari perluasan lahan untuk tanam kedelai hitam selanjutnya. 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Agus (40) yang menyatakan 

bahwa bentuk tanggung jawab terkait dengan wewenang yang diberikan oleh PT. 

Unilever untuk ikut dalam program yang digagasnya yaitu program pemberdayaan 

petani kedelai hitam (Glycine soja) melalui pola kemitraan harus dapat 

menyuburkan tanamam dan hasil panennya harus bagus. Untuk mempertahankan 

tanggung jawab, petani harus sering melakukan diskusi dengan beberapa petani 

lainnya dalam kelompok tani yang juga mengikuti tanam kedelai hitam. Jika ada 

permasalahan pada budidaya kedelai hitam dan bisa diselesaikan dengan tepat, 

petani langsung memberikan informasi tersebut kepada seluruh petani biar 

mengikuti atau menerapkan cara yang digunakan oleh petani yang berhasil, agar 

hasilnya bisa sama-sama bagus. Jadi berdasarkan pernyataan Agus (40) tersebut, 

dapat dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap program pemberdayaan 

petani kedelai hitam (Glycine soja) oleh PT. Unilever dengan mitra kerja UGM 

yaitu dengan cara mengikuti segala bentuk kegiatan yang terkait dengan usahatani 

kedelai hitam (Glycine soja).  
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 Berikut cerita dari Ibu Sus (33) yang menyatakan rasa kepuasannya dari 

program yang diikuti oleh petani Desa Sambirejo ini. Menurut Ibu Sus, ketika PT. 

Unilever mengadakan pertemuan dengan kelompok tani di setiap daerah yang 

mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) atau 

pertemuan ketika studi banding dengan berbagai petani se-daerah yang ikut 

program tersebut pasti ada evaluasi hasil dan pelatihan teknis. Dalam evaluasi 

tersebut, PT. Unilever memberitahukan kepada semua petani, lahan daerah 

wilayah atau desa mana yang hasil panennya bagus dan banyak. Hasil tersebut 

diberitahukan melalui proyektor (LCD) beserta gambar-gambar lahan kedelai 

hitam yang bagus, hasil panen yang bagus dan cara tanam yang baik. Ibu Sus juga 

menambahkan penjelasannya bahwa tanam kedelai hitam tahun 2010 pada lahan 

sawah Desa Sambirejo menghasilkan panen bagus, dan masuk dalam kriteria 

bagus.  

 Pernyataan dari Ibu Sus (33) tersebut memberikan gambaran mengenai 

betapa besar tanggung jawab petani untuk PT. Unilever dan bagaimana respon 

petani terhadap wewenang yang telah diberikan kepadanya. Serta menunjukkan 

rasa kebanggaan para petani kedelai hitam Desa Sambirejo atas hasil panen yang 

bagus dan banyak. Sehingga mereka tetap termotivasi untuk tanam lagi dan ingin 

mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dan perhatian lebih dari perusahaan 

untuk petani, seperti bantuan tambahan alat-alat produksi untuk usahatani kedelai 

hitam (Glycine soja) atau untuk sarana produksi usahatani lainnya. 

 Respon positif dari petani terbukti dengan adanya sebagian petani yang 

masih menanam kedelai hitam (Glycine soja) setelah panen bulan Desember lalu. 

Sebagian petani ada yang menanam kedelai hitam (Glycine soja) di lahan tegalan 

milik mereka. Salah satu responden peneliti yaitu Pini (45) dan suaminya 

menanam kedelai hitam (Glycine soja) di lahan tegalan. Lahan tersebut juga dapat 

ditanami kedelai hitam. Hal tersebut membuktikan bahwa kedelai hitam (Glycine 

soja) tidak hanya memakai lahan sawah milik petani, namun juga dapat ditanam 

di tegalan. Selain itu, memang tanah di sekitar Desa Sambirejo tersebut 

berdasarkan uji lab cocok untuk tanam kedelai hitam (Glycine soja). Hal yang 
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dilakukan oleh Pini (45) tersebut juga diikuti oleh beberapa petani yang juga 

menanam kedelai hitam di lahan tegalan mereka. 

 

 
 

Gambar 12.  Penanaman kedelai hitam di lahan tegalan. (Sumber : data 

primer, 2011)  

 

 Pini (45) dan petani lainnya menanan kedelai hitam di tegalan sebagai 

sampingan, mencoba memanfaatkan tegalan mereka daripada kosong dan mesti 

ditumbuhi oleh rumput-rumput atau semak belukar tidak berguna lebih baik 

dimanfaatkan untuk kedelai hitam, dan hasilnya bisa dinikmati. Ibu Pini juga 

menyatakan bahwa benih kedelai hitam yang masih tersisa dan dapat ditanam di 

lahan tegalan. Kemudian hasil panen bisa disetor ke Gapoktan atau untuk 

dimanfaatkan keluarga petani sendiri.  

 Dari semua pernyataan mengenai bentuk tanggung jawab petani terhadap 

wewenang PT. Unilever dalam usahatani kedelai hitam, tidak semua dirasa sudah 

tepat oleh asisten pendamping lapang. Menurut asisten pendamping lapang respon 

atau semangat kerja petani yang mengikuti tanam kedelai hitam tidak semuanya 

bagus. Pada awal kegiatan program respon petani bagus, tetapi semakin ke 

belakang (pada tahap kegiatan pemberdayaan) kadang-kadang menurun. Hal 

tersebut terjadi pada sebagian kecil petani. Petani yang kendur semangatnya itu 
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ingin membuat para petani lainnya juga ikut menurun semangatnya. Asisten 

pendamping lapang belum mengetahui apa yang menjadi penyebab petani 

melakukan hal tersebut, dan  mengapa bisa menurun semangatnya dalam kegiatan 

untuk usahatani kedelai hitam pada program pemberdayaan petani kedelai hitam 

(Glycine soja. Maka itu pihak asisten pendamping dan asisten PT. Unilever terus 

melakukan pendekatan dan pertemuan kelompok sekedar membahas 

permasalahan yang terjadi, baik teknis maupun non teknis serta memberikan 

pelatihan tambahan dalam budidaya kedelai hitam. 

 Sedangkan pernyataan dari asisten pendamping lapang Rini Wulandari 

(24) mengenai responsibility (tanggung jawab) terhadap program yang dilakukan : 

 

“…tanggung jawabnya dengan memanfaatkan fasilitas yang telah 
diberikan dengan sebaik mungkin dan mengikuti pelatihan teknis 
budidaya serta sosialisasi ketika tanam kedelai hitam…” 
 

 Berdasarkan pernyataan Rini (24) di atas bahwa salah satu bentuk 

tanggung jawab petani juga mengikuti sosialisasi penanaman kedelai hitam yang 

diberikan oleh PT. Unilever dengan asisten pendamping lapang dari tim ahli 

UGM, kemudian pernyataan tersebut dilanjutkan bahwa sejauh ini petani 

menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Unilever dengan Gapoktan 

Sambirejo berdasar pada surat kontrak kemitraan dalam mengikuti program 

pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) sebagaimana mestinya. 

Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya program 

pemberdayaan petani kedelai hitam asisten pendamping lapang juga menyatakan 

bahwa program ini memberikan dampak positif bagi pihak yang bermitra. Untuk 

PT. Unilever bisa menghasilkan kedelai banyak, dapat mencukupi kebutuhan 

bahan baku kecap Bango. Sedangkan untuk petani tidak dipermainkan harga jual 

kedelai hitam oleh tengkulak serta untuk UGM, nama UGM dapat terangkat dan 

menemukan terobosan penelitian mengenai varietas baru untuk benih kedelai 

hitam yaitu malika. 
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 Program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) melalui 

kemitraan ini juga memiliki sanksi untuk petani kedelai hitam yang tidak 

mengikuti program sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan 

pernyataan Rini (24) selaku asisten pendamping lapang yang menyatakan bahwa 

sebuah sanksi dapat diberikan kepada petani yang diketahui melanggar salah satu 

kesepakatan kontrak kemitraan berdasar pada hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. Petani yang diketahui melanggar akan mendapatkan backlist daerah untuk 

tanam kedelai hitam serta bisa memutuskan kontrak. Namun, sejauh ini memang 

ada satu wilayah yang melanggar kesepakatan terus dibacklist oleh PT. Unilever 

karena kesalahannya memang sudah tidak bisa diperbaiki karena memang 

keadaan dari petani sendiri. Maka itu PT. Unilever dan asisten pendamping dari 

UGM berharap kejadian dahulu tidak terulang pada Desa Sambirejo dan daerah 

lainnya. Sebelum PT. Unilever memutuskan tindakan yang akan diambil, pihak 

perusahaan melakukan pendekatan kepada petani ataupun daerah yang melanggar, 

mengapa bisa berbuat seperti itu, kemudian petani dibimbing kembali dengan baik 

agar dapat diketahui penyebab dan permasalahannya.  

 Dari pernyataan – pernyataan di atas adalah sebagian dari pernyataan 

responden yang diberi pertanyaan. Secara keseluruhan memberikan tanggung 

jawab terhadap profesinya, berbagai bentuk tanggung jawab antar individu 

berbeda. Hal tersebut dilakukan karena petani merasa diuntungkan dengan adanya 

program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) melalui usahatani 

kedelai hitam (Glycine soja) oleh PT. Unilever. Hal itu juga dapat dinilai dari 

sikap, moral, dan komitmen petani sendiri dengan tanggung jawab berdasarkan 

hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Tanggung jawab PT. Unilever 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani kedelai hitam dan tanggung 

jawab petani terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya sudah mengarah 

pada tujuan kedua belah pihak yang bermitra dengan melaksanakan kegiatam 

pemberdayaan untuk petani kedelai hitam dimana dengan terjalinnya kemitraan 

tersebut memerlukan komitmen dan kepercayaan satu sama lain. Hal ini 

dibuktikan dengan petani yang masih menanam kedelai hitam di lahan tegalan dan 

mencari perluasan lahan baru serta dukungan motivasi kerja dari PT. Unilever. 
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6.3.6 Support (dukungan) 

  Dukungan merupakan pemberian informasi verbal atau non verbal, saran, 

bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang – orang yang 

akrab dengan subjek didalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran 

dan hal – hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh 

pada tingkah laku penerimanya. Dengan pengertian lain support adalah dukungan 

dari berbagai pihak yang berkompeten untuk membantu masyarakat dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi. Support (dukungan) dalam penelitian ini adalah 

memberikan dukungan dan fasilitas kepada kelompok tani Margo Mulyo untuk 

berusahatani kedelai hitam (Glycine soja) melalui pemberdayaan petani kedelai 

hitam (Glycine soja) meliputi: 1) Penyediaan sarana produksi yaitu benih dari PT. 

Unilever, 2) Pelatihan teknik, pendampingan dan pembinaan kelompok tani dari 

tenaga asisten pendamping lapang UGM (Universitas Gadjah Mada), serta 3) 

Pembelian hasil panen kedelai hitam petani dari PT. Unilever. Seperti yang 

diutarakan oleh asisten pendamping lapang yang mengatakan bahwa : 

 
“…PT. Unilever melalui rekan kerja atau mitra UGM 
memberikan pendampingan dan konsultasi kepada petani dan 
tidak ketinggalan juga memberikan pelatihan teknis budidaya 
kedelai hitam…” 
 

  PT. Unilever berupaya memberdayakan petani dengan menggagas 

program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja). Melalui program 

tersebut para petani kedelai hitam, khususnya di Desa Sambirejo mendapatkan 

kesempatan untuk melakukan usahatani yaitu kedelai hitam (Glycine soja) selain 

padi yang sudah lumayan lama dan banyak ditanam. Selain mendapatkan 

kesempatan budidaya petani juga mendapatkan fasilitas berupa pelatihan teknis 

budidaya kedelai hitam serta sekolah lapang kedelai dan jagung. Petani pun 

berkesempatan memperoleh pendampingan dan pembinaan keterampilan untuk 

peningkatan sumber daya manusia. Melalui program ini pula ibu-ibu di Desa 

Sambirejo juga dapat diberdayakan dalam mengikuti kegiatan sortasi dan 

pengolahan hasil kedelai yang pecah-pecah (tidak bagus) untuk dijadikan bubuk 

kopi kedelai. Dengan begitu, semua pihak yang terlibat sama-sama mendapatkan 
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keuntungan dari program ini, salah satunya yaitu petani, kelompok tani dan 

gapoktan dapat mengangkat nama dan citra, mendapatkan kegiatan baru dan dapat 

membantu memecahkan persoalan ekonomi. 

Untuk menciptakan tercapainya tujuan atau visi dari pembinaan petani 

dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam to make professional farmers , 

superior, good quality , good character, and prosperious ( untuk membuat petani 

professional, unggul/pemimpin dan berkualitas bagus, karakter yang bagus serta 

petani yang berhasil/makmur) PT. Unilever menggunakan strategi/pendekatan. 

Untuk mewujudkan tercapainya produktivitas yang bagus dan peningkatan 

ekonomi produktif petani binaannya dalam hal usahatani kedelai hitam (Glycine 

soja), strategi PT. Unilever bersama UGM dalam program pemberdayaan petani 

kedelai hitam melalui usahatani kedelai hitam yang dilakukan adalah dengan jalan 

memberikan fasilitas kepada petani dan mensejahterakan petani melalui unit 

kegiatan berikut : 

 

1. Pelatihan Teknik 

Pelatihan menurut Gary Dessler (1997) merupakan proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan 

untuk menjalankan pekerjaan mereka. Sedangkan dalam pengertian lain menurut 

John R. Schermerhorn (1999:323), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas 

yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan 

keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan bisa diartikan sebagai 

salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. 

Pelatihan teknik dalam penelitian ini adalah PT. Unilever memberikan 

atau melatih keterampilan teknik kepada petani kedelai hitam sesuai dengan 

pengetahuan yang dia miliki. Pelatihan teknik budidaya yang diberikan oleh PT. 

Unilever dalam program pemberdayaan petani ini dengan mendatangkan tim ahli 

budidaya kedelai hitam (Glycine soja) dari UGM (Universitas Gadjah Mada) serta 

ada pendampingan untuk usahatani kedelai hitam mulai dari pra tanam sampai 

pasca panen dari asisten pendamping lapang. 
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Inilah pernyataan yang disampaikan oleh pengurus gapoktan yang juga 

petani  kedelai hitam selaku informan Sus (33) sebagai berikut : 

 

“…pelatihan teknik dilakukan sebanyak 3 kali yaitu persiapan awal 
tanam, waktu tanam, dan ketika sebelum panen. Namun, disela-sela 
pelatihan tersebut juga ada pendampingan terus ketika memasuki 
masa perawatan sekitar umur 21 hst dan sampai nanti mau 
panen…” 

 

 Berdasarkan pernyataan Sus (33) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

pemberdayaan petani kedelai hitam dengan usahatani kedelai hitam melalui 

kemitraan dengan petani membutuhkan suatu proses pendekatan terhadap petani 

secara intensif, agar masyarakat tani di Desa Sambirejo bersedia mengikuti 

program tersebut. Sesuai dengan pernyataan yang diinyatakan oleh Ibu Sus, 

asisten pendamping lapang Rini Wulandari (24) menambah keterangan yang 

menyatakan bahwa : 

 

“…bulan januari 2010 PT. Unilever beserta UGM mengadakan 
sekolah petani dan petani penggerak kader, dihadiri oleh 25 petani 
dan 2 petani pemandu. Dan untuk pelatihan ada waktu sebelum 
tanam, menjelang tanam dan panen di kelompok tani, serta tim 
pelatih mempraktekkan cara-caranya langsung agar petani lebih 
memahami…” 

 

 Pernyataan dari Rini Wulandari (24) yang menyatakan bahwa PT. 

