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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemberdayaan ekonomi petani Di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan suasana dan iklim yang 

memungkinkan petani berkembang yaitu: 

a. Pemerintah melaksanakan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk 

memberikan bimbingan terkait dengan penanaman benih, cara pola 

tanam pembibit dan pengendalian hama terpadu.  

b. Pemerintah mengadakan membentuk kelompok tani antara lain 

kelompok tani padi,  kelompok peternak ikan, kelompok peternak sapi 

dan kelompok peternak kambing. 

c. 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. 

2. Kebijakan pemerintah dalam upaya memperkuat potensi/daya yang 

dimiliki petani yaitu : 

a. Pemerintah memberikan dana bantuan modal bagi petani lewat 

kelompok pedukuhan sebagai modal pengembangan usaha petani 
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secara mandiri, misal: peternak kambing, peternak sapi, peternak ikan 

dan lain-lain. 

b. 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. 

c. 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. 

 

B. Saran 

Berdasarkan gambaran penelitian yang telah penyusun lakukan dengan 

segala kelebihan dan kekurangannya, maka penyusun akan mencoba untuk 

memberikan saran yang antara lain meliputi : 

1. Mengingat pemerintah belum  maksimal dalam membentuk lembaga 

pendanaan  sebaiknya pemerintah segera membentuk lembaga pendanaan 

baik berupa koperasi maupun lembaga keuangan lainnya karena lembaga 

tersebut sangat dibutuhkan para petani jika kesulitan modal. 
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2. Pemerintah belum  melindungi para petani untuk mencegah persaingan 

yang tidak sehat maka disarankan untuk segera membentuk lembaga yang 

dapat menampung hasil petani dengan harga yang bersaing di pasaran. 

3. Diperlukan upaya yang lebih intesif untuk meningkatkan produksi bagi 

para petani diantaranya adalah melalui penyediaan bibit unggul. 
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 PANDUAN WAWANCARA UNTUK APARAT 
 

1. Apakah di Desa Selomartani pernah dilakukan penyuluhan pertanian selama 

10 tahun terakir?, Bila pernah penyuluhan apa saja yang pernah 

dilaksanakan? 

2. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan tersebut? 

3. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 

4.  Apakah di Desa Selomartani sudah dibentuk kelompok petani?, Bila 

dibentuk kelompok tani kelompok apa saja yang ada di desa Selomartani? 

5. Bagaimana aktifitas kelompok tani tersebut? 

6. Menurut anda apakah di Desa Selomartani pernah diadakan pelatihan tentang 

pertanian selama 10 tahun terakhir?, Bila pernah pelatihan apa saja dan siapa 

yang melakukan? 

7. Bagaimana pelaksanaan pelatihan tersebut? 

8. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 

9. Apakah di Desa Selomartani pernah diberikan dana bantuan modal bagi 

petani selama 10 tahun terkhir? Bila pernah siapa saja yang memberikan dan 

berapa jumlahnya? 

10. Bagimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 

11. Apakah di Desa Selomartani pernah dilaksanakan pembangunan sarana dan 

prasarana pertanian selama 10 tahun terkhir? Bila pernah dimana dan kapan 

dilaksanakan? 

12. Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana 

pertanian tersebut? 
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13. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 

14. Apakah di Desa Selomartani pernah dibentuk lembaga pendanaan bagi petani 

selama 10 tahun terkhir? Bila pernah kapan dan apa nama lembaga tersebut? 

15. Bagaimana kegiatan lembaga pendanaan bagi petani tersebut? 

16. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 

 

 



 

 

 71

PANDUAN WAWANCARA UNTUK PETANI  
(PEMILIK DAN PENGARAP) 

 

1. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan pertanian?, Bila pernah 

bagaiamana pendapat anda tentang penyuluhan tersebut? 

2. Apakah anda masuk kelompok petani?,  

3. Bila masuk apa saja aktivitas kelompok tani tersebut? 

4. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan tentang pertanian?, Bila pernah 

pelatihan, bagaimana pendapat anda tentang pelatihan tersebut? 

5. Apakah anda pernah menerima dana bantuan modal bagi petani? Bila pernah 

siapa saja yang memberikan dan berapa jumlahnya? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 

7. Bagaimana bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut? 

8. Menurut anda pembangunan sarana dan prasarana pertanian apa saja yang 

pernah dilaksanakan di desa Selomartani selama 10 tahun terakhir? 

9. Bagaimana pelaksanaan masing-masing pembangunan sarana dan prasarana 

pertanian tersebut? 

10. Bagimana dengan pembentukan lembaga pendanaan bagi petani di Desa 

Selomartani? 

11. Bagaimana manfaat kegiatan lembaga pendanaan tersebut bagi petani 

tersebut? 
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT 
 

1. Apakah di Desa Selomartani pernah dilakukan penyuluhan pertanian?, Bila 

pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program tersebut? 

2. Sejauhmana keberhasilan penyuluhan tersebut? 

3. Apakah di Desa Selomartani dibentuk kelompok petani?, Bila dibentuk 

kelompok kelompok tani bagaimana partisipasi masyarakat di desa 

Selomartani? 

