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MOTTO 

 

MOTTO: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Al Baqarah : 286) 

 

“Imajinasi kita adalah satu-satunya batas untuk apa yang bisa kita harapkan dan 
kita miliki di masa depan” 

(C. F. Kettering) 

 

“Jika kamu berhasrat untuk meraih keberhasilan, jangan hanya memandang ke 
tangga tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut” 

(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
 

Dampak krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia dirasakan 
oleh seluruh lapisan masyarakat baik golongan ekonomi atas, menengah maupun 
bawah. Pada masyarakat golongan ekonomi lemah lebih merasakan dampak krisis 
dibanding golongan ekonomi menengah dan atas. Masyarakat petani kecil dan 
penggarap salah satu golongan masyarakat ekonomi lemah yang merasakan 
dampak krisis ekonomi tersebut.   Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi kesenjangan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat 
petani. Jadi dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan 
profil keberdayaan masyarakat yang memungkinkan masyarakat dapat 
berkembang, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat dari kondisi yang 
saat ini kurang  mampu untuk dapat  melepaskan diri dari keterbelakangan. 

Penelitian ini ingin mengetahui  apa program pemberdayaan petani yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah Di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan 
Kabupaten Sleman. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan 
dibantu dokumentasi dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan petani. Analisa 
data menggunakan data kualitatif dengan sifat deskriptif analisis yaitu data hasil 
penelitian tersebut dianalisa dari awal hingga akhir. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa  kebijakan pemerintah 
dalam upaya menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan petani 
berkembang yaitu: pemerintah melaksanakan penyuluhan pertanian yang 
bertujuan untuk memberikan bimbingan terkait dengan penanaman benih, cara 
pola tanam pembibit dan pengendalian hama terpadu, pemerintah mengadakan 
membentuk kelompok tani antara lain kelompok tani padi,  kelompok peternak 
ikan, kelompok peternak sapi dan kelompok peternak kambing dan pemerintah 
mengadakan pelatihan tentang pertanian yang meliputi: cara pola menanam padi, 
cara mengatasi pemberantasan tikus, pembuatan pupuk organik NPK dan cara 
beternak yang baik dan sehat untuk lingkungan sekitarnya. Kebijakan pemerintah 
dalam upaya memperkuat potensi/daya yang dimiliki petani yaitu : pemerintah 
memberikan dana bantuan modal bagi petani lewat kelompok pedukuhan sebagai 
modal pengembangan usaha petani secara mandiri, misal: peternak kambing, 
peternak sapi, peternak ikan dan lain-lain, pemerintah dalam melakukan 
pembangunan sarana dan prasarana pertanian cukup baik antara lain: 
pembangunan jalan menuju lahan pertanian, pembangunan saluran irigrasi, 
penyediaan pompa air, penyediaan alat semprot, traktor untuk membajak sawah 
dan obat-obatan, kebijakan pemerintah dalam pembentukan lembaga pendanaan 
adalah memberikan berbagai  modal kerja dan penguatan modal yang diberikan 
kepada petani, peternak, dan petani ikan dalam rangka pembiayaan usaha dan 
pengembangan usaha mereka. Dana tersebut berasal dari APBN maupun APBD 
Kabupaten dan diberikan kepada petani melalui berbagai kelompok petani yang 
ada di desa Selomartani Kecamatan Kalasan. 

 
Kata kunci: pemberdayaan, pemerintah dan petani 