Unilever juga mengadakan sekolah petani yang diberikan oleh yayasan field 

sebagai mitra kerja PT. Unilever yang diberi kewenangan untuk memberikan 

pelatihan  teknis berusahatani tanaman pangan, selain kedelai hitam (Glycine soja) 

seperti padi dan jagung dalam bentuk sekolah petani. Selain pernyataan diatas 

Rini (24) juga menyatakan dalam diskusi wawancara dengan peneliti kalau PT. 

Unilever juga mengadakan pertemuan dalam membentuk petani penggerak atau 

yang disebut petani kader. Tujuan dari pelatihan tersebut yaitu jika kalau tidak ada 

kemitraan lagi dengan UGM atau PT. Unilever tidak bekerjasama dengan UGM 

lagi, peran petani kader ini bisa disejajarkan dengan peran asisten pendamping 

lapang. Pendampingan juga terus dilakukan oleh pihak PT. Unilever melalui 
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asisten yang ditunjuk serta asisten pendamping lapang dari UGM. Pendampingan 

tersebut tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun terus selama proses 

penanaman kedelai hitam hingga panen. Pelatihan diadakan sebelum tanam 

dengan memberikan informasi mengenai pola tanam, teknis budidaya dan hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam berusahatani kedelai hitam (Glycine soja). 

Pelatihan yang kedua dalam bentuk pertemuan kelompok tani yang dilakukan 

ketika menjelang tanam juga memberikan dasar untuk tanam kedelai hitam serta 

praktek langsung mendampingi petani waktu tanam kedelai hitam (Glycine soja) 

di lahan sawah. Pelatihan terakhir selama musim tanam kedelai hitam, yaitu waktu 

panen, petani mendapatkan anjuran waktu panen yang tepat dan bagaimana 

perlakuan panen yang bagus untuk tanaman kedelai hitam (Glycine soja). 

 Tambahan pernyataan dari Subari (45) mendukung adanya pelatihan yang 

diberikan oleh asisten pendamping lapang dan tim ahli UGM yang mengatakan 

bahwa pelatihan dan pendampingan secara intensif yang diberikan kepada petani 

kedelai hitam (Glycine soja) dapat membuat petani merasa diperhatikan dan 

termotivasi untuk menanam dan menyuburkan tanaman kedelai hitam (Glycine 

soja) selain dari segi petani tidak mau rugi juga menaruh kepercayaan yang besar 

terhadap PT. Unilever dan UGM. Menurut Bapak Subari pelatihan dilakukan 3 

kali, selanjutnya petani diberi pengetahuan bagaimana cara-cara mengenai 

budidaya kedelai hitam, dan petani juga didampingi waktu tanam hingga 

pemeliharaan tanaman kedelai hitam. Sehingga jika tanaman kedelai hitam petani 

terserang penyakit atau mati, tanaman tidak bisa subur, langsung dapat 

dikonsultasikan dengan asisten pendamping lapang. Hal tersebut juga akan 

berdampak positif bagi tanggung jawab petani terhadap kepercayaan serta 

wewenang yang diberikan kepada petani. 

 Pelatihan tersebut memiliki suatu tujuan yang bisa dikatakan sebanding 

dengan tujuan yang dinyatakan oleh Moekijat (1991:55) yaitu tujuan umum 

daripada pelatihan adalah : 

a. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan lebih cepat dan lebih efektif. 
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b. Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

secara rasional. 

c. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kerja sama dengan 

teman-teman pegawai dan pemimpin. 

 Pada umumnya disepakati paling tidak terdapat tiga bidang kemampuan 

yang diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen Hersey dan Blanchart 

(1992) yaitu : 

a. Kemampuan teknis yang meliputi kemampuan menggunakan pengetahuan, 

metode, teknik,dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan training. 

b. Kemampuan sosial yang meliputi kemampuan dalam bekerja dengan melalui 

orang lain, yang mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan 

kepemimpinan yang efektif. 

c. Kemampuan konseptual (conceptual skill) meliputi kemampuan untuk 

memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja 

masing-masing ke dalam bidang operasi secara menyeluruh. Kemampuan ini 

memungkinkan seseorang bertindak selaras dengan tujuan organisasi secara 

menyeluruh daripada hanya atas dasar tujuan kebutuhan keluarga sendiri. 

  Tujuan-tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila ada kesadaran dari 

semua pihak yang terlibat dalam suatu program yang dilaksanakan dan petani 

kedelai hitam sendiri percaya  bahwa mereka akan memperoleh keuntungan. 

Tujuan – tujuan seperti kemampuan sosial dan kemampuan konseptual akan 

mendapatkan perhatian khusus dari pihak PT. Unilever untuk memberikan 

fasilitas berupa pelatihan ataupun pembelajaran mengenai pelatihan/kemampuan 

di luar teknis budidaya seperti penguatan kelompok, manajemen, berorganisasi, 

dan negosiasi. Maka itu PT. Unilever dalam tahun ini akan menggandeng 

kerjasama lagi dengan HSBI London untuk memberikan pembelajaran atau sama-

sama belajar mengenai kebutuhan petani yang belum tercukupi dari segi non 

teknis.  

  Menurut asisten pendamping lapang adapun dalam memberikan pelatihan 

teknis dan pendampingan tugas yang diberikan oleh UGM dan PT. Unilever 
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kepada asisten pendamping lapang adalah pengontrolan dan konsultasi kepada 

kelompok tani kedelai hitam (Glycine soja). Namun, dalam melakukan 

pekerjaannya tersebut asisten pendamping lapang menemukan berbagai kendala, 

salah satunya tidak bisa fokus pada 1 wilayah saja, karena binaan daerah yang 

tanam kedelai hitam (Glycine soja) melalui program pemberdayaan petani kedelai 

hitam cukup luas dan tersebar di berbagai wilayah tidak hanya di Kabupaten 

Madiun saja. Untuk itu, asisten pendamping lapang memang setiap hari 

melakukan kunjungan/pengontrolan dan pendampingan, tapi hanya beberapa 

lahan yang dijadikan sampling dalam mengetahui perkembangan tanaman kedelai 

hitam (Glycine soja). 

 

2. Advokasi (Pembinaan Kelompok Tani) 

Advokasi atau pembinaan kelompok tani pada hakekatnya merupakan 

salah satu peranan dalam pekerjaan sosial. Mickelson dalam Sheafor dan Horesjsi 

(2003) mendefinisikan advokasi pekerjaan sosial merupakan tindakan yang secara 

langsung mewakili, mempertahankan, mencampuri, mendukung, atau 

merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan satu atau lebih individu, 

kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk menjamin atau menopang 

keadilan sosial. Pengertian lain dikemukakan oleh Schneider dan Lester (2001), 

mendefinisikan advokasi pekerjaan sosial sebagai perwakilan eksklusif dan timbal 

balik untuk seorang atau beberapa klien atau untuk sebuah perkara dalam sebuah 

forum, upaya sistematik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam 

sistem yang tidak adil atau tidak responsif. Tindakan advokasi bertujuan untuk 

membantu klien dalam menegakkan hak-hak mereka untuk menerima sumber-

sumber dan pelayanan-pelayanan atau untuk memberikan dukungan aktif terhadap 

perubahan-perubahan kebijakan dan program-program yang memiliki efek negatif 

pada klien baik secara individual maupun kelompok. 

   Dalam penelitian ini advokasi atau pembinaan yang dilakukan oleh PT. 

Unilever adalah menyediakan fasilitator yaitu asisten pendamping lapang untuk 

melakukan pendampingan langsung di lokasi program penanaman kedelai hitam 

dilaksanakan yaitu di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 
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Pada pelaksanaan dari program, yang terpenting dilakukan adalah proses 

pendampingan. Kehadiran seorang pendamping dalam program ini sangat penting, 

karena tugas utama seorang pendamping lapang adalah mentransfer setiap 

pemahamannya mengenai program pemberdayaan petani kedelai hitam lalu 

mentransfer keahlian teknis serta pendampingan pembelajaran keterampilan para 

petani dalam berusahatani. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat 

agar dapat mengenali potensi yang mereka miliki serta memecahkan persoalan 

yang dihadapi saat memulai usaha dan dalam menjalankan usaha. 

Sesuai dengan pernyataan Rini (24) selaku asisten pendamping lapang 

yang menyatakan bahwa advokasi atau pembinaan kelompok yang dilakukan di 

Desa Sambirejo adalah sebagai berikut : 

 

“…advokasi/pembinaan dlakukan untuk memotivasi anggota 
kelompok tani atau petani yang ikut program ini agar tetap 
semangat dalam melakukan kegiatan usahatani kedelai hitam. 
Pendampingan dilakukan dengan cara memfasilitasi apa saja yang 
dibutuhkan oleh petani kedelai hitam, salah satu missal kalau petani 
butuh sharing mengenai kendala berusahatani kedelai hitam, dan 
permasalahan non teknis yaitu penguatan kelompok, kemudian 
membantu memberikan solusi pemecahan masalah secara bersama 
serta juga memberikan informasi terbaru untuk usaha tani 
khususnya kedelai hitam ini…” 

 

 Pernyataan dari Rini Wulandari (24) sebagai asisten pendamping lapang 

yang menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukan terhadap kelompok tani 

kedelai hitam (Glycine soja) mulai dari motivasi usaha, sharing masalah dan 

pencarian solusi sampai membangun kekompakan kelompok tani. Pendampingan 

dilakukan sejak tahun 2008 - sekarang. Kemudian Putri Utami (22) menambahkan 

pernyataan dari Rini Wulandari kalau untuk memotivasi petani kami lebih senang 

menggunakan cara tersendiri. Jika petani dirasa sudah mulai menurun semangat 

untuk mengikuti kegiatan tanam kedelai hitam, pihak asisten pendamping lapang 

mendatangi petani secara langsung dengan tujuan untuk melakukan pendekatan 

kekeluargaan dalam membicarakan permasalahan serta bermusyawarah untuk 

menemukan solusi dari pemecahan masalah. Kemudian, petani lebih senang kalau 
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pihak asisten pendamping langsung menemui petani di lahan garapannya, sekedar 

hanya menemani petani melihat lahan mereka. Selain itu asisten pendamping juga 

menunjukkan hasil dokumentasi dari lahan garapan kedelai hitam petani daerah 

lain yang menghasilkan panen bagus. Dengan begitu, hati petani akan tergugah 

dan memiliki semangat untuk meraih keberhasilan yang bagus seperti petani 

kedelai hitam lainnya dalam binaan PT. Unilever. 

Selain yang disebutkan pada pernyataan asisten pendamping lapang 

tersebut, tugas utama konsultan (asisten pendamping lapang) di Desa Sambirejo 

antara lain: 

1. Mendampingi petani Desa Sambirejo terutama petani kedelai hitam, 

melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan di wilayah Desa Sambirejo. 

2. Melakukan pelaporan kepada Pembina asisten pendamping lapang pihak 

UGM. 

3. Melakukan hubungan dengan steakholders desa dan pengurus gapoktan selaku 

mitra usaha dalam mengembangkan usahatani kedelai hitam melalui program 

pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja). 

4. Mampu menemukan ide terbaru dalam mengembangkan potensi yang ada di 

Desa Sambirejo yang bisa diusulkan untuk program atau proyek baru. 

Berdasarkan beberapa pernyataan dari asisten pendamping lapang di atas 

bahwa untuk memotivasi petani kedelai hitam (Glycine soja) melalui program 

pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) kemitraan PT. Unilever dengan 

Gapoktan Sambirejo (petani) mampu membangun dan menghasilkan petani yang 

kompak antar anggota kelompok tani serta mampu menciptakan kegiatan baru 

dalam usaha pengembangan agribisnis yaitu olahan kedelai hitam maka 

membutuhkan peran seorang asisten pendamping lapang. Dimana fungsi dan 

tugas asisten pendamping lapang sudah tertulis dengan jelas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam membentuk petani kader yang berkualitas maka peran asisten 

pendamping sangat berpengaruh. Indikatornya adalah dapat diketahui melalui 

tingkat keberhasilan petani dalam menjalankan usahataninya, salah satu bukti 

nyata bahwa peran asisten pendamping lapang sangat penting terbukti atas 

keberhasilan petani kedelai hitam (Glycine soja) atas keberhasilan panen kedelai 
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hitam yang melimpah dan banyak sehingga menjadi sampel untuk lahan 

penanaman yang bagus dalam program ini lalu menimbulkan rasa kepuasan petani 

untuk melanjutkan kontrak kemitraan dengan usahatani kedelai hitam (Glycine 

soja). 

 

3. Konsultasi 

Dalam penelitian ini konsultasi dilakukan terhadap semua hal yang 

berhubungan dengan usaha dalam kegiatan pemberdayaan petani kedelai hitam 

melalui usahatani kedelai hitam, setiap ada keluhan dan permasalahan dalam 

aspek budidaya kedelai hitam (Glycine soja), dan masalah lainnya dikonsultasikan 

kepada asisten pendamping lapang, yang secara intensif mendampingi semua 

kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan petani kedelai hitam di 

semua daerah penanaman kedelai hitam PT. Unilever. Untuk memfasilitasi dan 

membantu petani dalam berusahatani kedelai hitam, PT. Unilever menggandeng 

Universitas Gadjah Mada untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada 

petani kedelai hitam (Glycine soja).  

Sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh asisten pendamping 

lapang Rini Wulandari (24) mengenai waktu yang tepat untuk konsultasi petani 

dengan asisten pendamping lapang yang dinyatakan sebagai berikut : 

 

“…waktu yang tepat untuk konsultasi pada setiap saat. Jika petani 
mengalami masalah atau kesulitan dalam budidaya kedelai hitam 
asisten pendamping siap membantu petani. Kalau para asisten 
pendamping tidak kres dengan jadwal pendampingan di daerah 
lain, asisten langsung datang waktu itu entah ke rumah petani atau 
ke lahan petani…” 

 

 Berdasarkan keterangan dari asisten pendamping lapang Rini Wulandari 

(24) menanggapi waktu yang tepat dalam melakukan konsultasi masalah yang 

dihadapi petani kedelai hitam (Glycine soja) menurutnya kapan saja waktu petani 

menginginkan untuk sharing masalah. Melalui konsultasi mendalam hingga 

menemukan solusi yang paling tepat secara bersama-sama tidak mementingkan 

satu pihak saja. Kemudian untuk hal apa saja yang dikonsultasikan oleh petani 
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kedelai hitam terhadap asisten pendamping lapang Rini (24) yang juga menjadi 

konsultan dari UGM dan PT. Unilever juga menyatakan sebagai berikut : 

 

“…biasanya yang kadang-kadang disharingkan oleh petani adalah 
serangan hama, menjelang panen yaitu untuk kriteria panen yang 
bagus dan permasalahan antar kelompok tani/petani yang menanam 
kedelai hitam. Jadi tugas Saya adalah memotivasi dan menjadi 
fasilitator dalam mencari jalan keluar atau solusi dalam suatu 
permasalahan yang tentunya bersama-sama dengan petani kedelai 
hitam tersebut…” 

 

 Berdasarkan pernyataan Rini Wulandari (24) di atas dapat disimpulkan 

bahwa fungsi pendampingan adalah sebagai motivator, fasilitator dan perantara 

antara petani dengan PT. Unilever, sehingga informasi baru dapat tersampaikan 

dengan optimal. Jika waktu konsultasi atau sharing itu, asisten pendamping lapang 

tersebut belum menemukan solusi yang tepat, maka masalah ataupun misal 

sampel dari serangan hama dan penyakit akan dibawa ke UGM, untuk 

dikonsultasikan dengan tim ahli. 

 Untuk pelaksanaan konsultasi, PT. Unilever menyiapkan konsultan sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi. Sementara ini ada asisten pendamping 

lapang bagian teknis budidaya serta hama  dan bagian pembenihan. 