4. Bagaimana keberhasilan kelompok tani tersebut? 

5. Menurut anda apakah di Desa Selomartani pernah diadakan pelatihan tentang 

pertanian?, Bila pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program 

tersebut? 

6. Bagaimana keberhasilan pelatihan tersebut? 

7. Apakah di Desa Selomartani pernah diberikan dana bantuan modal bagi 

petani? Bila pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program 

tersebut? 

8. Bagaimana keberhasilan bantuan tersebut? 

9. Menurut anda bagaimanakeberhasilan  pembangunan sarana dan prasarana 

pertanian di desa Selomartani? 

10. Bagimana dengan pembentukan lembaga pendanaan bagi petani di Desa 

Selomartani? 

11. Bagaimana manfaat kegiatan lembaga pendanaan tersebut bagi petani 

tersebut? 

 



 

 

 73

Transkrip Wawancara dengan Aparat Pemerintah, Tokoh 
Masyarakat, dan Petani 

 

Aparat Pemerintah 

Bapak Supardi (PPL) 

 

1. Siapakah nama Bapak? 
 “Supardi Ir” 

2. Berapa Umur Bapak sekarang? 
 “47 tahun” 

3. Apakah Bapak asli dari Desa Selomartani? 
 “Tidak, Saya aslinya Mlati, lahirnya 7 Maret 1963” 

4. Pendidikan terakhir Bapak? 
 “S1 Pertanian UGM, lulusan tahun 1985” 

5. Sejak kapan Bapak bekerja menjadi PPL? 
 “Sejak tahun 1997 dan di tempatkan selama kurang lebih 13 tahun di 

Kecamatan Kalasan”  

6. Apakah di Desa Selomartani pernah dilakukan penyuluhan pertanian selama 
10 tahun terakir?, Bila pernah penyuluhan apa saja yang pernah dilaksanakan? 

 “Pernah…, Pola tanam, Pembibitan, Cara panen, Pengendalian hama terpadu, 
Reklamasi lahan, Pupuk berimbang, dll” 

7. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan tersebut? 
“Penyuluhan tersebut biasanya dilaksanakan secara per-kelompok tani” 

8. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Biasanya kami bekerjasama dengan aparat Desa untuk mengkoordinasi Ketua 
Kelompok Tani, dan Ketuanya menginformasikan ke anggotanya” 

9. Apakah di Desa Selomartani sudah dibentuk kelompok petani?, Bila dibentuk 
kelompok tani kelompok apa saja yang ada di desa Selomartani? 
“Sudah, Kelompok Tani Padi, Kelompok Tani Palawija, dan Kelompok 
Peternak” 

10. Bagaimana aktifitas kelompok tani tersebut? 
 ”Ada yang aktif ada juga yang ngga” 
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11. Menurut anda apakah di Desa Selomartani pernah diadakan pelatihan tentang 
pertanian selama 10 tahun terakhir?, Bila pernah pelatihan apa saja dan siapa 
yang melakukan? 
”Pernah, pelatihan membuat pupuk kandang, menanam tembakau, ternak 
ayam buras, pola tanam padi, pemberantasan hama, dll” 

12. Bagaimana pelaksanaan pelatihan tersebut? 
“Biasanya dilakukan praktek secara langsung di lapangan terhadap kelompok-
kelompok tani” 

13. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 

“Sama aja mas…seperti penyuluhan tadi” 

14. Apakah di Desa Selomartani pernah diberikan dana bantuan modal bagi petani 
selama 10 tahun terkhir? Bila pernah siapa saja yang memberikan dan berapa 
jumlahnya? 

“Pernah, yang memberikan biasanya pemerintah melalui lembaga penjamin 
kredit, yang disebut Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)” 

15. Bagimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 

“Menurut saya cukup membantu petani untuk mengembangkan dan mengelola 
pertanian mereka” 

16. Apakah di Desa Selomartani pernah dilaksanakan pembangunan sarana dan 
prasarana pertanian selama 10 tahun terkhir? Bila pernah dimana dan kapan 
dilaksanakan? 

“Pernah, ya di Desa Selomartani ini. Saya agak lupa mungkin sekitar 3(tiga) 
atau 4 (empat) tahun yang lalu” 

 17. Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana 
pertanian tersebut? 

“Pelaksanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian tersebut 
cukup baik. Akses jalan dan irigasi sekarang sudah bagus” 

18. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 

“Melalui gotong royong” 
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19. Apakah di Desa Selomartani pernah dibentuk lembaga pendanaan bagi petani 
selama 10 tahun terkhir? Bila pernah kapan dan apa nama lembaga tersebut? 

