
L PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pertanian pada PJP I1 diarahkan untuk memantapkan 

swasembada pangan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan 

nelayan, memperluas kesempatan keja dan kesempatan bemsaha, mengisi dan 

memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri melalui pertanian 

yang maju, efisien dan tangguh, sehingga makin mampu meningkatkan dan 

menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan pengolahan produksi serta 

menunjang pembangunan wilayah. 

Reorientasi arah pembangunan pertanian tersebut pada dasarnya adalah 

keinginan untuk dapat menjawab tantangan-tantangan masa depan, yang pada 

hakekatnya dilandasi pada keinginan untuk menangkap sinyal-sinyal positii dari 

adanya perubahan-pembahan dalam lingkungan strategis baik bempa 

globalisasi (informasi, teknologi) maupun kondisi sumberdaya sektor pertanian. 

Untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan sektor pertanian maka 

pihak yang berkepentingan perlu mengoperasionalkan dan mengkoordinasikan 

arah dan wawasan pelakunya sehingga dapat dikembangkan berbagai sumber 

pertumbuhan. Sumber pertumbuhan tersebut antara lain yang berkaitan dengan 

peningkatan produksi dan produktivitas seperti : diversbkasi, intensifikasi, 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta yang berkaitan dengan nilai 

tambah, yaitu peningkatan jenis komoditas yang bemilai tinggi, peningkatan jenis 

produk olahan, mutu dan cara pengemasan. 

Dalam mengelola agribisnis terdapat tantangan yang harus dihadapi dan 

diciptakan menyangkut aspek ekonomi, manajemen teknis dan sosial, sehingga 

dibutuhkan kemampuan dan situasi kondisi kondusif bagi kelancaran proses 

pelaksanaan dan keberhasilan pencapaian tujuan dalam pengelolaan agribisnis. 
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Kemampuan dan situasi kondisi tersebut berupa sumberdaya nil yang 

tadinya masih berupa sumber daya potensial, serta situasi kondisi ekstemal dan 

internal organisasi bempa sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan yang terdiri dari sumberdaya alat. bahan, dana, teknologi, 

manajemen dan informasi, termasuk potensi pasar lokal, regional dan 

internasional. Tantangan ini harus dihadapi dan diwujudkan secara 

konsepsional, berenmna dan terarah dengan penuh kecermatan, perhiitungan 

dan kehati-hatian karena variabel yang berpengaruh terhadapnya peka terhadap 

perubahan situasi kondisi, kebijaksanaan pemerintah dan ipoleksosbud yang 

terus bergerak secara dinamis. 

Salah satu tantangan dalam agribisnis adalah sumberdaya manusia 

pelaku agribisnis. Untuk menghadapi era globalisasi, sumberdaya rnanusia 

Indonesia hams produktii, jemih dalam berpikir, cerdas, dan kreatif. Peran 

sumberdaya rnanusia (SDM) agribisnis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 

(1) SDM yang berperan sebagai aktor utama pembangunan agribisnis, yakni 

SDM yang bekerja pada subsistem agribisnis hulu, agribisnis usahatani dan 

agribisnis hilir; (2) SDM yang berperan sebagai aktor pendukung, yakni SDM 

yang bekerja pada lernbaga penyedia jasa bagi pembangunan sektor agribisnis. 

SDM yang berperan dalam subsistem agribisnis usahatani diantaranya 

adalah petanilkelompok tani. Kelompok tani merupakan suatu institusi/lembaga 

informal yang terdiri dari anggota, pengurus dan ketua, mempunyai aturan main, 

program, aksi, dan akses. Kelompok tani juga rnerupakan suatu sistern sosial 

dalam masyarakat pedesaan memiliki ciri tersendiri dan lingkungan tersendiri 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok tersebut untuk rnewujudkan 

tugasnya. Dengan bemaung dalam wadah kelompok tani diharapkan masing- 

masing anggota kelompok dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. 
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Meningkatnya pmduksi dan produMivitas dicapai mdalui perubahan perilaku 

petani sedangkan faktor luar hanya merupakan faktor perangsang. 

Pembangunan pertanian pada dasamya dilaksanakan di Daerah, 

sehingga keberhasilan pembangunan pertanian pada dasarnya adalah 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian di Daerah itu. Dengan 

pemberlakuan Otonomi Daerah yang didukung oleh Undang-Undang Nornor 22 

Tahun 1999, yang menegaskan bahwa bidang pertanian merupakan bidang 

pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah otonom, maka Daerah hams 

mampu rnemutuskan yang terbaik, sanggup mengambii prakarsa dan terobosan 

demi untuk kepentingan Daerah. 

Kabupaten Halmahera Tengah Pmpinsi Maluku Utara, merupakan 

kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 1990, memiliki luas daratan 

10.580,05 km2 dan luas lautan 25.886,31 km2, dengan jumlah penduduk 164.375 

jiwa. Kelompok tani yang terbentuk sampai dengan tahun 1999 adalah 685 

kelompok (Statistik Pertanian Propinsi Maluku, 1999). Kelompok tani tersebut 

masih memiliki berbagai kelemahan, salah satu diantaranya adalah produktivitas 

usahatani masih rendah yang akan berakibat pada pendapatan. 