 

 
 

Gambar 13. Pengontrolan terhadap tanaman kedelai hitam (Glycine 

soja). Sumber : Data primer, 2011) 
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 Berdasarkan uraian di atas mengenai unsur pemberdayaan yang berupa 

support (dukungan) meliputi pelatihan teknik, advokasi, serta konsultasi dirasa 

sudah berhasil. PT. Unilever memberikan pelatihan yang dilaksanakan oleh 

asisten pendamping lapang juga sebagai konsultan petani dalam memecahkan 

masalah dalam usahatani kedelai hitam seperti serangan penyakit dan hama. 

Selain dukungan berupa fasilitas pelatihan, advokasi/pembinaan dan konsultasi, 

petani juga merasa tenang karena hasil panen kedelai hitam petani langsung dijual 

ke PT. Unilever sesuai dengan kontrak kemitraan sehingga petani merasa 

mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen dan kepastian harga di awal 

tanam. 

 

 Untuk unsur pemberdayaan yang meliputi Authority, Competence, Trust, 

Opportunities, Responsibilities, and Support (ACTORS) seperti yang telah 

dijelaskan pada indikator di atas dapat disimpulkan atau dirangkum  pada tabel di 

bawah ini.  

 
Tabel 10. Substansi Pemberdayaan Kelompok Tani Dari Pelaksanaan 

Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine soja). 
 

No. Unsur 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Hasil Penelitian Keterangan 

1. Authority 

(wewenang) 

Hasil dari indikator berupa pemberian 

wewenang yang dinyatakan 

responden: 

Petani 1 : wewenang yang diberikan 

oleh PT. Unilever kepada petani 

yaitu mengenai keputusan untuk ikut 

dalam program pemberdayaan dan 

tanam kedelai hitam. 

Wewenang yang diberikan oleh 

PT. Unilever berupa usahatani 

kedelai hitam dilaksanakan oleh 

petani dengan baik, namun petani 

yang mengikuti program tersebut , 

dari kelompok tani Margo Mulyo 

masih sedikit hanya 100 lebih 

petani dari jumlah total anggota 

275 petani. Hal ini belum dirasa 

merata oleh keseluruhan petani 

desa Sambirejo. 
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Lanjutan Tabel 10. Substansi Pemberdayaan Kelompok Tani Dari   
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Petani 
Kedelai Hitam (Glycine soja). 

 

  Petani 2 - 4 :   wewenang dari PT. 

Unilever diberikan melalui usahatani 

kedelai hitam (Glycine soja) melalui 

program pemberdayaan petani 

kedelai hitam yang merupakan 

kemitraan antara PT.Unilever dengan 

Gapoktan Sambirejo (petani). 

Petani 5-8 : Petani melakukan tanam 

kedelai hitam dan mengembangkan 

dalam tahap pengolahan hasil kedelai 

hitam. 

 

2. Competence 

(kompetensi) 

a. Knowledge 

(pengetahuan) 

 

 

 

 

 

 

b. Attitude 

(sikap) 

 

 

 

a. Pengetahuan 

Petani 1-8 :  Keseluruhan petani 

selaku responden menyatakan bahwa 

petani paham dan mengetahui 

bagaimana berusahatani (teknis 

budidaya) kedelai hitam serta mampu 

menularkannya kepada petani 

lainnya. 

b. Sikap 

Petani 1-8 : Mengenai sikap yang 

ditunjukkan oleh petani kedelai 

hitam, petani yang menjadi 

responden berpendapat bahwa petani 

setuju dan menerima informasi 

program, serta dapat menerapkan 

teknis budidaya kedelai hitam, 

namun terkadang memakai cara 

- Melalui pemberian kompetensi 

oleh asisten pendamping lapang, 

pengetahuan petani bertambah 

luas karena petani mampu 

memahami teknis budidaya 

kedelai hitam serta menularkan 

pengetahuan dan pengalaman 

yang lebih kepada petani lainnya. 

 

- Petani menunjukkan sikap 

menerima informasi program, 

namun kurang setuju dalam 

menerapkan teknis budidaya 

karena masih ada sebagian petani 

yang mengadopsi cara mereka 

sendiri dalam budidaya kedelai 

hitam 
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Lanjutan Tabel 10. Substansi Pemberdayaan Kelompok Tani Dari 
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Petani 
Kedelai Hitam (Glycine soja). 

 
  

c. Skill 

(keterampilan) 

 

Petani sendiri. 

c. Keterampilan 

Petani 1 -8 : Petani kedelai hitam 

terampil dalam menerapkan teknis 

budidaya serta terampil dalam 

mengembangkan kegiatan ke tahap 

pengolahan kedelai hitam seperti 

diolah mejadi bubuk kedelai hitam. 

 

 

 

 

 

Sebagian petani telah mampu 

menjadi kader dalam tanam 

kedelai hitam serta ada sebagian 

pula anggota kelompok tani yang 

sudah mencoba sampai pada tahap 

pengolahan hasil bubuk kopi 

kedelai hitam dalam program 

pemberdayaan petani kedelai 

hitam. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Trust 

(kepercayaan) 

 

Kepercayaan yang diberikan oleh 

PT. Unilever kepada petani menurut 

beberapa petani : 

Petani 1&4: PT. Unilever 

memberikan kepercayaan kepada 

petani untuk tanam kedelai hitam. 

Petani 2: Kepercayaan yang 

diberikan oleh PT. Unilever kepada 

petani dengan mengikuti segala 

kegiatan yang berkaitan dengan 

program pemberdayaan petani 

kedelai hitam. 

Petani 3: PT. Unilever juga 

memberikan bantuan berupa sarana 

produksi, mesin perontok dan benih 

kedelai hitam. 

Petani 5-8: Petani bertanggung 

jawab menggunakan dan menjaga 

bantuan PT. Unilever dengan baik.  

Unsur pemberdayaan berupa 

kepercayaan dari PT. Unilever 

kepada petani dengan 

terpenuhinya pasokan bahan baku 

melalui usahatani kedelai hitam 

petani untuk bahan dasar 

pembuatan kecap produksi PT. 

Unilever, dapat mengatasi 

permasalahan dalam 

pengembangan kedelai hitam dan 

pembinaan petani kedelai hitam 

dari aspek teknis, sosial, dan 

ekonomi. 
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Lanjutan Tabel 10. Substansi Pemberdayaan Kelompok Tani Dari 
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Petani 
Kedelai Hitam (Glycine soja). 

 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Opportunity 

(peluang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsibility 

(Tanggung 

jawab) 

Peluang yang diberikan oleh PT. 

Unilever kepada petani menurut 

beberapa petani : 

Petani 1&2: PT. Unilever 

memberikan peluang bagi kelompok 

tani Desa Sambirejo untuk berperan 

serta dalam usahatani kedelai hitam 

(Glycine soja). 

Petani 3 : Peluang yang diberikan 

oleh PT. Unilever mendatangkan 

banyak manfaat salah satunya 

kedelai hitam yang tidak dikirim ke 

pabrik dapat dijadikan bahan pakan 

ternak serta bubuk kopi kedelai. 

Petani 4-6 : Melalui peluang untuk 

tanam kedelai hitam, petani 

khususnya wanita tani atau ibu-ibu 

memperoleh kegiatan baru dengan 

mengikuti kegiatan sortasi kedelai 

hitam. 

Petani 7&8: Peluang petani untuk 

mengikuti program pemberdayaan 

petani kedelai hitam, dan 

kemampuan petani dalam 

mengembangkan usaha agribisnis 

kedelai hitam. 

Tanggung jawab PT. Unilever 

melaksanakan program 

pemberdayaan petani kedelai hitam 

sebagai wujud dari tanggung jawab  

Melalui program pemberdayaan 

petani kedelai hitam ini dirasa 

sudah sesuai dengan harapan 

petani serta peluang yang 

diberikan    oleh   PT. Unilever 

membawa manfaat lebih bagi 

petani Desa Sambirejo yang 

mengikuti program tanam kedelai 

hitam (Glycine soja) dengan 

adanya kegiatan baru seperti 

kegiatan sortasi dan pengolahan 

bubuk kopi kedelai hitam serta 

mendapatkan respon yang baik 

dari petani kedelai hitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab dari PT. 

Unilever dan petani sebagai 

pelaku program pemberdayaan 

melalui    kemitraan   dengan  
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Lanjutan Tabel 10. Substansi Pemberdayaan Kelompok Tani Dari 
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Petani 
Kedelai Hitam (Glycine soja). 

 
  sosial terhadap petani kedelai hitam. 

Beberapa pernyataan dari responden 

petani kedelai hitam terkait dengan 

tanggung jawab : 

Petani 1: Tanggung jawab petani 

mengikuti kegiatan tanam kedelai 

hitam. 

Petani 2&3 : Petani memiliki 

tanggung jawab untuk tanam serta 

menghasilkan panen yang berkualitas 

dan banyak. 

Petani 4 : Tanggung jawab petani 

harus menghasilkan panen yang 

banyak sesuai dengan ketentuan 

diawal perjanjian/kontrak. 

Petani 5 : Hasil panen harus 

langsung di kirim ke PT. Unilever 

setelah disortasi. 

Petani 6-8 : Tanggung jawab petani 

dalam menanam kedelai hitam yaitu 

harus dapat menyuburkan tanaman, 

hasil panen kedelai hitam bagus dan 

banyak serta kedelai hitam yang telah 

disortasi dikirim ke pabrik PT. 

Unilever. 

terjalinnya kemitraan tersebut 

memerlukan komitmen dan 

kepercayaan satu sama lain. PT. 

Unilever memberikan pelatihan 

dan pendampingan budidaya 

kedelai hitam serta petani 

menjual/mengirim hasil panen 

ke pabrik PT. Unilever. 

6. Support 

(Dukungan) 

 

Menurut keseluruhan responden 

petani kedelai hitam menyatakan 

bahwa dukungan dari PT. Unilever 

dapat berupa pelatihan, pembinaan 

serta konsultasi kepada petani. 
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Lanjutan Tabel 10. Substansi Pemberdayaan Kelompok Tani Dari 
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Petani 
Kedelai Hitam (Glycine soja). 

 
  

a. Pelatihan 

teknik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Advokasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

yang meliputi : 

a. Pelatihan teknik 

Petani 1-3 : PT. Unilever Indonesia 

memberikan pelatihan teknik 

budidaya kedelai hitam kepada petani 

melalui mitra yaitu UGM dengan 

asisten pendamping lapang. 

Petani 4&6 : PT. Unilever 

memberikan pelatihan bagaimana 

cara teknis budidaya kedelai hitam, 

merawat tanaman serta ketika panen 

kedelai hitam melalui asisten 

pendamping. 

Petani 5,7 & 8: Pelatihan oleh 

asisten pendamping dilakukan 

sebanyak 3 kali, yaitu sebelum 

tanam, waktu tanam dan waktu panen 

tiba. 

b. Advokasi 

Petani 1-8 (semua responden) : PT. 

Unilever memfasilitasi petani dengan 

asisten pendamping lapang sebagai 

pendamping dan memberikan 

pembinaan dalam berusahatani 

(tanam) kedelai hitam. 

 

 

 

- Pelatihan teknik budidaya 

dari PT. Unilever melalui 

UGM yaitu asisten 

pendamping lapang kepada 

petani dilaksanakan setiap 

sebelum tanam, awal 

tanam, dan ketika waktu 

panen tiba berkaitan 

dengan usahatani kedelai 

hitam. 

 

 

 

 

 

 

- Advokasi yang diberikan 

oleh asisten pendamping 

lapang sudah berdasar 

pada harapan petani yaitu 

dalam bentuk 

pendampingan dan 

pembinaan terhadap petani 

juga dilakukan waktu 

tanam kedelai hitam 

sampai panen. 
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Lanjutan Tabel 10. Substansi Pemberdayaan Kelompok Tani Dari 
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Petani 
Kedelai Hitam (Glycine soja). 

 
 c. Konsultasi c. Konsultasi 

Petani 1-8 : Asisten pendamping 

lapang menerima konsultasi dari 

petani kedelai   hitam   baik 

permasalahan dalam budidaya 

kedelai hitam maupun adanya ide 

baru dari petani. 

Petani 1 : Konsultasi yang dilakukan 

oleh petani kepada asisten 

pendamping lapang sementara ini 

masih dalam hal budidaya kedelai 

hitam. 

Petani 3 : Petani lebih senang jika 

konsultasi langsung dilakukan ketika 

ada masalah terhadap tanaman dan 

dilaksanakan di lahan sawah petani 

kedelai hitam.  

d. Pembelian langsung hasil panen 

petani kedelai hitam. 

Keseluruhan petani kedelai hitam 

menyatakan kalau hasil panen 

langsung dibeli oleh PT. Unilever juga 

merupakan suatu bentuk support atau 

motivasi kepada petani. 

 

Dapat disimpulkan jika 

konsultasi dikatakan masih 

belum optimal karena 

konsultasi   masih   terjadi  

jika petani menemukan 

permasalahan dalam hal 

budidaya kedelai hitam 

belum melebar hingga 

permasalahan yang terjadi 

pada kelompok tani di luar 

teknis budidaya. 

 

 

 

 

Sesuai kontrak kemitraan 

antara PT. Unilever dengan 

petani, perusahaan 

membeli semua hasil panen 

petani untuk bahan baku 

pabrik kecap PT. Unilever. 

 
(Sumber : Analisis data primer, 2011) 

Keterangan : Petani 1-8 (dapat dilihat pada lampiran daftar responden dan    

informan) 

 
Berdasarkan pada tabel 10 di atas, aspek penting dalam suatu program 

pemberdayaan masyarakat adalah program yang dapat diikuti dengan partisipasi 
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masyarakat, dalam hal ini yaitu kelompok tani (petani) yang menjadi sasaran 

program sehingga mampu menjawab kebutuhan petani, mendukung keterlibatan 

kaum miskin, dan kelompok yang terpinggirkan lainnya melalui peningkatan 

sumberdaya petani serta potensi (sumberdaya) lokal yang dapat dikembangkan. 

Keterangan tersebut sesuai dengan Mangantas Tampubolon (2001) yang 

menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan 

potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik 

bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. 

Memberdayakan masyarakat (petani) bertujuan mendidik petani agar mampu 

mendidik diri mereka sendiri atau membantu petani agar mampu membantu diri 

mereka sendiri. Selain itu, proses pemberdayaan diharapkan dilaksanakan secara 

berkelanjutan dan dapat memberikan suasana serta motivasi baru bagi 

masyarakat/petani, khususnya petani kedelai hitam. 

 Berdasarkan beberapa uraian di atas dan pernyataan-pernyataan responden 

berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan petani kedelai hitam 

dengan beberapa indikator, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program 

pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) kemitraan antara petani dengan 

PT. Unilever berupa unsur pemberdayaan masyarakat menurut Pranaka dan 

Priyono, (1996) meliputi Authority, Competence, Trust, Opportunities, 

Responsibilities, and Support (ACTORS) yang diprogramkan PT. Unilever untuk 

masyarakat tani Desa Sambirejo sudah sesuai dengan harapan dan tujuan kedua 

belah pihak yang melakukan kemitraan. Petani mendapatkan manfaat dan 

tambahan pendapatan karena melalui usahatani kedelai hitam, hasil panen sudah 

pasti dibeli oleh PT. Unilever. Sedangkan PT. Unilever mendapatkan pasokan 

bahan baku kecap, kedelai hitam yang bagus dan sesuai dengan 

permintaan/pemenuhan jumlah pasokan kedelai hitam. Namun dalam kegiatan 

tersebut, juga masih terdapat kendala seperti pada tanggung jawab petani untuk 

semangat tanam yang kadang menurun, sehingga menyebabkan terkendalanya 

untuk waktu tanam kedelai hitam. Sedangkan di tinjau dari aspek teknis dalam 

penyebaran informasi dalam budidaya kedelai hitam (Glycine soja) menggunakan 

varietas Malika cukup berhasil, karena dari petani Desa Sambirejo dengan jumlah 
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275 anggota kelompok tani Margo Mulyo yang utamanya berusahatani padi, ada 

100 lebih petani yang mengikuti usahatani (tanam) kedelai hitam (Glycine soja) 

yang diprogramkan oleh PT. Unilever.  