“Pernah, tahun 2004. Namanya UD. Maju Tani dan Koperasi Tani Sindon” 

20. Bagaimana kegiatan lembaga pendanaan bagi petani tersebut? 

”Sebenarnya bagus, tapi modalnya kurang. Jadi tidak bisa melayani semua 
petani di Desa ini” 

21. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 

 “ Petani tidak perlu di gerakkan, orang mereka butuh semua “ 
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Nur Widayati, SH (Kepala Desa) 

 

1. Umur ibu sekarang Berapa? 
“43 tahun” 

2. Pendidikan terakhir ibu? 
“S1 Hukum UGM, lulus tahun 1990” 

3. Apakah di Desa Selomartani pernah dilakukan penyuluhan pertanian selama 
10 tahun terakir?, Bila pernah penyuluhan apa saja yang pernah dilaksanakan? 
“Pernah, di koordinir aparat Desa dan dapat penyuluhan langsung dari PPL. 
Pola tanam, pengendalian hama, pupuk berimbang, reklamasi lahan” 

4. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan tersebut? 
“Di agendakan oleh aparat Desa dan di informasikan ke kelompok tani, lalu 
diatur penjadwalannya kapan untuk mendapatkan penyuluhan” 

5. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
 “Melalui kelompok tani” 

6. Apakah di Desa Selomartani sudah dibentuk kelompok petani?, Bila dibentuk  
tani kelompok apa saja yang ada di desa Selomartani? 
“sudah, kelompok tani padi, palawija, dll “ 

7. Bagaimana aktifitas kelompok tani tersebut? 
”Sebagian besar kelompok taninya aktif, tapi ada beberapa kelompok tani 
yang kurang aktif ” 

8. Menurut anda apakah di Desa Selomartani pernah diadakan pelatihan tentang 
pertanian selama 10 tahun terakhir?, Bila pernah pelatihan apa saja dan siapa 
yang melakukan? 
”Pernah, cara menanam padi, pemilihan bibit unggul, pemberantasan hama 
tanaman, pembuatan pupupk kandang, dll” 

9. Bagaimana pelaksanaan pelatihan tersebut? 
“Mendapatkan pelatihan langsung dari petugas PPL, sesuai dengan 
penjdwalan” 

10. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Melalui kelompok tani” 
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11. Apakah di Desa Selomartani pernah diberikan dana bantuan modal bagi petani 
selama 10 tahun terkhir? Bila pernah siapa saja yang memberikan dan berapa 
jumlahnya? 
“Ada, dari lembaga penjamin kredit atau LEUP. Dan dana tersebut berasal 
dari pemerintah” 

12. Bagimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 
“Menurut saya bagus sekali kalau pemerintah mau memberikan bantuan dana 
bagi oara petani agar bisa menggarap lahan pertanian mereka secara 
maksimal. Saya harapkan secara continue, tidak hanya sekali dua kali” 

13. Apakah di Desa Selomartani pernah dilaksanakan pembangunan sarana dan 
prasarana pertanian selama 10 tahun terkhir? Bila pernah dimana dan kapan 
dilaksanakan? 
“Pernah, di Selomartani khususnya perbaikan jalan di Dukuh Sindon. 
Perbaikan jalan Desa dan perbaikan saluran irigasi dan talut. Dilaksanakan 
pada tahun 2007 yang lalu” 

14. Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana 
pertanian tersebut? 
”Menurut saya ya..baik, soalnya menunjang peningkatan dan memudahkan 
para petani unutk menggarap lahan pertaniannya” 

15. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Kan di Desa Selomartani sudah ada program “resik deso” yang dilakukan 
minggu ke-3 setiap bulannya. Dan kita agendakan untuk bergotong royong 
membantu pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Kan yang bakal 
menggunakan sarana dan prasarana itu juga petani itu sendiri” 

16. Apakah di Desa Selomartani pernah dibentuk lembaga pendanaan bagi petani 
selama 10 tahun terkhir? Bila pernah kapan dan apa nama lembaga tersebut? 
“Ada, sekitar tahun 2004. Berbentuk usaha dagang simpan pinjam dan 
koperasi. Namanya UD. Maju Tani dan Koperasi Tani Sindon. 

17. Bagaimana kegiatan lembaga pendanaan bagi petani tersebut? 
”Bagus, tapi suplai dana dari masing-masing lembaga tersebut itu kurang 
memadai, jadi banyak para petani yang tidak kebagian pinjaman” 

18. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Kalau petani itu tidak perlu digerakkan kalau soal dana, mereka gerak 
sendiri” 
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Bapak Sajiman (Dukuh) 

 

1. Bapak namanya siapa? 
 “Sajiman” 

2. Umurnya? 
 “35 tahun” 

3. Pendidikan terakhir Bapak? 
 “S1 di INSTIPER” 

4. Apakah di Desa Selomartani pernah dilakukan penyuluhan pertanian selama 
10 tahun terakhir?, Bila pernah penyuluhan apa saja yang pernah 
dilaksanakan? 
“Ya , pengendalian hama, cara tanam, pupuk berimbang, dll” 

5. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan tersebut? 
“Saya bekerja sama dengan aparat Desa yang lain untuk melakukan 
penjadwalan para kelompok tani guna dilakukan penyuluhan” 

6. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Saya koordinasikan dengan kelompok tani di dukuh saya” 

7. Apakah di Desa Selomartani sudah dibentuk kelompok petani? Bila dibentuk 
kelompok tani kelompok apa saja yang ada di desa Selomartani? 
“Sudah no…, biasanya masing-masing dukuh punya kelompok tani. 
Kelompok tani padi, palawija, ternak ikan, sapi, kambing, dan lembu” 