Surnber : Statistik Pertanian Pmpinsi Maluku Tahun 1999 (Data Diolah) 

Tabel 1. Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura di 
Kabupaten Halmahera Tengah. 

Jenis 
Tanaman 

-Padi 

-Kedele 

-Jagung 

-Ubi Jalar 

-Ubi Kayu 

-Kmg Hijau 

-Kcng Tanah 

-BuahBuahan 

-Sayuran 

Halmahea Tengah Maluku 

Produk- 
fivitas 

(KwlHa) 
1,8 

1.2 

1.5 

10 

10,s 

0,8 

0.7 

4.5 

5.0 

Produksi (Ton) Produk- 
fivitas 

(KwlHa) 
3.0 

1.3 

1,7 

10 

11.5 

1 2  

1,5 

4.5 

7 2  

1996 

6.854 

974 

3.163 

11.889 

25.085 

968 

1.133 

44.053 

6.352 

Produksi (Ton) 
1946 

47.517 

4.322 

46.334 

100.622 

227.568 

5261 

8.264 

107.549 

50.329 

1997 

6.934 

1.028 

3.175 

10.761 

25.543 

990 

1.180 

26.984 

8.653 

1998 

7.989 

1.050 

3.195 

10.842 

25.726 

998 

1.200 

37.174 

8.942 

1997 

49.574 

4.482 

46.435 

99.785 

229.540 

5.332 

8.388 

91.690 

30217 

1998 

54.852 

4.604 

46.542 

100.543 

231.777 

5.374 

8.494 

100.906 

49.692 
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Agar kelompok tani dapat mencapai tujuannya dan mengembangkan 

kegiatan usahataninya maka pengelolaan hams dilakukan dengan baik. 

Menyadari besamya peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah 

Daerah, maka Pemerintah Daerah ini dituntut untuk berupaya meningkatkan 

kinerja kelompok tani tersebut. Namun demikian dalam rangka meningkatkan 

kinerja, pihak Pemerintah Daerah terlebih dahulu perlu mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi kineja kelompok tani. 

Berdasarkan uraian diatas, maka telah dilaksanakan penelitian yang 

diarahkan untuk mengetahui bagaimana kinerja kelompok tani saat ini serta 

strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan kelompok tani di 

Kabupaten Halmahera Tengah. 

B. ldentifikasi Masalah 

1. Agribisnis di Kabupaten Halmahera Tengah perkembangannya masih lambat. 

jika dibandingkan dengan daerah lain. Kelambatan untuk berkembang ini 

salah satu diantaranya karena kurang profesionalnya kelompok tani dalam 

mengelola usahataninya. 

2. Kurang berkembangnya kelompok tani diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang berkaitan dengan kinerja, yang mengakibatkan produktivitas usahatani 

dan pendapatan yang dipemleh kelompok tani rendah. 

3. Kelompok tani belum marnpu menyediakan komodii agribisnis yang diingini 

pasar. 

4. Peran penyuluh dan instansi terkait belum optimal dalam pembinaan 

kelompok tani untuk mempercepat pengembangan kelompok tani. 
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C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kondisi kinerja kelompok tani saat ini. 

2, Faktor-faktor apa yang rnempengaruhi kineja kelompok tani. 

3. Bagaimana kelompok tani mengantisipasi tantangan benipa persaingan yang 

tajam dimasa yang akan datang. 

4. Alternatii strategi apa yang diperlukan dalam pengembangan kelompok tani 

agar mampu beradaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan baik 

internal maupun ekstemal. 

D. Tujuan Penklitian 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kine j a  

kelompok tani. 

2. Menganalisis sejauh mana kine j a  kelompok tani saat ini. 

3. Menentukan faMor-faMor strategi dalam mengembangkan kelompok tani. 

4. Menyusun formulasi strategi pengembangan kelompok tani di Kabupaten 

Halmahera Tengah. 

E. Manfiat Peneliian 

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera 

Tengah dalam rangka pengembangan kelompok tani ke depan, sehingga lebih 

efektii dalam menghadapi lingkungan bisnis. Disisi lain, sebagai salah satu 

upaya pengungkapan perrnasalahan kelompok tani di Kabupaten Halmahera 

Tengah. 

Bagi penelii sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan bekal dalam melaksanakan tugas. 
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F. Ruang Lingkup 

Dalam rangka melakukan peneltian dengan topik Analisis Kineja 

Kelompok Tani Di Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara, maka penelitian 

ini dibatasi kepada melihat pengaruh antara masing-masing faktor terhadap 

kinerja kelompok tani, selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kine rja kelompok tani. Setelah hasil dari masing-masing faktor dalam 

kinerja diketahui, selanjutnya disusun faktor-faktor strategi pengembangan 

kelompok tani. Hal ini dilakukan agar dapat mernudahkan dan memberikan 

fokus perhatian terhadap faktor-faktor yang diteliii, untuk selanjutnya 

mempermudah dalam memformulasikan strategi pengembangan kelompok tani. 

Sedangkan untuk implementasi diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, 

baik melalui kebijakan pemerintah daerah maupun melalui penelian lebih lanjut. 
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