 

6.4  Hasil Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Produksi 
Kedelai Hitam Melalui Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam 

(Glycine Soja). 
 

Program pemberdayaan petani kedelai hitam yang dilakukan oleh PT. 

Unilever bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada sebagai tim 

pendampingan dan pembinaan kepada petani melalui usahatani kedelai hitam 

memiliki tujuan untuk kesejahteraan petani. Adanya pemberdayaan tersebut 

diharapkan petani yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya, sehingga 

terjadi peningkatan produktivitas usahanya dalam bidang pertanian. Peningkatan 

tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan 

petani. Dengan mengacu pada tujuan tersebut, diharapkan terjadi efektifitas dari 

pemberdayaan ini. Sedangkan penilaian terhadap efektifitas pemberdayaan tidak 

hanya meningkatnya produksi pertanian dan meningkatnya pendapatan petani, 

melainkan dengan tumbuhnya kekuatan ekonomi para petani dan peran aktif dari 

petani dalam perekonomian dan masyarakat. Peran aktif tersebut sebagai suatu 

respon yang ditimbulkan dari diri anggota kelompok tani, dalam hal ini adalah 

petani kedelai hitam.  

Berdasarkan tujuan dari program pemberdayaan petani kedelai hitam yang 

digagas oleh PT. Unilever, maka program ini juga diarahkan pada adanya suatu 

hasil pemberdayaan yang positif bagi sasaran program yaitu petani kedelai hitam. 

Dengan adanya program ini melalui kegiatan usahatani kedelai hitam (Glycine 

soja) dapat memberikan manfaat bagi petani dengan tujuan akhir dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani melalui salah satu indikator pencapaian yaitu 

penambahan pendapatan keluarga petani. Penambahan pendapatan petani tersebut 

melalui suatu proses tahapan, dimana tahapan tersebut dalam penelitian ini 

dimaksud hasil yang didapat dalam program pemberdayaan petani ini. 
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Beberapa hasil pemberdayaan petani kedelai hitam diantaranya yaitu dapat 

dilihat pada peningkatan keterampilan. Menurut Agus (40) setelah diadakannya 

study banding dan pelatihan mengenai budidaya kedelai hitam (Glycine soja), 

anggota semakin terampil untuk menerapkan cara-cara anjuran teknis budidaya 

kedelai hitam dan mencoba mencari informasi dari berbagai sumber. Disamping 

itu, anggota inovatif dan kreatif untuk mencoba dengan metode maupun cara baru 

untuk berbudidaya kedelai hitam (Glycine soja). Selain keterampilan, 

pengetahuan petani terutama petani kedelai hitam menjadi bertambah dalam hal 

budidaya kedelai hitam (Glycine soja) pasca didampingi oleh asisten pendamping 

lapang yang memberikan pelatihan maupun pendampingan penanaman kedelai 

hitam. 

Mangantas Tampubolon (2001) menyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu 

meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat 

melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha 

pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu 

mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Sesuai dengan 

tujuan dari program pemberdayaan petani kedelai hitam yaitu mengenalkan dan 

membangun upaya–upaya peningkatan pendapatan secara mandiri dan 

berkelanjutan untuk masyarakat miskin, baik masyarakat yang telah lama miskin, 

masyarakat yang kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi dengan sasaran 

utama yaitu petani. Tujuan dari program pemberdayaan tersebut telah mencapai 

hasil, yaitu dengan terlihatnya beberapa indikator keberhasilan dari pemberdayaan 

ini, yaitu kemampuan ekonomi, dan kemampuan manfaat kesejahteraan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden petani kedelai hitam, 

mereka telah menerima manfaat lebih dengan adanya program pemberdayaan 

petani kedelai hitam melalui kemitraan antara Gapoktan Sambirejo dengan PT. 

Unilever. Ditinjau dari segi ekonomi, petani mendapatkan tambahan penghasilan 

dari budidaya kedelai hitam sebagai pekerjaan sampingan dari pekerjaan utama 

yang rata-rata sebagai petani padi. Sehingga yang semula memiliki ekonomi 

lemah, sekarang dapat sedikit demi sedikit meningkatkan pendapatan keluarga. 
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Sedangkan ditinjau dari segi sosial, status petani berubah, yang semula 

menganggur setidaknya dengan adanya program pengembangan budidaya kedelai 

hitam dengan varietas baru ”malika” dapat memiliki pekerjaan, serta ibu-ibu 

rumah tangga yang sering menganggur di rumah mendapat pekerjaan/kegiatan 

baru di luar dengan adanya kegiatan sortasi kedelai hitam (Glycine soja). Petani 

juga dapat bersosialisasi dengan adanya pembentukan kelompok.  

Selain manfaat diatas, petani juga menjelaskan bahwa petani memperoleh 

tambahan pengetahuan dan keterampilan mengenai budidaya kedelai hitam dari 

pelatihan yang diberikan oleh asisten pendamping lapang dari UGM selaku 

fasilitator dari PT. Unilever kerjasama dengan UGM. Salah satu indikator dari 

keberhasilan program pemberdayaan ini adalah anggota kelompok telah mampu 

untuk mencoba usaha sendiri dalam hal berusahatani kedelai hitam, terbukti 

dengan pengembangan usaha pada tahap pengolahan kedelai hitam menjadi bubuk 

kopi kedelai hitam serta pakan ternak sapi. 

Manfaat lain yang didapatkan oleh anggota kelompok berdasarkan 

penjelasan responden anggota kelompok tani Margo Mulyo adalah berupa 

kepercayaan dikutsertakan (berpartisipasi) dalam segala kegiatan PT. Unilever. 

Salah satu kegiatan yang pasti diadakan, adalah pameran (ekpo) atau lomba pada 

PT. Unilever yang menawarkan dan mempromosikan produk-produk hasil dari 

PT.Unilever seperti kecap bango. Dalam pameran atau festival bango Nusantara, 

anggota kelompok dituntut untuk berpartisipasi selama festival berlangsung dan 

respon dari anggota kelompok tani sangat antusias. Festival atau lomba yang 

digelar oleh PT. Unilever dengan menampilkan berbagai produk hasil dari 

perusahaan dengan melibatkan petani terutama petani kedelai hitam dalam acara 

tersebut membuat petani yakin kalau usahatani dengan kemitraan PT. Unilever ini 

mendapatkan perhatian, motivasi, dan bantuan dari perusahaan. Selanjutnya, 

melalui festival tersebut anggota kelompok tani (petani) dapat mendapatkan mitra 

kerja yang baru selain PT. Unilever dari para pengusaha yang berkecimpung 

dalam usaha di bidang agribisnis yang datang pada festival yang digelar PT. 

Unilever.  
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Indikator keberhasilan dari program pemberdayaan petani kedelai hitam 

yang dilakukan oleh PT. Unilever melalui sistem kemitraan dengan petani dalam 

jangka pendek petani mampu untuk mencoba usaha mandiri pengembangan 

usahatani kedelai hitam, dan untuk jangka panjang diharapkan anggota kelompok 

tani (petani) mampu dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga (kemampuan 

peningkatan ekonomi). 

 

6.5 Dampak Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Tani  Melalui Program 
Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine Soja) Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Keluarga. 
 

Program pemberdayaan kelompok tani melalui program pemberdayaan 

petani kedelai hitam yang diberikan pada petani daerah penanaman kedelai hitam 

mitra PT. Unilever, khususnya dalam penelitian ini adalah desa Sambirejo berupa 

usahatani kedelai hitam menimbulkan dampak. Dampak tersebut ada yang bernilai 

positif dan negatif. Dampak yang bernilai positif bisa dilihat dari respon petani 

berupa feedback dengan bentuk tanggung jawab dan kerjasama untuk budidaya 

kedelai hitam. Pengetahuan dari anggota kelompok tani jadi bertambah khusunya 

untuk budidaya kedelai hitam. Begitu juga dengan keterampilan dari 

anggota/petani untuk teknis budidaya kedelai hitam. Pengetahuan dan 

keterampilan petani terlihat dari adanya peningkatan produksi kedelai hitam 

(Glycine soja) ketika panen. Dengan adanya program pemberdayaan petani yang 

digagas oleh PT. Unilever, sebagian anggota kelompok kedelai hitam dapat 

menambah pendapatan keluarga dari hasil usahatani ini. Selain itu, menurut 

sebagian petani yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan kalau 

peningkatan ekonomi (penambahan pendapatan keluarga) dapat membuat 

kesejahteraan petani juga membaik, dilihat dari perbaikan ekonomi dan berupaya 

usaha mandiri. Dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam ini terdapat 

prosedur kerja/usaha yang telah disepakati dari kedua belah pihak, yaitu 

pemberdaya (PT. Unilever kerjasama dengan UGM) dan sasaran program (petani 

kedelai hitam), dan tidak semua prosedur tersebut dapat dipenuhi oleh petani 

kedelai hitam, karena keinginan setiap individu berbeda. 
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Sesuai pada batasan masalah bahwa penambahan/peningkatan pendapatan 

keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan penambahan pendapatan 

petani yang diperoleh pada anggota kelompok tani terutama Margo Mulyo Desa 

Sambirejo yang mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine 

soja) melalui usahatani kedelai hitam mampu mengatasi masalah ekonomi petani. 

Perubahan ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penambahan 

pendapatan, apakah petani mampu membeli kebutuhan rumah tangga, baik 

komoditas kecil maupun komoditas besar, misalkan baju baru, TV, kulkas, motor, 

dan lain-lain. Setelah adanya program pemberdayaan petani ini melalui usahatani 

kedelai hitam (Glycine soja) mitra PT. Unilever tentunya akan mempengaruhi 

tingkat pendapatan yang diperoleh petani kedelai hitam waktu panen. Pelaksanaan 

program tersebut dengan mengikuti sistem kemitraan kedelai hitam (Glycine soja) 

dapat diketahui dengan ketekunan petani menjalankan profesi barunya menjadi 

petani kedelai hitam ternyata mampu menambah tingkat pendapatan petani 

kedelai hitam di Desa Sambirejo, setelah sebelumnya hanya berusahatani padi. 

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Agus (40), yang menyatakan bahwa: 

 

“…dulu pendapatan Saya sebelum ada program ini tidak karuan. 
Saya menggantungkan pada hasil panen padi saja, itupun kadang 
hanya satu kali tanam padi saja. Setelah ada program kemitraan ini 
dari Gapoktan, dan ditawari Saya mau dan ikut, nah kebetulan 
benihnya juga disediakan PT. Unilever, Saya semangat karena hasil 
mau di jual kemanapun sudah jelas dengan harga yang lebih besar 
dari harga pasar. Sedikitnya bisa untuk menambah biaya anak 
sekolah dan kebutuhan rumah…” 

 

 Pernyataan Agus (40) di atas menunjukkan bahwa usahatani kedelai hitam 

mampu menghasilkan pendapatan yang besar, apabila dilakukan dengan tekun dan 

usaha yang optimal. Melalui pekerjaan ini Agus (40) mampu untuk membeli 

barang-barang yang tergolong kategori besar, salah satunya perhiasan emas. 

Berbeda dengan sebelumnya Agus hanya memiliki pendapatan < 1 juta 

perbulannya untuk biaya yang relatif besar untuk keluarga. 

 Demikian pula pernyataan dari salah satu responden juga yaitu Subari (45) 

yang menyatakan bahwa : 
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“…derek program niki ternyata wonten hasile, hasil panen dele 
ireng petani dipun tumbas langsung kalian PT. Unilever, dan 
diregani Rp. 5200/kg, luwih katah saking regi tengkulak, lan 
untunge geh katah saget dipun acara mbuwuh…”. 
 
(…ikut program ini ternyata ada hasilnya, hasil panen kedelai 
hitam petani dibeli langsung oleh PT. Unilever atau dikirim ke PT. 
Unilever, dengan harga RP.5200/kg, lebih banyak dari harga di 
tengkulak dan untungnya bisa untuk digunakan ketika acara hajatan 
tetangga/teman…) 

 

 Berdasarkan pernyataan dari Subari (45), di atas memberikan gambaran 

bahwa dengan adanya program pemberdayaan petani berupa usahatani kedelai 

hitam (Glycine soja) dapat memberikan manfaat lain yaitu mampu memberikan 

pekerjaan baru bagi masyarakat tani Desa Sambirejo. Dengan bertambahnya 

tingkat pendapatan sehingga perekonomian keluarga dapat tercukupi. 

 Berdasarkan fakta di lapangan, pengembangan budidaya kedelai hitam 

yang sudah berjalan selama ini lebih banyak dilakukan oleh petani sendiri karena 

sebagian dari petani telah memiliki kemampuan yang lebih pada pemahaman 

mengenai teknik budidaya kedelai hitam (Glycine soja). Melalui sinergi beberapa 

pilar utama antara Petani, Pemerintah, Universitas dan Perusahaan semacam ini 

diharapkan pengembangan budidaya kedelai hitam (Glycine soja) mampu 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani yang pada akhirnya bisa 

dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi petani Desa Sambirejo 

terutama petani kedelai hitam yang mengikuti program pemberdayaan petani 

kedelai hitam melalui usahatani kedelai hitam (Glycine soja). 

 Mengingat potensi sumber daya alam berupa lahan yang masih luas 

didukung dengan potensi sumber daya manusia yang sudah maupun berkeinginan 

untuk berusahatani kedelai hitam serta hasil yang menjanjikan, maka PT. Unilever 

melalui CSR dan kerjasama dengan UGM mempunyai komitmen dalam 

pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi dan memberikan support kepada 

masyarakat dalam hal ini petani yang mempunyai keinginan untuk berubah 

melalui program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja). 



145 
 

 Hal yang sama dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga pasca mengikuti 

kegiatan sortasi kedelai hitam (Glycine soja) yang mendapatkan pembinaan pula 

dari PT. Unilever. Salah satu pernyataan yang dinyatakan oleh Utami (40) bahwa 

para ibu-ibu atau wanita tani sangat senang mendapatkan sampingan kerja, serta 

mendapatkan hasil sendiri dari pekerjaan baru tersebut. Wanita tani ini 

mendapatkan kesempatan kerja untuk membantu suami melalui kegiatan sortasi 

kedelai hitam. Menurut Ibu Utami setidaknya mendapat penghasilan sendiri dari 

kegiatan sortasi setiap minggu Rp. 90.000,00 – Rp.100.000,00 ribu. Sehingga 

pendapatan yang diperoleh dapat menambah biaya sehari-hari dan kalau bisa 

ditabung untuk kebutuhan lainnya yang mendasar. Kedelai hitam yang dikirim ke 

pabrik kecap PT. Unilever harus yang sudah bersih hasil dari sortasi. Melalui 

kegiatan tersebut pekerja sortasi kedelai hitam yang rata-rata adalah para ibu-ibu 

rumah tangga serta sebagian ada yang sudah berusia 60 tahun ke atas bisa 

mendapatkan tambahan biaya dari kegiatan ini dan tidak menganggur lagi di 

rumah dengan adanya pemberdayaan ibu-ibu. Mereka mengakui bahwa dengan 

mengikuti atau gabung dalam kegiatan sortasi kedelai hitam (Glycine soja) bisa 

memperoleh uang tambahan untuk biaya keperluan rumah tangga dan uang saku 

putra-putrinya. Selain itu yang terpenting, menurut mereka bisa menghilangkan 

rasa kesuntukan di rumah akibat tidak memiliki pekerjaan, dengan mengikuti 

kegiatan sortasi kedelai hitam ketika musim tanam tiba serta kegiatan yang 

diprogramkan Gapoktan Sambirejo. 

 Peningkatan pendapatan oleh masyarakat seringkali tidak 

memperhitungkan dampak yang ditimbulkan, terutama dampaknya terhadap 

ekologis yang bisa berdampak terhadap sosial ekonomi secara menyeluruh. 