8. Bagaimana aktifitas kelompok tani tersebut? 
”Ya sebagian besar aktif, tapi ada beberapa yang tidak aktif. Tergantung dari 
ketua kelompok tani dan pengurusnya serta anggotanya itu sendiri. Mereka 
mau aktif atau tidak” 

9. Menurut anda apakah di Desa Selomartani pernah diadakan pelatihan tentang 
pertanian selama 10 tahun terakhir?, Bila pernah pelatihan apa saja dan siapa 
yang melakukan? 
”Pernah, biasanya kalau sudah ada penyuluhan, ngga berapa lama ada 
pelatihannya. Jadi semua yang dibicarakan di penyuluhan akan di praktekkan 
di pelatihan, langsung dari petugas PPL” 

10. Bagaimana pelaksanaan pelatihan tersebut? 
“Melalui koordinasi dan penjadwalan mas, sama juga kayak penyuluhan” 

 



 

 

 79

11. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Ya mereka mau ikut pelatihan, orang itu untuk peningkatan mereka sendiri. 
Biasanya kalau ada info pelatihan langsung saya informasikan ke kelompok 
tani” 

12. Apakah di Desa Selomartani pernah diberikan dana bantuan modal bagi petani 
selama 10 tahun terkhir? Bila pernah siapa saja yang memberikan dan berapa 
jumlahnya? 
“Kalau untuk Desa Selomartani pasti pernah. Kalau di Desa saya juga pernah 
tapi sudah lama banget mas, 8 tahun yang lalu mungkin” 

13. Bagimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 
“Bantuan dana itu biasanya cuman ada kalau pemilu atau pemilihan bupati. 
Padahal yang kami harapkan terus menerus” 

14. Apakah di Desa Selomartani pernah dilaksanakan pembangunan sarana dan 
prasarana pertanian selama 10 tahun terkhir? Bila pernah dimana dan kapan 
dilaksanakan? 
“Pernah, pembangunan jalan dan irigasi” 

15. Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana 
pertanian tersebut? 
“Bagus, hasilnya sangat bermanfaat unutk akses petani kelahan pertaniannya 
dan irigasi membantu pengairan yang baik” 

16. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Biasa kami diarahkan untuk bergotong royong untuk membantu pembuatan 
sarana dan prasarana tersebut” 

17. Apakah di Desa Selomartani pernah dibentuk lembaga pendanaan bagi petani 
selama 10 tahun terkhir? Bila pernah kapan dan apa nama lembaga tersebut? 
“Pernah, koperasi sama usaha dagang” 

18. Bagaimana kegiatan lembaga pendanaan bagi petani tersebut? 
”Sangat membantu sebenarnya, tapi tidak maksimal” 

19. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Petani iki malah golek mas..mas..” 
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Bapak Agus Subagyo (Dukuh) 

 

1. Bapak namanya siapa? 
 “Agus Subagyo, SE” 

2. Umurnya? 
 “29 tahun” 

3. Bapak di Desa ini menjabat sebagai apa? 
 “Saya Kepala Dukuh mas..” 

4. Dukuh mana pak? 
 “Sindon” 

5. Menurut informasi dari ibu kades, Dukuh Sindon itu dinobatkan sebagai 
pedukuhan teladan. Itu bagaimana ceritanya pak? 
“Wah…itu bisa-bisanya bu kades saja.., sebenarnya biasa saja, cuman saya 
sebagai kepala Dukuh dan Ketua kelompok tani  di Sindon selalu aktif. 
Sehingga informasi tentang pertanian dapat kami terima dan kami praktekkan 
secara tepat. Sehingga segala informasi tentang pengembangan pertanian 
dapat kami praktekkan langsung. Dan alhamdulillah hasilnya baik “ 

6. Apakah di Desa Selomartani pernah dilakukan penyuluhan pertanian selama 
10 tahun terakir?, Bila pernah penyuluhan apa saja yang pernah dilaksanakan? 
“Pernah, macem-macem mas, tujuannya sebenarnya kan untuk meningkatkan 
pengetahuan pertanian dan peningkatan hasil pertanian. Seperti: pembibitan, 
pola tanam, pengairan, cara panen, pemberantasan hama, dll” 

7. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan tersebut? 
“Semuanya di koordinasikan oleh aparat Desa dan PPL. Saya bertugas untuk 
menginformasikan keanggota kelompok tani saya” 

8. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Beruntungnya kelompok tani saya sangat aktif. Sehingga tidak sulit untuk 
menggerakkan merekaunutk mengikuti penyuluhan” 

9. Apakah di Desa Selomartani sudah dibentuk kelompok petani?, Bila dibentuk 
kelompok tani kelompok apa saja yang ada di desa Selomartani? 
“Sudah, kelompok tani padi, palawija, ikan, udang, kambing, sapi, dan 
kegiatan berjalan sesuai masing-masing kelompoknya” 

10. Bagaimana aktifitas kelompok tani tersebut? 
”kalau di tempat saya aktif dan berjalan dengan baik” 
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11. Menurut anda apakah di Desa Selomartani pernah diadakan pelatihan tentang 
pertanian selama 10 tahun terakhir?, Bila pernah pelatihan apa saja dan siapa 
yang melakukan? 
”Pernah, pelatihan pemberantasan hama, pola tanam padi, pembuatan pupuk 
kandang, dll” 
 

12. Bagaimana pelaksanaan pelatihan tersebut? 
“Prosesnya sama kayak penyuluhan mas” 
 

13. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
”itu juga sama kayak penyuluhan” 
 

14. Apakah di Desa Selomartani pernah diberikan dana bantuan modal bagi petani 
selama 10 tahun terkhir? Bila pernah siapa saja yang memberikan dan berapa 
jumlahnya? 
“Pernah, yang memberikan itu pemerintah lewat aparat desa. Jumlahnya 
variatif mas” 
 

15. Bagimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 
“Sangat bagus, soalnya sangat membantu petani yang kekurangan modal” 
 

16. Apakah di Desa Selomartani pernah dilaksanakan pembangunan sarana dan 
prasarana pertanian selama 10 tahun terkhir? Bila pernah dimana dan kapan 
dilaksanakan? 
“Pernah, di Dukuh saya pernah, sekitar pertengahan 2007” 
 

17. Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana 
pertanian tersebut? 
“Sudah cukup bagus mas, soalnya sangat bermanfaat sekali buat petani. 
Karena sarana dan prasarana yang di bangun akan menambah produktifitas 
pertanian. Seperti kemaren dukuh kami pernah mendapat bantuan traktor dari 
pemkab. Sleman” 
 

18. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 
“Karena tujuannya untuk memajukan petani, maka kami secara swadaya 
membantu dalam pelaksanaan pembangunan” 
 

19. Apakah di Desa Selomartani pernah dibentuk lembaga pendanaan bagi petani 
selama 10 tahun terkhir? Bila pernah kapan dan apa nama lembaga tersebut? 
“Ada mas, 6 tahun yang lalu. Namanya Koperasi Tani sindon” 
 

20. Bagaimana kegiatan lembaga pendanaan bagi petani tersebut? 
”Koperasi petani ini dibentuk untuk membantu petani yang membutuhkan 
tambahan modal. Apresiasinya sangat bagus mas” 

 
21. Bagaimana cara menggerakkan petani agar terlibat dalam kegiatan tersebut? 

“Petani di Dukuh saya sangat terlibat dalam pengurusan lembaga keuangan 
tersebut, termasuk saya sebagai koordinator koperasi” 



 

 

 82

Tokoh Masyarakat 
 
Ibu Siti Qomariah (Tokoh Masyarakat) 
1. Apakah di Desa Selomartani pernah dilakukan penyuluhan pertanian?, Bila 

pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program tersebut? 
“Pernah, saya sebagai bagian dari masyarakat Desa Selomartani sangat 
mendukung dengan program penyuluhan tersebut. Masyarakat Desa secara 
keseluruhan sangat antusias dengan adanya penyuluhan itu. Karena dirasakan 
sangat membantu untuk pengembangan pengetahuan mereka untuk 
peningkatan produksi pertanian” 
 

2. Sejauh mana keberhasilan penyuluhan tersebut? 
“Selama ini yang saya lihat cukup berhasil mas, dan produksi pertanian di 
Desa Selomartani ini jadi lebih meningkat” 

 
3. Apakah di Desa Selomartani dibentuk kelompok petani?, Bila dibentuk 

kelompok kelompok tani bagaimana partisipasi masyarakat di desa 
Selomartani? 
“iya, masyarakat membuat kelompok tani biasanya berdasarkan pedukuhan, 
maksudnya setiap dukuh membentuk kelompok tani untuk mewadahi aspirasi, 
keluhan, dan kendala-kendala yang di hadapi di wilayah pertanian mereka” 
 

4. Bagaimana keberhasilan kelompok tani tersebut? 
“Sangat berhasil, karena para anggota tani dapat mengantisipasi kendala dan 
masalah yang dihadapi atau yang akan di hadapi. Karena di pikirkan 
pemecahan masalahnya secara bersama-sama” 

 
5. Menurut anda apakah di Desa Selomartani pernah diadakan pelatihan tentang 

pertanian?, Bila pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program 
tersebut? 
“Pernah mengadakan pelatihan untuk pembutan pupuk organik NPK, cara 
pola tanam, pengobatan pemberantasan penyakit hama dan cara beternak yang 
baik dan sehat untuk lingkungan sekitarnya” 
 

6. Bagaimana keberhasilan pelatihan tersebut? 
“Juga sangat berhasil, karena tujuan pelatihan kan untuk memajukan petani” 

 
7. Apakah di Desa Selomartani pernah diberikan dana bantuan modal bagi 

petani? Bila pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program 
tersebut? 
“Seingat saya sih pernah mas, ya…partisipasinya masyarakat menggunakan 
bantuan modal tersebut untuk memajukan pertanian mereka” 
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8. Bagaimana keberhasilan bantuan tersebut? 
“Cukup berhasil, karena bantuan seperti itu sangat membantu para petani 
untuk melangsungkan produksi pertanian. Masalahnya bantuan seperti itu kan 
tidak terus menerus. Paling cuman satu atau dua kali aja dalam setahun. Itu 
pun kadang-kadang tidak mencakup semua petani disini” 