Kemajuan yang pesat pada bidang teknologi memicu masyarakat turut serta 

memacu meningkatkan pendapatannya dengan berbagai cara dengan melibatkan 

keseluruhan aspek kehidupan di lingkungannya. Untuk mengantisipasi keadaan 

seperti itu, maka diperlukan adanya gagasan-gagasan program pemberdayaan 

maupun pelatihan dalam bentuk suatu kegiatan kelompok. Hal ini yang sekarang 

terjadi pada masyarakat Desa Sambirejo, yang sebagian masyarakatnya masih 

tergolong tingkat ekonomi rendah. Gapoktan Sambirejo mendengar informasi 
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mengenai kemitraan dengan PT. Unilever untuk penanaman kedelai hitam, dan di 

tahun 2008 mengikuti program penanaman kedelai hitam (Glycine soja) dengan 

menginduk di KOPTANU Pilang Kenceng yang bermitra dengan PT. Unilever. 

Melihat antusias petani menggugah keinginan Gapoktan Sambirejo untuk 

melakukan kemitraan sendiri dengan PT. Unilever dan melepaskan diri dari 

KOPTANU pada tahun 2010. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa Sambirejo terutama petani karena sebagian besar 

penduduknya adalah petani. Untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan 

petani, yang akan ditanggulangi adalah peningkatan kemampuan ekonomi, dalam 

hal ini pemenuhan ekonomi keluarga. Penambahan pendapatan keluarga melalui 

beberapa kegiatan yang dapat menjadi tambang penghasilan sampingan dan 

pekerjaan sampingan seperti kegiatan usahatani kedelai hitam (Glycine soja) 

melalui program pemberdayaan petani kedelai hitam kemitraan antara PT. 

Unilever dan petani. 

 Sebelum ada program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine soja) 

petani Desa Sambirejo sudah pernah mencoba menanam kedelai putih dan kedelai 

hitam setelah selesai musim panen padi. Menurut salah satu responden yaitu Agus 

(40) dalam wawancara dengan peneliti yang menyatakan bahwa petani Desa 

Sambirejo sudah pernah menanam kedelai putih dan kedelai hitam. Sehingga 

petani sudah memiliki pengetahuan akan budidaya kedelai hitam sebelumnya. 

Untuk budidaya kedua jenis kedelai ini, tidak ada bedanya cara teknis budidaya 

sama, namun untuk kedelai hitam memiliki syarat untuk dipanen. Tapi, keputusan 

untuk mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam melalui usahatani 

kedelai hitam ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa untuk kedelai hitam 

(Glycine soja) mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kedelai putih. Jadi petani mau menerima wewenang untuk tanam kedelai hitam 

melalui kemitraan.  

 Selain karena alasan tersebut, dengan adanya kemitraan ini petani 

mendapatkan keuntungan berupa tambahan pendapatan. Salah satu syarat dalam 

hak dan tanggung jawab dalam kemitraan adalah hasil panen kedelai hitam petani 

langsung dibeli oleh PT. Unilever (dikirim ke PT. Unilever). Hasil panen kedelai 
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hitam yang dibeli harus sudah hasil sortasi (pilihan dan bersih), dan dijual dengan 

harga Rp. 5200,00/kg. Pernyataan tambahan juga dinyatakan oleh Subari (45) 

yang mengatakan kalau : 

 

“… panen dele ireng petani langsung ditumbas Gapoktan bibar 
panen sek nang sak, lan mengke dikirim ke PT. Unilever, sing apik 
diregani Rp. 5200, sing kirang sae Rp. 4800, sing teles Rp.5000 lan 
petani geh dipun sukani hadiah tambahan Rp.500/kg…” 
 
(…panen kedelai hitam petani setelah panen selesai langsung dibeli 
oleh Gapoktan dalam karung, dan nanti dikirim ke PT. Unilever, 
yang bagus dihargai Rp. 5200/kg, yang kurang bagus Rp. 4800, 
yang masih agak basah (belum kering) Rp.5000 dan petani juga 
diberi hadiah tambahan Rp.500/kg…) 

 

 Berdasarkan pernyataan dari Subari (45) yang mendukung pernyataan 

sebelumnya bahwa dengan mengikuti program pemberdayaan petani melalui 

usahatani kedelai hitam (Glycine soja) ini dapat memberikan keuntungan 

pendapatan bagi petani yang mengikuti program tersebut dan keluarganya. 

Menurut Subari (45) yang dari dahulu memang sudah berprofesi menjadi petani 

pekerjaan barunya menjadi petani kedelai hitam merupakan pekerjaan 

sampingannya yang bisa menambah pendapatan keluarga. Dalam musim tanam 

kedelai hitam dua kali dalam 1 tahun, untuk satu kali musimnya Bapak Subari 

mendapatkan keuntungan Rp. 1.700.000 hampir Rp. 2.000.000. Keuntungan 

dalam usahatani kedelai hitam (Glycine soja) tersebut dapat menambah 

pendapatan Bapak Subari dan petani lainnya selain dari usahatani padi. Berikut ini 

biaya usahatani kedelai hitam (hitungan analisa usahatani kedelai hitam dapat 

dilihat di lampiran) sebelum mengikuti program dari PT. Unilever dari beberapa 

responden yang dijadikan sampel dalam analisis usahatani kedelai hitam (Glycine 

soja) petani Desa Sambirejo. Salah satunya yaitu biaya usahatani kedelai hitam 

Agus (40), sebagai berikut : 
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Tabel 11. Analisa Usahatani Agus Salah Satu Petani Kedelai Hitam Desa 
Sambirejo Sebelum Mengikuti Program. 

 
No. Biaya Usahatani Jumlah (Rp) 

1 Biaya Sarana Produksi    206.800 

2 Biaya Tenaga Kerja    300.000 

3 Biaya Lain-lain    335.000 

4 Total Pengeluaran    841.800 

5 Total Pemasukan 1.750.000 

6 Keuntungan    908.200 

(Sumber : Analisa data primer, 2011) 

 

 Berdasarkan tabel 11 di atas mengenai analisa usahatani kedelai hitam 

Agus sebelum mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine 

soja) total pengeluaran yang dikeluarkan oleh Agus untuk biaya usahataninya Rp. 

841.800, dan mendapatkan penghasilan Rp. 1.750.000 dengan menjual hasil 

panen ke tengkulak. Keuntungan yang didapat Beliau hanya sebesar Rp. 908.200. 

Hal tersebut juga terjadi pada Bapak Subari anggota kelompok tani yang juga 

menanam kedelai hitam sebelum adanya program. 

 
Tabel 12. Analisa Usahatani Subari Petani Kedelai Hitam Desa Sambirejo 

Sebelum Mengikuti Program. 
 
No. Biaya Usahatani Jumlah (Rp) 

1 Biaya Produksi 222.500 

2 Biaya Tenaga Kerja 590.000 

3 Biaya Lain-lain - 

4 Total Pengeluaran 812.500 

5 Total Pemasukan               1.680.000 

6 Keuntungan  867.500 

(Sumber : Analisa data primer, 2011) 

 

 Berdasarkan tabel 12 di atas mengenai analisa usahatani Subari, untuk 

total pengeluaran biaya usahatani kedelai hitam sebesar Rp. 812.500 dan 
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mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.680.000. Dari usahatani kedelai hitam 

dan hasil panen yang juga dijual pada tengkulak, Subari mendapatkan keuntungan 

Rp. 867.500.  

 Hal ini berbeda ketika petani Desa Sambirejo seperti Agus dan Subari 

mengikuti program pemberdayaan petani kedelai hitam melalui kemitraan dengan 

PT. Unilever. Melalui program pemberdayaan oleh Gapoktan dan PT. Unilever 

petani mendapatkan kepastian untung diawal dengan kepastian harga jual panen 

kedelai hitam. Sebelumnya hasil panen petani biasanya dijual pada tengkulak 

dengan harga rendah sekitar Rp. 3.000,00 – Rp. 3.500,00/kg. Sedangkan setelah 

ada program pemberdayaan untuk tanam kedelai hitam dari PT. Unilever petani 

mendapatkan kepastian harga jual untuk Rp 5200/kg. 

 Sesuai dengan pernyataan dari responden petani yang menyatakan kalau 

sebagian petani yang pernah menanam kedelai hitam sebelum ada kemitraan 

kedelai hitam dan sekarang mengikuti program pemberdayaan petani melalui 

usahatani kedelai hitam (Glycine soja) untuk biaya budidaya (usahatani) kedelai 

hitam sama saja, yang membedakan pada syarat anjuran teknis budidaya. Petani 

Desa Sambirejo menyatakan bahwa untuk biaya usahatani yang mereka keluarkan 

dalam program kemitraan dengan PT. Unilever untuk kedelai hitam (Glycine soja) 

sama dengan biaya usahatani yang mereka keluarkan untuk usahatani kedelai 

putih maupun tanam setelah ikut/gabung dalam program yang digagas oleh PT. 

Unilever. Namun, keuntungan tersendiri dalam mengikuti program pemberdayaan 

petani melalui usahatani kedelai hitam (Glycine soja) oleh PT. Unilever hasil 

panen dari petani langsung dijual ke PT. Unilever dan dibeli dengan harga Rp. 

5.200/kg. Menurut Sus (33) selaku pengurus gapoktan Sambirejo, kepastian harga 

di awal oleh PT. Unilever dengan petani melalui Gapoktan Sambirejo memiliki 

nilai tersendiri bagi petani. Harga yang sudah ditetapkan membuat petani tidak 

bingung lagi kalau setelah panen kedelai hitam akan dijual kemana dengan harga 

berapa. Harga beli oleh PT. Unilever lebih tinggi daripada kalau petani menanam 

sendiri dan dijual ke Tengkulak. Bahkan jika petani ketahuan menjual hasil panen 

pada tengkulak atau perusahaan lainnya selain PT. Unilever akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan syarat kemitraan. Kemitraan untuk tanam kedelai hitam 
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(Glycine soja) ini mempunyai sistem untuk usahatani kedelai hitam dengan sistem 

benih, yaitu benih gratis dari PT. Unilever, dengan ambil 5 kg untuk tanam dan 

harus mengembalikan 5 kg lagi untuk pembenihan. Sedangkan hasil panen kedelai 

hitam langsung dijual ke PT. Unilever. 

 Melalui program tersebut, petani merasa mendapatkan keuntungan dan 

penambahan pendapatan untuk keluarga. Berikut ini biaya usahatani kedelai hitam 

(hitungan analisa usahatani kedelai hitam dapat dilihat di lampiran ) dari beberapa 

responden yang dijadikan sampel dalam analisis usahatani kedelai hitam (Glycine 

soja) petani Desa Sambirejo yang mengikuti program Unilever. Salah satunya 

yaitu biaya usahatani kedelai hitam Agus (40), sebagai berikut : 

 
Tabel 13. Analisa Usahatani Agus Salah Satu Petani Kedelai Hitam Desa 

Sambirejo Setelah Mengikuti Program. 
 
No. Biaya Usahatani Jumlah (Rp) 

1 Biaya Sarana Produksi 206.800 

2 Biaya Tenaga Kerja 300.000 

3 Biaya Lain-lain 335.000 

4 Total Pengeluaran 841.800 

5 Total Pemasukan               2.600.000 

6 Keuntungan               1.758.200 

(Sumber : Analisa data primer, 2011) 

 

 Berdasarkan tabel 13 diatas, analisa usahatani kedelai hitam (Glycine soja) 

oleh salah satu responden yaitu Agus, dengan biaya produksi Rp. 206.800 dan 

jumlah total keseluruhan pengeluaran usahatani sebesar Rp. 841.800. Sedangkan 

hasil panen kedelai hitam (Glycine soja) Agus 5 kuintal setara dengan 500 kg, dan 

semua hasil panen dibeli oleh Gapoktan untuk selanjutnya dikirim ke PT. 

Unilever. Jumlah penerimaan uang dari hasil panen kedelai hitam yaitu Rp. 

2.600.000. Jadi dapat diketahui bahwa Bapak Agus dengan biaya produksi yang 

beliau keluarkan mendapatkan pendapatan atau keuntungan Rp. 1.758.200. Selain 

Bapak Agus yang dijadikan sampel dalam analisa usahatani kedelai hitam petani 
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Desa Sambirejo, dibawah ini merupakan tabel analisa usahatani dari Bapak Subari 

salah satu responden dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam, yaitu : 

 
Tabel 14. Analisa Usahatani Subari petani kedelai hitam Desa Sambirejo 

Setelah Mengikuti Program. 
 
No. Biaya Usahatani Jumlah 

1 Biaya Produksi Rp.    222.500 

2 Biaya Tenaga Kerja Rp.    590.000 

3 Biaya Lain-lain             Rp.    - 

4 Total Pengeluaran Rp.    812.500 

5 Total Pemasukan Rp. 2.912.000 

6 Keuntungan Rp. 2.099.500 

(Sumber : Analisa data primer, 2011) 

 

 Berdasarkan tabel 14 diatas petani kedelai hitam dengan total biaya 

produksi/usahatani Rp. 812.500 dapat menghasilkan panen sebanyak 5,6 kuintal 

setara dengan 560 kg, dengan tingkat keberhasilan yang optimal, beliaupun 

mendapatkan penerimaan/pemasukan atas hasil panen kedelai hitam (Glycine 

soja) yaitu Rp. 2.912.000 sehingga mendapatkan pendapatan/keuntungan sebesar 

Rp. 2.099.500. Menurut keterangan dari Subari (45), yang menyatakan bahwa 

mengikuti program PT. Unilever ini dapat menambah penghasilan keluarganya 

terutama petani kedelai hitam pada umumnya, walaupun kurang banyak namun 

setidaknya dapat menambah biaya untuk keperluan rumah tangga. Menurut 

penjelasannya juga bahwa penghasilan yang didapatkan dari program 

pemberdayaan petani ini dengan usahatani kedelai hitam (Glycine soja) dapat 

menambah pendapatan keluarga yang sudah ada dari usahatani utama (padi)  

maupun pekerjaan utama. Setidaknya dengan pendapatan yang diperoleh tersebut 

petani mampu menambah penghasilan dan dapat digunakan untuk ditabung 

maupun pemenuhan kecukupan keperluan sehari-hari. 

 Sedangkan menurut pernyataan dari Agus (40) menerangkan bahwa 

analisa biaya usahatani dari petani kedelai hitam (Glycine soja) Desa Sambirejo 

hampir sama, pendapatan yang diterimapun rata-rata sekitar 2-3 juta rupiah 
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dengan hasil panen sekitar 5 kuintal lebih. Menurut Bapak Agus tanam kedelai 

hitam maupun kedelai putih sama saja untungnya jika dilihat dari segi hasilnya. 

Hasil panen kedelai hitam dapat lebih banyak dari kedelai putih, jika subur kedelai 

putih hanya dapat mencapai 1 kuintal dan kedelai hitam bisa lebih. Selain 

pernyataan tersebut, Bapak Agus juga menyatakan bahwa untuk ibu-ibu atau 

kelompok tani wanita juga mendapatkan penghasilan melalui program 

pemberdayaan ini. Melalui kegiatan sortasi kedelai hitam wanita tani maupun ibu-

ibu mendapatkan upah sebesar Rp. 90.000 – Rp. 100.000 per minggunya atau Rp. 

500/kg. Dengan penghasilan yang didapat sendiri oleh para ibu-ibu tersebut dirasa 

bisa menambah pendapatan keluarga yang selama ini terpusat pada suami dan 

memiliki pekerjaan sampingan melalui kegiatan sortasi kedelai hitam. 

 Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dalam program 

pemberdayaan/pengembangan petani kedelai hitam melalui usahatani kedelai 

hitam (Glycine soja) dengan sistem kemitraan antara PT. Unilever dengan petani 

di Desa Sambirejo dengan menggunakan pendekatan mezzo, dimana 

pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan 

dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi yaitu kelompok tani. 

Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai 

strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-

sikap klien/sasaran agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang 

dihadapinya. Selain dengan pendekatan mezzo, peneliti dapat menyimpulkan dan 

menganalisis bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Unilever melalui 

program pemberdayaan petani kedelai hitam dengan sistem kemitraan juga 

menggunakan pendekatan radikal yang menurut Twelvetrees merupakan suatu 

pendekatan yang lebih terfokus pada upaya untuk mengubah ketidakseimbangan 

relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah 

mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber 

ketertindasannya. Usaha budidaya kedelai hitam (Glycine soja), merupakan jenis 

usahatani yang tergolong dalam kategori kecil karena pendapatan bersih kurang 

lebih hanya 1 – 3 juta/musim tanam. Usahatani kedelai hitam (Glycine soja) ini 

merupakan usahatani sampingan dari petani selain usahatani utama petani yaitu 
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usahatani padi dan jagung. Mereka mau mengikuti program melalui usahatani 

kedelai hitam (Glycine soja) dengan tujuan untuk penambahan pendapatan 

keluarga serta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru dengan 

adanya pelatihan dari asisten UGM dan PT. Unilever. Biasanya produksi yang 

diinginkan masyarakat mempunyai keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan usaha lainnya, seperti kedelai hitam yang diperlukan sebagai bahan baku 

kecap dan banyak beberapa perusahaan seperti PT. Unilever juga yang 

memerlukan pasokan bahan baku. Usahatani kedelai hitam (Glycine soja) 

merupakan usaha yang memberikan keuntungan yang cukup tinggi karena hasil 

panen kedelai hitam ini langsung dijual ke perusahaan penghasil kecap, seperti 

pabrik PT. Unilever sehingga dapat menentukan harga per kilogramnya di awal. 

 Dalam pelaksanaan program pemberdayaan petani kedelai hitam (Glycine 

soja) oleh PT. Unilever menyediakan fasilitas untuk petani kedelai hitam dalam 

hal pendampingan dan pelatihan teknis budidaya/usahatani kedelai hitam, selain 

itu juga dalam pemberian support (dukungan) kepada petani kedelai hitam melalui 

partisipasi dalam festival produk PT. Unilever, website, dan surat kabar. Dari 

pelaksanaan program pemberdayaan petani kedelai hitam dapat diketahui 

penambahan pendapatan keluarga setelah mengikuti program tersebut. Terjadinya 

perubahan ekonomi ini dapat dilihat dari penghasilan yang diterima oleh petani 

setiap musim tanam kedelai hitam (Glycine soja) di Desa Sambirejo dikarenakan 

adanya program pemberdayaan petani melalui usahatani kedelai hitam (Glycine 

soja) sehingga mampu menambah status pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

sekarang. 

 Melalui beberapa pernyataan dari petani kedelai hitam dan pengurus 

Gapoktan Sambirejo serta asisten pendamping lapang UGM dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui usahatani 

kedelai hitam kemitraan antara PT. Unilever dengan petani telah menyebabkan 

terjadinya penambahan tingkat pendapatan dari usahatani maupun hasil pekerjaan 

sebelumnya. Sehingga hasil yang diperoleh petani kedelai hitam juga dapat 

digunakan untuk membeli barang dengan komoditas kecil dan besar seperti TV, 

CD, sepeda motor, kulkas, mesin cuci, serta tambahan biaya sekolah anaknya. 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 

 Dari penelitian yang dilakukan ini, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui usahatani kedelai hitam 

(Glycine soja) kemitraan PT. Unilever dengan petani berupa substansi 

pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan tujuan dan harapan kedua 

belah pihak. Petani mendapatkan manfaat dan tambahan pendapatan karena 

melalui usahatani kedelai hitam, hasil panen sudah pasti dibeli oleh PT. 

Unilever. Sedangkan PT. Unilever mendapatkan pasokan bahan baku kecap, 

kedelai hitam yang bagus dan sesuai dengan permintaan/pemenuhan jumlah 

pasokan kedelai hitam. Jika dilihat dari aspek penyebaran informasi dengan 

benih varietas baru “malika” dinilai cukup berhasil, karena petani yang 

mengikuti usahatani kedelai hitam (Glycine soja) dari 275 jumlah anggota 

kelompok tani “Margo Mulyo” di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan ada 100 

lebih petani yang mengikuti program tersebut. 

2. Hasil yang didapat oleh masyarakat terutama petani pasca mengikuti program 

pemberdayaan petani melalui usahatani kedelai hitam (Glycine soja) di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun mendapatkan beberapa 

manfaat, diantaranya : 

- Penambahan pendapatan 

- Bertambahnya pengalaman dan pengetahuan budidaya kedelai hitam 

(Glycine soja)   

- Peningkatan keterampilan, dengan adanya ide baru dalam pengolahan 

kedelai hitam menjadi bubuk kopi kedelai (coffe soja). 

- Pemberdayaan wanita tani melalui kegiatan sortasi kedelai hitam (Glycine 

soja). 

3. Penambahan pendapatan dari petani Desa Sambirejo terutama yang mengikuti 

program pemberdayaan petani kedelai hitam yang digagas oleh PT.Unilever, 
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didapatkan dari hasil penjualan panen kedelai hitam yang langsung dijual ke 

PT. Unilever. Penambahan pendapatan terjadi setelah petani mengikuti 

program dari PT. Unilever karena harga jual telah ditetapkan diawal kontrak 

kemitraan daripada harga pada tengkulak, dengan pendapatan berkisar Rp. 

1.000.000- Rp. 2.000.000. Sehingga pendapatan yang diperoleh petani kedelai 

hitam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari 

atau membeli barang-barang dengan komoditas kecil dan besar seperti TV, 

sepeda motor, mesin cuci, dll. 

 

7.2 Saran 

 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk program pemberdayaan masyarakat atau pembinaan petani kedelai 

hitam melalui usahatani kedelai hitam untuk pengembangan luas lahan tanam 

di berbagai wilayah di Indonesia, maka peran asisten pendamping lapang perlu 

ditingkatkan salah satunya melalui penyuluhan terhadap petani, pendampingan 

dan pelatihan berupa pemberian Authority, Competence, Trust, Opportunity, 

Responsibility, dan support supaya lebih baik lagi. Serta peningkatan skill dari 

asisten perlu ditingkatkan supaya dapat mengayomi para petani dengan adil, 

bijaksana, dan terpercaya. 

2. PT. Unilever Indonesia tetap bijaksana dalam memberikan fasilitas kepada para 

petani dan memperhatikan perkembangan program ini dengan 

mempertimbangkan pula akibat yang nanti akan ditimbulkan masyarakat. 

3. Untuk menjawab harapan petani dan masyarakat Desa Sambirejo dalam 

pengembangan kegiatan pengolahan hasil kedelai hitam menjadi bubuk kopi 

kedelai mendapat perhatian juga oleh PT. Unilever, yaitu dengan harapan dapat 

membantu modal usaha mikro yang baru saja dilakukan oleh Gapoktan 

Sambirejo dan pemasaran produk sehingga bisa sampai luar wilayah 

Kabupaten Madiun.  
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4. Saran untuk pengembangan teori selanjutnya : Diharapkan mahasiswa dapat 

menelusuri atau meneliti mengenai program pemberdayaan kaum wanita tani 

melalui kegiatan swadaya dan mandiri dengan latar belakang kemitraan di 

Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 

5. Para peneliti dari berbagai lembaga maupun universitas dapat melakukan 

pengembangan konsep mengenai hak dan kewajiban serta peran pihak yang 

melakukan kemitraan dalam berbagai bidang, dalam hal ini pembangunan 

pertanian yang mengarah pada program pemberdayaan. Sehingga masyarakat 

dapat diberikan wacana mengenai hak dan kewajiban dalam kemitraan serta 

beberapa program/aktivitas pemberdayaan yang tepat untuk masyarakat tani, 

wanita tani dan masyarakat pada umumnya. 
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dalam berusahatani kedelai hitam. Berikut ini hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi dan diterima oleh petani dan perusahaan. 

(1) Hak dan Kewajiban Petani. 

Petani sebagai produsen/ penghasil bahan baku kecap yang dibutuhkan 

perusahaan (PT. Unilever) memiliki beberapa kewajiban untuk dipenuhi petani, 

diantaranya : 1) Hasil panen langsung dipasarkan ke pabrik milik PT. Unilever 

untuk bahan baku kecap, 2) kedelai hitam yang di kirim ke pabrik dalam keadaan 

bersih merupakan hasil sortasi dari petani, 3) memenuhi pasokan bahan baku 

(kedelai hitam) untuk pabrik sesuai dengan luas lahan dan hasil panen yang telah 

ditetapkan kedua belah pihak. Sedangkan hak dari petani yaitu, 1) Memperoleh 

benih yang berkualitas dari PT. Uniliver, 2) Bantuan modal dan fasilitas produksi, 

3) Pendampingan dan pembinaan teknis dari perusahaan, 4) Kesepakatan harga 

yang terjamin.  

(2) Hak dan Kewajiban PT. Unilever 

PT. Unilever sebagai perusahaan yang bergerak dibidang industri penghasil 

kecap di Indonesia membutuhkan pasokan bahan baku untuk proses produksinya. 

Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut perusahaan bermitra langsung dengan 

petani kedelai hitam. Kewajiban PT. Unilever dalam kemitraan ini diantaranya, 1) 

Pemenuhan benih yang berkualitas kepada petani, 2) Bantuan modal dan 

fasilitas/alat pertanian yang diberikan kepada petani, 3) Memberikan jaminan 

harga kedelai hitam serta jaminan produksi kedelai hitam, 4) Membeli hasil panen 

kedelai hitam dari petani mitra kerja, 5) Melakukan pendampingan dan 

monitoring kegiatan. Sedangkan hak dari PT. Unilever yaitu, 1) Pasokan bahan 

baku produksi pabrik berupa kedelai hitam yang telah disortasi, 2) pemenuhan 

pasokan sesuai dengan kesepakan kedua belah pihak, 3) Kesepakatan harga 

kedelai hitam antara petani dan PT. Unilever. 1) 
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1) Hanis, 2010 (Pendamping Lapangan dari Universitas Gadjah Mada, Power 
point Kemitraan antara PT.Unilever, petani, dan UGM. Program 
Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam kemitraan petani dengan PT. Unilever) 

 

2.3.4.2 Pengendalian Penyakit Pada Kedelai Hitam 

1. Penyakit layu (Jamur tanah : Sclerotium Rolfsii) 

Penyakit ini menyerang tanaman umur 2-3 minggu, saat udara lembab, dan 

tanaman berjarak tanam pendek. Gejala daun sedikit demi sedikit layu, dan 

menguning. Penularan melalui tanah dan irigasi. Pengendalian dengan tanam 

varietas tahan dan tebarkan Natural GLIO di awal tanam. 

2. Anthracnose (Colletotrichum glycine ) 

Gejala yang terjadi bintik-bintik kecil berwarna hitam pada daun dan 

polong, daun yang paling rendah rontok, polong muda yang terserang hama 

menjadi kosong dan isi polong tua menjadi kerdil. Pengendalian yaitu (1) 

perhatikan pola pergiliran tanam yang tepat; (2) Pencegahan di awal dengan 

Natural GLIO. 

3. Penyakit karat (Cendawan Phakospora phachyrizi) 

Gejala daun tampak bercak dan bintik coklat. Pengendalian yaitu (1) cara 

menanam kedelai yang tahan terhadap penyakit; (2) semprotkan Natural GLIO + 

gula pasir. 

4. Busuk batang (Cendawan Phytium Sp.) 

Gejala batang menguning kecoklat-coklatan dan basah, kemudian 

membusuk dan mati. Pengendalian yaitu (1) memperbaiki drainase lahan; (2) 

tebarkan Natural GLIO di awal.  

5. Penyakit Layu Bakteri (Pseudomonas sp.) 

Gejala layu mendadak bila kelembaban terlalu tinggi dan jarak tanam 

rapat. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan varietas tahan layu, sanitasi 

kebun, dan pergiliran tanaman. 1) 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3. Peta Lokasi Penelitian Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine soja) Melalui 
Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja)Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 
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Lampiran 3. Peta Lokasi Penelitian Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine soja) Melalui Usahatani Kedelai 
Hitam (Glycine soja)Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 
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Lampiran 4. Peta Kabupaten Madiun Jawa Timur 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara Terbuka Pada Responden Petani Kedelai 
Hitam (Glycine soja) di Desa Sambirejo,Kecamatan Saradan,  
Kabupaten Madiun. 

 

PEDOMAN WAWANCARA TERBUKA 

 

Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program Pemberdayaan Petani 

Kedelai Hitam (Glycine soja) Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan 

Keluarga.  

(Kasus pada Kelompok Tani “Margo Mulyo” di Desa Sambirejo Kecamatan 

Saradan, Kabupaten Madiun, Kemitraan antara PT.Unilever Indonesia dengan 

petani). 

 

Oleh : 

Sindy Silviana Dewi 

0710450019 – 45 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN ( Petani kedelai hitam (Glycine soja). 

1. Nama    : 

2. Umur    : ...............tahun   

3. Jenis Kelamin   :  

4. Alamat    : 

5. Jumlah anggota keluarga : 

6. Tingkat pendidikan formal petani :  

7. Pekerjaan utama : 

8. Pekerjaan Sampingan : 

9. Luas lahan sawah : 

a. Milik   :  ...........ha 

b. Sewa   :............ ha 

c. Bagi hasil  : .........ha 
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Lampiran 1: …………………………………………………(lanjutan) 

 

10. Luas lahan tegal : 

a. Milik  :  ...........ha 

b. Sewa  :............ ha 

c. Bagi hasil  : .........ha 

11. Jumlah ternak yang yang dipelihara : 

a. Sapi  :.........ekor 

b. Kerbau  : ........ekor 

c. Kambing : ........ekor 

d. Dan lain –lain : ........ 

12. Posisi dalam kelompok tani : 

a. Pengurus :  .....................................................................................  

b.Anggota  

 13.Pengalaman Bekerja sebagai Petani kedelai hitam (Glycine soja). 

a. Lebih dari 10 tahun 

b. 5-10 tahun 

c. Kurang dari 5 tahun 

d. Lain-lain... 

 

II. SUBSTANSI PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT (PETANI) 

a. Authority (wewenang). 

1. Wewenang seperti apa yang telah diberikan oleh PT. Unilever kepada 

Bapak/Ibu ? 

2. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu , apakah wewenang yang telah diberikan 

oleh PT. Unilever untuk menjalankan usaha tani kedelai hitam (Glycine 

soja) melalui Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam, sudah sesuai 

dengan harapan Bapak/Ibu ? Jelaskan! 

3. Bagaimana Bapak/Ibu sebagai pelaku pemberdayaan kelompok tani kedelai 

hitam melakukannya? Sudah sesuai dengan prosedur atau tidak? 
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Lampiran 1: …………………………………………………………(lanjutan) 

 

4. Adakah aturan main yang harus dipatuhi semua anggota kelompok tani 

kedelai hitam ? kemudian bagaimana prosedurnya? 

5. Jika ada aturannya, apakah Bapak/Ibu setuju dan mengikuti setiap aturan 

tersebut ? 

 
b. Competence (Kompetisi ) yang meliputi : 

a). Pengetahuan 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kedelai hitam itu mudah 

dibudidayakan? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa ada tahapan dalam 

membudidayakan kedelai hitam (Glycine soja), yaitu ada 7 langkah yang 

perlu dilakukan? 

3. Setelah mengikuti pelatihan pendampingan , apakah Bapak/Ibu melakukan 

tata cara, metode, dan teknik budidaya kedelai hitam di lahan sawah ? 

4. Jika Bapak/Ibu melakukan praktek langsung adakah tingkat kesulitan 

dalam melakukan usahatani kedelai hitam ? 

5. Sejauh ini pengetahuan apa saja yang dapat Bapak/Ibu peroleh dari 

pengalaman berusahatani kedelai hitam? 