 
9. Menurut anda bagaimanakeberhasilan  pembangunan sarana dan prasarana 

pertanian di desa Selomartani? 
“Pembangunan sarana dan prasarana pertanian menurut saya cukup baik. 
Misalnya: Pembuatan jalan ketempat areal persawahan, irigasi, penyedian 
pompa air, penyedian alat semprot, traktor untuk membajak sawah dan obat-
obatan” 

10. Bagimana dengan pembentukan lembaga pendanaan bagi petani di Desa 
Selomartani? 
“Lembaga pendanaan di Desa Selomartani menurut saya harusnya dibuat lebih 
banyak, karena yang ada sekarang belum cukup untuk melayani semua petani 
yang ada disini” 

11. Bagaimana manfaat kegiatan lembaga pendanaan tersebut bagi petani 
tersebut? 
“Sangat bermanfaat sekali, karena sangat membantu petani yang 
membutuhkan bantuan dana secara cepat” 
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Bapak Herman (Tokoh Masyarakat) 
 
 
1. Apakah di Desa Selomartani pernah dilakukan penyuluhan pertanian?, Bila 

pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program tersebut? 
“Ya pasti pernah to mas.., masyarakat sangat senang kalau ada penyuluhan. 
Partisipasi mereka ya…dengan datang mengikuti penyuluhan yang diberikan 
untuk mendapatkan informasi tentang pertanian” 
 

2. Sejauhmana keberhasilan penyuluhan tersebut? 
“Sejauh ini yang saya lihat cukup berhasil mas, karena petani bisa menerapkan 
hasil penyuluhan itu” 

 
3. Apakah di Desa Selomartani dibentuk kelompok petani?, Bila dibentuk 

kelompok kelompok tani bagaimana partisipasi masyarakat di desa 
Selomartani? 
“Iya, ada beberapa kelompok tani di Desa Selomartani ini” 
 

4. Bagaimana keberhasilan kelompok tani tersebut? 
“Tergantung kelompok tani itu sendiri mas, kalau kelompok tani itu aktif pasti 
akan berhasil. Tapi ada beberapa kelompok tani yang kurang aktif, karena 
kepengurusannya yang kurang baik dan kurang aktif bahkan ada yang tidak 
aktif lagi” 

 
5. Menurut anda apakah di Desa Selomartani pernah diadakan pelatihan tentang 

pertanian?, Bila pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program 
tersebut? 
“Ya..ada juga, sama saja seperti penyuluhan mas, kan penyuluhan dan 
pelatihan biasanya itu berkesinambungan. Setelah ada penyuluhan ngga 
berapa lama ada pelatihannya” 
 

6. Bagaimana keberhasilan pelatihan tersebut? 
“Cukup berhasil karena biasanya pelatihan langsung dilakukan dilapangan, jd 
lebih mudeng petaninya” 

 
7. Apakah di Desa Selomartani pernah diberikan dana bantuan modal bagi 

petani? Bila pernah bagaimana partisipasi masyarakat dalam program 
tersebut? 
“Pemerintah pernah memberikan dana bantuan modal bagi petani lewat secara 
kelompok pedukuhan. Modal sebagai pengembangan upaya petani secara 
mandiri sendiri, misalnya peternak kambing, sapi, ikan, dll” 
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8. Bagaimana keberhasilan bantuan tersebut? 
“Bantuan tersebut cukup berhasil di laksanakan karena sangat membantu 
petani mengelola dan mengembangkan usaha tani mereka” 

 
9. Menurut anda bagaimanakeberhasilan  pembangunan sarana dan prasarana 

pertanian di desa Selomartani? 
“Menurut saya cukup berhasil, karena pembangunan sarana dan prasarana 
pertanian juga menunjang aktifitas , kelancaran, dan kemajuan pertanian” 
 

10. Bagimana dengan pembentukan lembaga pendanaan bagi petani di Desa 
Selomartani? 
“Lembaga pendanaan yang ada saat ini menurut saya harusnya dibuat lebih 
banyak, agar bisa melayani semua petani yang ada disini” 

 
11. Bagaimana manfaat kegiatan lembaga pendanaan tersebut bagi petani 

tersebut? 
 “Manfaatnya sangat bagus buat petani, karena lembaga pendanaan tersebut 

sangat membantu petani ketika mereka membutuyhkan bantuan dana secara 
tiba-tiba” 
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Petani  
 
Puji Martono (Petani) 
 
1. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan pertanian?, Bila pernah 

bagaiamana pendapat anda tentang penyuluhan tersebut? 
“Pernah mas, sangat membantu saya dalam mengembangkan pertanian. Di 
Desa Selomartani pernah melaksanakan penyuluhan pertanian. Pokok-pokok 
yang dibahas misalnya pola tanam jarak antara 1-2 dan 2-3, memberikan 
pelajaran dengan atau arahan yang lebih tepat tanpa membingungkan, 
sehingga pendapat hasil petani bermanfaat sesuai dengan yang diinginkan oleh 
petani tersebut “ 
 