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui benih atau bibit kedelai hitam yang 

berkualitas (berukuran besar, tidak cacat, dan berwarna seragam (hitam))? 

dan bagaimana Bapak/Ibu mempersiapkan benih tersebut untuk ditanam? 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan untuk pengolahan tanah menggunakan 

teknik olah tanah atau tanpa olah tanah? 

8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui teknik penanaman kedelai hitam dengan 

sistem tugal lalu untuk penugalan lubang, bapak/ibu menggunakan jarak 

20x30 cm atau 30x30 cm? 

9. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang cara pemupukan adalah dengan pupuk 

organik yaitu pupuk kandang 5-10 ton/ha dan pupuk anorganik, yaitu 

pupuk tunggal Urea 50 kg/ha, SP36 75 kg/ha, KCl 75 kg/ha atau pupuk 
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majemuk NPK 100-200 kg/ha? Atau Bapak/Ibu menggunakan cara lain 

untuk pemupukan? 

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pengairan yang tepat pada lahan 

tanaman kedelai hitam yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan tanaman 

yaitu pada waktu sebelum tanam, umur tanaman 14 hst (pertumbuhan 

awal), umur tanaman 35 hst (berbunga), dan umur tanaman 60 hst 

(pengisian polong) ? 

11. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang cara pengendalian hama dan penyakit 

yang efektif sesuai dengan anjuran teknis, dengan menggunakan cara 

mekanik, kimiawi atau organik? 

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui istilah Roguing (seleksi) untuk membuang 

tanaman yang tidak produktif serta tahu pemanenan kedelai hitam yang 

tepat dan pada umur berapa? 

13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui waktu penen untuk tanaman kedelai hitam 

yang tepat yaitu dilakukan ketika umur tanaman ± 90 hst, polong berwarna 

coklat tua dan keras, daun menguning dan rontok, serta panen dilakukan 

pagi hari sesuai anjuran teknis budidaya dari PT. Unilever dan UGM ? 

14. Bagaimanakah perlakuan pasca panen untuk tanaman kedelai hitam yaitu 

penjemuran dilakukan 2–3 hari di bawah matahari langsung, ketebalan 

lapisan jemur + 20 cm, dibolak-balik agar lapisan menjadi kering merata?, 

sedangkan untuk perontokan biji apakah menggunakan mesin perontok 

atau cara manual?  

b). Sikap 

1. Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa teknologi dalam budidaya kedelai hitam 

ini mudah diterapkan ? 

2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya program pemberdayaan petani 

kedelai hitam dengan budidaya kedelai hitam ? 

3. Apakah Bapak/Ibu mendukung adanya program pemberdayaan petani 

dalam usahatani kedelai hitam? 
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Lampiran 1: …………………………………………………………(lanjutan) 

 

4. Setujukah Bapak/Ibu terhadap penggunaan benih atau bibit kedelai hitam 

yang berkualitas (berukuran besar, tidak cacat, dan berwarna seragam 

(hitam))?  

5. Setujukah Bapak/Ibu terhadap cara pengolahan tanah menggunakan teknik 

olah tanah atau tanpa olah tanah? 

6. Setujukah Bapak/Ibu terhadap teknik penanaman kedelai hitam dengan 

sistem tugal lalu untuk penugalan lubang, bapak/ibu menerapkan jarak 

20x30 cm atau 30x30 cm? 

7. Setujukah Bapak/Ibu tentang cara pemupukan yaitu dengan aplikasi pupuk 

organik yaitu pupuk kandang 5-10 ton/ha dan pupuk anorganik, yaitu 

pupuk tunggal Urea 50 kg/ha, SP36 75 kg/ha, KCl 75 kg/ha atau pupuk 

majemuk NPK 100-200 kg/ha?  

8. Setujukah Bapak/Ibu terhadap cara pengairan yang tepat yaitu pada waktu 

sebelum tanam, umur tanaman 14 hst (pertumbuhan awal), umur tanaman 

35 hst (berbunga), dan umur tanaman 60 hst (pengisian polong) ? 

9. Setujukah Bapak/Ibu tentang cara pengendalian hama dan penyakit yang 

efektif sesuai dengan anjuran teknis, dengan menggunakan cara mekanik, 

kimiawi atau organik? 

10. Setujukah Bapak/Ibu mengenai istilah Roguing (seleksi) untuk membuang 

tanaman yang tidak produktif serta pemanenan kedelai hitam yang tepat 

dan pada umur berapa ?  

11. Setujukah Bapak/Ibu bila waktu penen untuk tanaman kedelai hitam yang 

tepat yaitu dilakukan ketika umur tanaman ± 90 hst, polong berwarna 

coklat tua dan keras, daun menguning dan rontok, serta panen dilakukan 

pagi hari sesuai anjuran teknis budidaya dari PT. Unilever dan UGM ? 

12. Setujukah Bapak/Ibu terhadap perlakuan pasca panen untuk tanaman 

kedelai hitam yaitu penjemuran dilakukan 2–3 hari di bawah matahari 

langsung, ketebalan lapisan jemur + 20 cm, dibolak-balik agar lapisan 
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menjadi kering merata?, sedangkan untuk perontokan biji setujukah 

Bapak/Ibu untuk menggunakan mesin perontok atau cara manual?  

13. Setujukah Bapak/Ibu dalam sortasi kedelai hitam menggunakan mesin 

perontok  atau lebih memilih cara tradisional? 

c). Keterampilan 

1. Langkah-langkah apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam usahatani kedelai 

hitam agar hasilnya optimal? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan benih atau bibit kedelai hitam yang 

berkualitas (berukuran besar, tidak cacat, dan berwarna seragam (hitam))? 

dan bagaimana Bapak/Ibu mempersiapkan benih tersebut untuk ditanam? 

3. Bagaimana pelaksanaan untuk pengolahan tanah yaitu dengan 

menggunakan teknik olah tanah atau tanpa olah tanah? 

4. Bagaimana pelaksanaan cara penanaman kedelai hitam dengan sistem 

tugal yaitu untuk penugalan lubang, menggunakan jarak 20x30 cm atau 

30x30 cm? 

5. Bagaimana pelaksanaan cara pemupukan yaitu bahwa dengan pemberian 

pupuk organik yaitu pupuk kandang 5-10 ton/ha dan pupuk anorganik, 

yaitu pupuk tunggal Urea 50 kg/ha, SP36 75 kg/ha, KCl 75 kg/ha atau 

pupuk majemuk NPK 100-200 kg/ha?  

6. Bagaimana pelaksanaan pengairan yang tepat pada lahan tanaman kedelai 

hitam secara efektif dan efisien yaitu pada waktu sebelum tanam, umur 

tanaman 14 hst (pertumbuhan awal), umur tanaman 35 hst (berbunga), dan 

umur tanaman 60 hst (pengisian polong) ? 

7. Bagaimana pelaksanaan cara pengendalian hama dan penyakit yang efektif 

sesuai dengan anjuran teknis, dengan menggunakan cara mekanik, 

kimiawi atau organik? 

8. Bagaimana pelaksanaan cara roguing (seleksi) untuk membuang tanaman 

yang tidak produktif? 

9. Bagaimana pelaksanaan panen untuk tanaman kedelai hitam yang tepat 

yaitu dilakukan ketika umur tanaman ± 90 hst, polong berwarna coklat tua 
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dan keras, daun menguning dan rontok, serta panen dilakukan pagi hari 

sesuai anjuran teknis budidaya dari PT. Unilever dan UGM ? 

10. Bagaimana perlakuan pasca panen untuk tanaman kedelai hitam yaitu 

penjemuran dilakukan 2–3 hari di bawah matahari langsung, ketebalan 

lapisan jemur + 20 cm, dibolak-balik agar lapisan menjadi kering merata?, 

bagaimana cara perontokan biji menggunakan mesin perontok atau cara 

manual?  

11. Bagaimana pelaksanaan sortasi kedelai hitam yaitu menggunakan cara 

manual tradisional atau memakai mesin perontok ? 

 
c. Trust (Kepercayaan) 

1. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah bentuk kepercayaan yang telah diberikan 

oleh PT.Unilever dalam kaitan program pemberdayaan petani kedelai 

hitam ? 

 
d. Opportunity (peluang) 

1. Menurut Bapak/Ibu , apakah peluang usahatani kedelai hitam melalui ikut 

dalam program pemberdayaan petani kedelai hitam yang diberikan kepada 

anda dapat memberikan manfaat yang lebih? 

 
e. Responsibility (tanggung jawab) 

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak/Ibu terkait dengan wewenang 

yang diberikan PT. Unilever untuk menjalankan programnya melalui 

usahatani kedelai hitam? 

2. Bagaimana Bapak/ibu merespon wewenang yang diberikan oleh PT. 

Unilever? 

 
f. Support (Dukungan) 

1. Fasilitas apa saja yang mendukung untuk kegiatan usahatani (budidaya) 

kedelai hitam (Glycine soja) ? 
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Lampiran 1: ……………………………………………………………(lanjutan) 

 

2. Apakah fasilitas digunakan sebaik-baiknya, sesuai fungsi dan tujuan dalam 

usahatani (budidaya) kedelai hitam ? 

3. Selain dalam bentuk fasilitas , dukungan apalagi yang diberikan oleh PT. 

Unilever dalam program pemberdayaan ini ? 

 

III. Hasil Pemberdayaan (Indikator : Penambahan Pendapatan Keluarga). 

1. Apakah pengetahuan dan keterampilan Bapak/Ibu mengenai budidaya 

kedelai hitam yang tepat bertambah setelah mengikuti anjuran budidaya 

dalam program pemberdayaan yang diberikan? 

2. Apakah dengan adanya program pemberdayaan petani kedelai hitam, 

menambah pendapatan keluarga Bapak/Ibu? 

3. Setelah Bapak/Ibu mampu atau berdaya dalam usahatani kedelai hitam 

adakah planning untuk melanjutkan usaha ini menjadi lebih besar dengan 

peningkatan ke tahap pengolahan hasil panen kedelai hitam dengan pola 

kemitraan juga dengan PT. Unilever? 

 

1). Pendapatan Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja) Sebelum Mengikuti 

Program Pemberdayaan Petani Kemitraan antara PT.Unilever dengan 

Petani. 

 

Luas Lahan Usahatani = ……………….Ha 

Biaya Usahatani : 

Biaya Sarana Produksi  

No Keterangan  Jumlah Harga 

Satuan 

Biaya  

1 Benih    

2 Pupuk    

3 -    
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 -    

 -    

 -    

4 Obat-obatan    

 Jumlah    

 

Biaya Tenaga Kerja  

No Jenis 

Kegiatan 

Luar Keluarga Dalam Keluarga 

Pria Wanita Pria Wanita 

HK Upah (Rp) HK Upah 

(Rp) 

HK Upah 

(Rp) 

HK Upah 

(Rp) 

1 Pengolahan 

Tanah 

        

2 Tanam         

3 Penyiangan         

4 Pemupukan         

5 Pengairan         

6 Pengendalian 

hama penyakit 

        

7 Panen         

Jumlah         

 

Biaya Lain – lain  

No Keterangan  Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1     

2     

3     

4     

Jumlah    



171 
 

Produksi kedelai hitam = ………………ton=………..kg 

Pendapatan usahatani 

Pendapatan usahatani = penerimaan – biaya usahatani 

              = Rp………………….. – Rp. ……………….. 

   = Rp. …………………. 

Dimana : 

Penerimaan = produksi x harga per kg 

         = …………….x Rp. ………………… 

         = Rp. …………………………… 

Biaya usahatani = Biaya sarana produksi + biaya tenaga kerja + biaya lain-lain 

    = Rp. …………………. + Rp. ……………… + Rp. ……………. 

    = Rp. …………………… 

 

2) Pendapatan Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja) Setelah Mengikuti 

Program Pemberdayaan Petani Kemitraan antara PT.Unilever dengan 

Petani. 

Luas Lahan Usahatani = ……………….Ha 

Biaya Usahatani : 

Biaya Sarana Produksi  

No Keterangan  Jumlah Harga 

Satuan 

Biaya  

1 Benih    

2 Pupuk    

3 -    

 -    

 -    

 -    

4 Obat-obatan    

 Jumlah    

 

 



172 
 

Biaya Tenaga Kerja  

No Jenis 

Kegiatan 

Luar Keluarga Dalam Keluarga 

Pria Wanita Pria Wanita 

HK Upah (Rp) HK Upah 

(Rp) 

HK Upah 

(Rp) 

HK Upah 

(Rp) 

1 Pengolahan 

Tanah 

        

2 Tanam         

3 Penyiangan         

4 Pemupukan         

5 Pengairan         

6 Pengendalian 

hama penyakit 

        

7 Panen         

Jumlah         

 

Biaya Lain – lain  

No Keterangan  Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1     

2     

3     

4     

Jumlah    

 

Produksi kedelai hitam = ………………ton=………..kg 

Pendapatan usahatani 

Pendapatan usahatani = penerimaan – biaya usahatani 

              = Rp………………….. – Rp. ……………….. 

   = Rp. …………………. 
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Lampiran 1: …………………………………………………………(lanjutan) 

 

Dimana : 

Penerimaan = produksi x harga per kg 

         = …………….x Rp. ………………… 

         = Rp. …………………………… 

Biaya usahatani = Biaya sarana produksi + biaya tenaga kerja + biaya lain-lain 

    = Rp. …………………. + Rp. ……………… + Rp. ……………. 

    = Rp. …………………… 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK FASILITATOR (PENDAMPING) 

 

II.  IDENTITAS FASILITATOR 

1. Nama    :   

2. Jenis Kelamin   :  

3. Alamat    : 

4. Jumlah anggota keluarga : 

5. Pekerjaan utama  : 

6. Pekerjaan Sampingan  :    

Karakteristik Responden 

1. Usia 

Berapakah Usia Bapak/Ibu saat ini? 

b. Kurang dari 30 tahun (........ tahun) 

c. 30-50 tahun(........ tahun) 

d. Lebih dari 50 tahun (....... tahun) 

2. Pendidikan 

Apa pendidikan formal terakhir yang Bapak / Ibu tempuh ? 

a. Tamat perguruan tinggi / sederajat 

b. Tamat SLTA/sederajat 

c. Tamat SLTP/sederajat 
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d. Tamat SD/sederajat 

e. Lain-lain.... 

3. Pengalaman Bekerja sebagai fasilitator. 

Berapa tahun Bapak/Ibu menekuni pekerjaan ini ? 

a. Lebih dari 10 tahun 

b. 5-10 tahun 

c. Kurang dari 5 tahun 

d. Lain-lain... 

 
Pertanyaan terkait dengan pemberdayaan : 

a. Trust (kepercayaan) 

1. Menurut Bapak/Ibu, mengapa petani diberi kepercayaan oleh pihak PT. 

Unilever dan UGM dalam berusahatani kedelai hitam (Glycine soja) ? 

2. Menurut Bapak/Ibu,bagaimana tanggapan dari kelompok tani kedelai 

hitam pada saat menerima program pemberdayaan tersebut ? 

3. Bagaimana bentuk kepercayaan dari pihak PT. Unilever kepada kelompok 

tani desa Sambirejo dalam hal pemberin modal usahatani maupun 

pinjaman sarana produksi ? 

 
b. Responsibility (tanggung jawab) 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggung jawab petani terhadap 

wewenang yang diberikan PT. Unilever untuk melaksanakan usaha 

budidaya kedelai hitam? 

2. Sejauh ini menurut Bapak/Ibu, apakah kelompok tani menjalankan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Unilever dan UGM dalam 

mengikuti program pemberdayaan kelompok tani kedelai hitam? 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan adanya program pemberdayaan 

kelompok tani kedelai hitam dapat memberikan dampak positif bagi PT. 

Unilever dan UGM ? 

4. Menurut Bapak/Ibu , adakah sanksi bagi kelompok tani kedelai hitam yang 

tidak menjalankan program sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ? 
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Lampiran 1: …………………………………………………(lanjutan) 

 

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk tanggung jawab petani terhadap 

pengembalian pinjaman sarana produksi untuk usahatani kedelai hitam?  

 
c. Opportunity (peluang) 

1. Menurut Bapak/Ibu, mengapa petani di desa Sambirejo diberi kesempatan 

untuk mengikuti program pemberdayaan petani melalui usahatani kedelai 

hitam  (Glycine soja) ? Jelaskan! 

2. Menurut Bapak/Ibu, adakah potensi khusus yang dapat digali kembali 

sehingga dapat membantu pembangunan di desa Sambirejo, sehingga 

proyek budidaya kedelai hitam diprogramkan? 

3. Bagaimanakah usaha dari PT. Unilever agar program tersebut berhasil , 

sehingga kedelai hitam  dapat terus memenuhi pasokan bahan baku kecap? 

 
d. Support (dukungan) 

1) Pelatihan Teknis Budidaya Kedelai hitam (Glycine soja) : 

1. Bapak/Ibu , pelatihan apa saja yang dilakukan dalam program 

pemberdayaan petani melalui usahatani kedelai hitam? 

2. Kapan pelaksanaan pelatihan tersebut ? 

3. Berapa orang peserta pelatihan yang hadir dalam kegiatan pelatihan 

produksi (budidaya) kedelai hitam ? 

4. Bagaimana bentuk pelatihan budidaya kedelai hitam ? pengetahuan atau 

keterampilan apa sajakah yang telah Bapak/Ibu berikan kepada petani 

dalam hal teknis budidaya kedelai hitam? 

5. Tugas apa saja yang dikerjakan Bapak/Ibu selama menjadi tenaga teknisi 

maupun pendamping dalam kegiatan pemberdayaan petani kedelai hitam  

ini ? 

2) Advokasi (Pembinaan kelompok tani) : 

1. Bagaimana Bapak/Ibu memotivasi usahatani kedelai hitam terhadap 

kelompok tani di desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten 

Madiun? 
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Lampiran 1:………………………………………………………….(lanjutan) 
 

2. Bagaimana Bapak/Ibu membangun kekompakan kelompok tani yang di 

bina dalam rangka pengembangan usaha budidaya kedelai hitam serta 

dalam menciptakan kegiatan usaha baru oleh kelompok tani?  

3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana cara menciptakan jejaringan pemasaran 

dalam usahatani kedelai hitam? 

 
3) Konsultasi : 

1. Kapan waktu yang tepat dalam melakukan konsultasi dengan kelompok 

tani kedelai hitam ? 

2. Apa saja yang biasanya dikonsultasikan oleh petani kedelai hitam kepada 

Bapak/Ibu ? 

3. Bagaimana biasanya Bapak/Ibu mencari jalan keluar dalam permasalahan 

atau kendala yang dihadapi oleh petani kedelai hitam? 

4. Dalam konsultasi, tugas apa saja yang bapak/Ibu lakukan selama 

konsultasi dengan petani berlangsung? 
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Lampiran 2. Karakteristik Responden Dan Informan Dalam Program 
Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam Kemitraan Antara 
Petani dengan PT. Unilever di Desa Sambirejo Kecamatan 
Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur . 

 

Tabel 15. Daftar Responden Petani Kedelai hitam (Glycine soja) Desa 
Sambirejo. 

 
No. Nama 

Responden 

Usia 

(tahun) 

Pendidikan 
Pekerjaan 

Pengalaman 

Usahatani 

Kedelai Hitam 

(tahun) Utama  Sampingan 

1. Agus 40 SLTA Petani Benkel  1 

2 Subari 45 SD Petani Penjual 

keliling 

sayur 

1 

3 Sukirman 56 SD Petani Peternak 

sapi 

1 

4 Binari 45 Tidak tamat 

SD 

Petani Peternak 

sapi 

3 

5 Utami 40 SLTA Petani - 1 

6 Pini 45 SD Petani - 1 

7 Sukiman 50 SLTA Petani Peternak 

sapi 

3 

8 Susanto 43 SLTA petani - 1 
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Tabel 16. Daftar Informan Kunci Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja) 
Pada Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (Glycine 
soja). 

 
No. Nama 

Informan 

Usia 

(tahun) 

Pendidikan 
Pekerjaan 

Pengalaman 

Usahatani 

Kedelai Hitam 

(tahun) Utama  Sampingan 

1. Sutrisno 45 SLTA petani Ketua dusun 3 

2. Susilowati 33 SLTA Petani 

kedelai hitam 

- 3 

3. Rini 

Wulandari 

24 S1 Asisten 

pendamping 

lapang 

- 2 

4. Putri Utami 22 S1 Asisten 

pendamping 

lapang 

- 1 
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Lampiran 3. Peta Lokasi Penelitian Program Pemberdayaan Petani Kedelai 
Hitam (Glycine soja) Melalui Usahatani Kedelai Hitam (Glycine 
soja)Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.  
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Lampiran 4. Peta Kabupaten Madiun Jawa Timur 
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Lampiran 5. Perhitungan Analisa Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja) 
Petani Desa Sambirejo  

 

Rincian Biaya Usahatani Responden Petani Kedelai Hitam (Glycine soja) 

Sebelum Mengikuti Program Pemberdayaan Petani Kemitraan PT. Unilever 

dengan Petani. 

 

1. Pendapatan Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja) Bapak Agus salah satu 

responden Sebelum Mengikuti Program Pemberdayaan Petani Kemitraan 

antara PT.Unilever dengan Petani. 

 

Luas Lahan Usahatani = 350 m2 

Biaya Usahatani : 

Biaya Sarana Produksi  

No Keterangan  Jumlah (kg) Harga 

Satuan 

Biaya  

1 Benih 9 kg Rp. 5200 Rp.   46.800 

2 Pupuk cair   Rp.   60.000 

3 Pestisida : 

-Sumo 

-Kukon 

 

 Jumlah   Rp. 100.000 

 Total Biaya   Rp. 206.800 

 

Biaya Tenaga Kerja  

No Jenis Kegiatan Luar Keluarga Dalam Keluarga 

Pria Wanita Pria Wanita 

Orang Upah 

(Rp)/HK 

orang Upah 

(Rp) 

orang Upah 

(Rp) 

orang Upah 

(Rp) 

1 Pengolahan 

Tanah 

- - - - - - - - 
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Lanjutan Biaya Tenaga Kerja  

2 Tanam 4 30.000 - - 2 30.000 - - 

3 Penyiangan - - - -- - - - - 

4 Pemupukan - - - - - - - - 

5 Pengairan - - - -- - - - - 

6 Pengendalian 

hama penyakit 

- - - - - - - - 

7 Panen 4 30000       

Jumlah 8 240.000   2 60.000 - - 

 

Biaya Lain – lain  

No Keterangan  Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1 Upah perontok + tenaga   Rp.   85.000 

2 pengairan   Rp. 250.000 

3     

4     

Jumlah   Rp. 335.000 

 

Produksi kedelai hitam = 5 kuintal = 500 kg 

Pendapatan usahatani 

Pendapatan usahatani = penerimaan – biaya usahatani 

              = Rp 1.750.000 – Rp. 841.800 

   = Rp. 908.200 

Dimana : 

Penerimaan = produksi x harga per kg 

         = 500.x Rp. 3500 

         = Rp. 1.750.000,00 

Biaya usahatani = Biaya sarana produksi + biaya tenaga kerja + biaya lain-lain 

    = Rp. 206.800 + Rp. 300.000+ Rp. 335.000 

    = Rp. 841.800 
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Lampiran 5…………………………………………………………(lanjutan) 

 

2. Pendapatan Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja) Bapak Subari salah satu 

responden Sebelum Mengikuti Program Pemberdayaan Petani Kemitraan 

antara PT.Unilever dengan Petani. 

 
Luas Lahan Usahatani = ¼ ha 

Biaya Usahatani : 

Biaya Sarana Produksi  

No Keterangan  Jumlah (kg) Harga 

Satuan 

Biaya  

1 Benih 10 kg Rp. 5200 Rp.   52.000 

2 Pupuk ponska   Rp    62.500 

 Pupuk kandang   Rp.   48.000 

3 Obat perangsang   Rp.   60.000 

 Total Biaya   Rp. 222.500 

 

Biaya Tenaga Kerja  

No Jenis Kegiatan Luar Keluarga Dalam Keluarga 

Pria Wanita Pria Wanita 

Orang Upah 

(Rp)/HK 

orang Upah 

(Rp) 

orang Upah 

(Rp) 

orang Upah 

(Rp) 

1 Pengolahan 

Tanah 

4 30.000 4 25.000 - - - - 

2 Tanam 6 30.000 - - - - - - 

3 Penyiangan - - - -- - - - - 

4 Pemupukan 1 30.000 - - - - - - 

5 Pengairan 1 30.000 - -- - - - - 

6 Pengendalian 

hama penyakit 

1 30.000 - - - - - - 

7 Panen   4 25.000     

Jumlah  390.000  200.000     
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Biaya Lain – lain  

No Keterangan  Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1 -   - 

2 -   - 

Jumlah   - 

 

Produksi kedelai hitam = 5,6  kuintal = 560 kg 

Pendapatan usahatani 

Pendapatan usahatani = penerimaan – biaya usahatani 

              = Rp. 1.680.000,00 – Rp 812.500,00 

   = Rp. 867.500,00 

Dimana : 

Penerimaan = produksi x harga per kg 

         = 560 .x Rp. 3000,00 

         = Rp. 1.680.000,00 

Biaya usahatani = Biaya sarana produksi + biaya tenaga kerja + biaya lain-lain 

    = Rp. 222.500 + Rp. 590.000 + Rp. - 

    = Rp. 812.500 
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Lampiran 5…………………………………………………………….(lanjutan) 

 

Rincian Biaya Usahatani Responden Petani Kedelai Hitam (Glycine soja) 

Setelah Mengikuti Program Pemberdayaan Petani Kemitraan PT. Unilever 

dengan Petani. 

 

1. Pendapatan Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja) Bapak Agus salah satu 

responden Setelah Mengikuti Program Pemberdayaan Petani Kemitraan antara 

PT.Unilever dengan Petani. 

 

Luas Lahan Usahatani = 350 m2 

Biaya Usahatani : 

Biaya Sarana Produksi  

No Keterangan  Jumlah (kg) Harga 

Satuan 

Biaya  

1 Benih 9 kg Rp. 5200 Rp.   46.800 

2 Pupuk cair   Rp.   60.000 

3 Pestisida : 

-Sumo 

-Kukon 

 

 Jumlah   Rp. 100.000 

 Total Biaya   Rp. 206.800 

 

Biaya Tenaga Kerja  

No Jenis Kegiatan Luar Keluarga Dalam Keluarga 

Pria Wanita Pria Wanita 

Orang Upah 

(Rp)/HK 

orang Upah 

(Rp) 

orang Upah 

(Rp) 

orang Upah 

(Rp) 

1 Pengolahan 

Tanah 

- - - - - - - - 

2 Tanam 4 30.000 - - 2 30.000 - - 
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Lanjutan Biaya Tenaga Kerja  

3 Penyiangan - - - -- - - - - 

4 Pemupukan - - - - - - - - 

5 Pengairan - - - -- - - - - 

6 Pengendalian 

hama penyakit 

- - - - - - - - 

7 Panen 4 30000       

Jumlah 8 240.000   2 60.000 - - 

 

Biaya Lain – lain  

No Keterangan  Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1 Upah perontok + tenaga   Rp.   85.000 

2 pengairan   Rp. 250.000 

3     

4     

Jumlah   Rp. 335.000 

 

Produksi kedelai hitam = 5 kuintal = 500 kg 

Pendapatan usahatani 

Pendapatan usahatani = penerimaan – biaya usahatani 

              = Rp 2.600.000 – Rp. 841.800 

   = Rp. 1.758.200 

Dimana : 

Penerimaan = produksi x harga per kg 

         = 500.x Rp. 5200 

         = Rp. 2.600.000,00 

Biaya usahatani = Biaya sarana produksi + biaya tenaga kerja + biaya lain-lain 

    = Rp. 206.800 + Rp. 300.000+ Rp. 335.000 

    = Rp. 841.800 
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Lampiran 5…………………………………………………………(lanjutan) 

 

2. Pendapatan Usahatani Kedelai Hitam (Glycine soja) Bapak Subari salah satu 

responden Setelah Mengikuti Program Pemberdayaan Petani Kemitraan antara 

PT.Unilever dengan Petani. 

 
Luas Lahan Usahatani = ¼ ha 

Biaya Usahatani : 

Biaya Sarana Produksi  

No Keterangan  Jumlah (kg) Harga 

Satuan 

Biaya  

1 Benih 10 kg Rp. 5200 Rp.   52.000 

2 Pupuk ponska   Rp    62.500 

 Pupuk kandang   Rp.   48.000 

3 Obat perangsang   Rp.   60.000 

 Total Biaya   Rp. 222.500 

 

Biaya Tenaga Kerja  

No Jenis Kegiatan Luar Keluarga Dalam Keluarga 

Pria Wanita Pria Wanita 

Orang Upah 

(Rp)/HK 

orang Upah 

(Rp) 

orang Upah 

(Rp) 

orang Upah 

(Rp) 

1 Pengolahan 

Tanah 

4 30.000 4 25.000 - - - - 

2 Tanam 6 30.000 - - - - - - 

3 Penyiangan - - - -- - - - - 

4 Pemupukan 1 30.000 - - - - - - 

5 Pengairan 1 30.000 - -- - - - - 

6 Pengendalian 

hama penyakit 

1 30.000 - - - - - - 

7 Panen   4 25.000     

Jumlah  390.000  200.000     
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Biaya Lain – lain  

No Keterangan  Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1 -   - 

2 -   - 

Jumlah   - 

 

Produksi kedelai hitam = 5,6  kuintal = 560 kg 

Pendapatan usahatani 

Pendapatan usahatani = penerimaan – biaya usahatani 

              = Rp. 2.912.000 – Rp 812.500 

   = Rp. 2.099.500 

Dimana : 

Penerimaan = produksi x harga per kg 

         = 560 .x Rp. 5200 

         = Rp. 2.912.000 

Biaya usahatani = Biaya sarana produksi + biaya tenaga kerja + biaya lain-lain 

    = Rp. 222.500 + Rp. 590.000 + Rp. - 

    = Rp. 812.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian Pada Program Pemberdayaan Petani 
Kedelai Hitam Di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan 
Kabupaten Madiun 

 

Aktivitas/ Kegiatan Kemitraan Penanaman Kedelai Hitam Desa Sambirejo 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 

 

 
Gambar 14. Perkecambahan tanaman kedelai hitam (Glycine soja).  

(Sumber : data primer, 2011) 

 

  
Gambar 15. a) Pertumbuhan tanaman kedelai hitam (Umur 40 Hst),  



190 
 

b) Pengontrolan pertumbuhan tanaman kedelai hitam oleh petani dan penyuluh 

lapang. 

(Sumber : data primer, 2011) 

 

 
Gambar 16. Tanaman kedelai hitam yang terkena penyakit.  

(Sumber : data primer, 2011) 

 

 
Gambar 17. Tanaman kedelai hitam (Glycine soja) yang sudah mulai 

berbuah (kedelia hitam). (Sumber : data primer, 2011) 
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Gambar 18. Tanaman kedelai hitam menjelang panen (Glycine soja) 

(Sumber : data primer, 2010) 

 

   
Gambar 19. a) Panen Kedelai hitam (Glycine soja), b) kedelai hitam yang sudah 

dipanen. 

(Sumber : data primer, 2010) 
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Gambar 20. Sortasi kedelai hitam (Glycine soja) 

(Sumber : data primer, 2010) 

 

 
Gambar 21. Wawancara dengan para petani kedelai hitam (Glycine soja). 

(Sumber : data primer, 2011) 
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Gambar 22. Kunjungan tamu dari HSBI London. 

(Sumber : data primer, 2011) 
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