2. Apakah anda masuk kelompok petani? 
”Iya, saya ikut kelompok tani” 

 
3. Bila masuk apa saja aktivitas kelompok tani tersebut? 

”Biasanya kami mengadakan pertemuan yang waktunya sudah diatur oleh 
pengurus kelompok tani. Pertemuan dilakukan untuk membahas tentang 
semua yang berkaitan dengan kemajuan pertanian” 
 

4. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan tentang pertanian?, Bila pernah 
pelatihan, bagaimana pendapat anda tentang pelatihan tersebut? 
”Pernah, pelatihan yang dilakukan sangat membantu saya meningkatkan 
produksi tani saya” 

 
5. Apakah anda pernah menerima dana bantuan modal bagi petani? Bila pernah 

siapa saja yang memberikan dan berapa jumlahnya? 
”Kalau saya pribadi belum pernah mas, tapi kalau kelompok pernah. Yang 
memberikan pemeritah. Jumlahnya kurang lebih 5 jutaan” 
 

6. Bagaimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 
“Menurut saya sangat membantu mas, karena bisa kami gunakan untuk 
memajukan lahan pertanian” 

 
7. Bagaimana bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut? 

”Kalau itu saya kurang ngerti mas“ 
 

8. Menurut anda pembangunan sarana dan prasarana pertanian apa saja yang 
pernah dilaksanakan di desa Selomartani selama 10 tahun terakhir? 
“Jalan desa, bantuan alat pertanian, irigasi” 
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9. Bagaimana pelaksanaan masing-masing pembangunan sarana dan prasarana 
pertanian tersebut? 
“Pelaksanaannya ya..dilakukan oleh pemerintah tapi kalau seperti pembuatan 
irigasi biasanya masyarakat di koordonasikan untuk ikut membantu secara 
gotong royong” 
 

10. Bagimana dengan pembentukan lembaga pendanaan bagi petani di Desa 
Selomartani? 
“Kurang banyak mas, padahal yang butuh banyak. Kalau bisa dibuat lebih 
banyak” 

 
11. Bagaimana manfaat kegiatan lembaga pendanaan tersebut bagi petani 

tersebut? 
“kegiatannya ya..unutk membantu petani yang membutuhkan bantuan dana. 
Jadi buat kami para petani ya..sangat bermanfaat” 
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Suparman (Petani) 
 
1. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan pertanian?, Bila pernah 

bagaiamana pendapat anda tentang penyuluhan tersebut? 
“Pernah, menurut pendapat saya penyuluhan itu sangat berguna buat petani 
untuk mengembangkan usaha taninya. Karena dengan mengikuti penyuluhan, 
petani jadi tahu tentang informasi-informasi yang baru tentang pertanian “ 

 
2. Apakah anda masuk kelompok petani? 

”iya ” 
 
3. Bila masuk apa saja aktivitas kelompok tani tersebut? 

”Pemerintah pernah membentuk kelompok tani di tingkat pedukuhan 
gabungan kelompok tani (GAPOKTAN), tiap 3 bulan sekali kelompok 
tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh petani mengadakan 
pertemuan. Misalnya: perkebunan, sawah atau padi, peternakan sapi, kambing, 
perikanan, dll ” 

 
4. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan tentang pertanian?, Bila pernah 

pelatihan, bagaimana pendapat anda tentang pelatihan tersebut? 
”Pernah, sangat bagus karena kita mendapatkan tambahan ilmu pertanian dan 
langsung praktek di lapangan ” 

 
5. Apakah anda pernah menerima dana bantuan modal bagi petani? Bila pernah 

siapa saja yang memberikan dan berapa jumlahnya? 
”Pernah, yang memberikan pemerintah. Jumlahnya ngga banyak mas, cuman 
800 ribu, tapi ya lumayan lah..” 

 
6. Bagaimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 

“Walaupun ngga banyak, tapi lumayan sedikit membantu” 
 
7. Bagaimana bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut? 

“Dari Pemerintah disalurkan lewat kantor desa, baru ke kelompok tani atau 
dukuh, lalu ke petani” 

 
8. Menurut anda pembangunan sarana dan prasarana pertanian apa saja yang 

pernah dilaksanakan di desa Selomartani selama 10 tahun terakhir? 
“Lumayan banyak mas, tapi yang paling besar itu pembuatan irigasi dan 
perbaikan jalan” 
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9. Bagaimana pelaksanaan masing-masing pembangunan sarana dan prasarana 
pertanian tersebut? 
“Di laksanakan oleh pemerintah, tapi kami juga ikut membantu” 

 
10. Bagimana dengan pembentukan lembaga pendanaan bagi petani di Desa 

Selomartani? 
“Di Desa Selomartani lembaga pendanaannya menurut saya manfaatnya 
sangat baik. Akan tetapi kurang maksimal melakukan pelayanan kepada petani 
karena cuma ada dua lembaga keuangan. Menurut saya itu sangat sedikit 
jumlahnya di bandingkan dengan jumlah petani yang ada disini” 

 
11. Bagaimana manfaat kegiatan lembaga pendanaan tersebut bagi petani 

tersebut? 
“Sangat bermanfaat sekali, karena bisa membantu petani yang mengalami 
masalah keuangan “ 
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Samijo (Petani) 
 
1. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan pertanian?, Bila pernah 

bagaiamana pendapat anda tentang penyuluhan tersebut? 
“Pernah, sangat membantu mengembangkan wawasan tentang pertanian” 

 
2. Apakah anda masuk kelompok petani? 

”Iya mas” 
 
3. Bila masuk apa saja aktivitas kelompok tani tersebut? 

”Macem-macem mas.., contohnya kami sesama anggota kelompok saling 
membantu melakukan aktifitas pertanian. Supaya lebih cepat dan kalau di 
lakukan bersama-sama jadi lebih mudah atau gampang ” 

 
4. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan tentang pertanian?, Bila pernah 

pelatihan, bagaimana pendapat anda tentang pelatihan tersebut? 
”Pernah, pelatihan juga bagus, sama halnya dengan penyuluhan. Pemerintah 
pernah mengadakan pelatihan tentang pertanian. Pelatihan itu antara lain cara 
pola menanam padi, cara mengatasi pemberantasan tikus, dengan teori praktek 
langsung memberikan pelajaran untuk meningkatkan pendapatan hasil kerja 
tani” 

 
5. Apakah anda pernah menerima dana bantuan modal bagi petani? Bila pernah 

siapa saja yang memberikan dan berapa jumlahnya? 
”Iya mas, saya pernah mendapatkan dana tapi digunakan untuk kepeluan 
kelompok. Yang memberikan pemerintah. Kalau ngga salah jumlahnya sekitar 
2 jutaan per kelompok” 

 
6. Bagaimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 

“Sangat bagus karena bisa kami manfaatkan untuk membeli peralatan 
pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian” 

 
7. Bagaimana bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut? 

“Dari pemerintah, di koordinasikan dengan aparat desa, terus disalurkan ke 
kelompok tani” 

 
8. Menurut anda pembangunan sarana dan prasarana pertanian apa saja yang 

pernah dilaksanakan di desa Selomartani selama 10 tahun terakhir? 
“Pembuatan jalan di dukuh saya, perbaikan jalan desa, pembuatan saluran 
irigasi, bantuan pompa air, dll” 
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9. Bagaimana pelaksanaan masing-masing pembangunan sarana dan prasarana 
pertanian tersebut? 
“Pelaksanaannya sudah diatur oleh pemerintah. Tapi kalau pembuatan jalan di 
dukuh kami, kami sebagai warga ikut membantu” 

  
10. Bagimana dengan pembentukan lembaga pendanaan bagi petani di Desa 

Selomartani? 
“Peran pemerintah dalam pembentukan lembaga pendanaan adalah dengan 
memberikan fasilitas kredit yang disalurkan melalui kelompok tani meliputi: 
petani padi, petani kedelai, petani jagung, ternak sapi potong, ternak ayam 
buras, ternak itik, dan ternak ikan” 

 
11. Bagaimana manfaat kegiatan lembaga pendanaan tersebut bagi petani 

tersebut? 
“Sangat bermanfaat, karena lembaga seperti itu sangat dibutuhkan petani 
disaat mereka kesulitan keuangan” 
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Ibu Suminem (Petani) 
 
1. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan pertanian?, Bila pernah 

bagaiamana pendapat anda tentang penyuluhan tersebut? 
“Pernah mas, sangat bagus dan sangat membantu” 

 
2. Apakah anda masuk kelompok petani? 

” iya ” 
 
3. Bila masuk apa saja aktivitas kelompok tani tersebut? 

”Membahas permasalahan pertanian anggota kelompok tani. Saling bantu 
membantu sesama anggota kelompok tani, dll” 

 
4. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan tentang pertanian?, Bila pernah 

pelatihan, bagaimana pendapat anda tentang pelatihan tersebut? 
”Juga pernah mas, saya jadi lebih mengerti bagaimana bertani yang baik dan 
yang pasti pelatihan menurut saya bisa meningkatkan hasil pertanian” 

 
5. Apakah anda pernah menerima dana bantuan modal bagi petani? Bila pernah 

siapa saja yang memberikan dan berapa jumlahnya? 
”Pemerintah pernah memberikan dana bantuan penguatan modal bagi para 
petani, dana tersebut dari dinas pertanian. Selain itu juga memberikan bantuan 
alat-alat pemberantasan hama tikus, tengki penyemprotan dan peralatan 
membasmi hama lainnya. Jumlahnya ngga pasti mas” 

 
6. Bagaimana pendapat anda tentang bantuan tersebut? 

“Sangat membantu mas,, apalagi kalau secara terus menerus” 
 
7. Bagaimana bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut? 

“Dari pemerintah lalu disalurkan ke lembaga keuangan” 
 
8. Menurut anda pembangunan sarana dan prasarana pertanian apa saja yang 

pernah dilaksanakan di desa Selomartani selama 10 tahun terakhir? 
“Pembangunan sarana dan prasarana cukup baik berjalan lancar, misalnya: 
pembuatan irigasi air, pembangunan jalan, peralatan pertanian, dll” 

 
9. Bagaimana pelaksanaan masing-masing pembangunan sarana dan prasarana 

pertanian tersebut? 
“Semua pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan 
aparat desa” 

  
 



 

 

 93

10. Bagimana dengan pembentukan lembaga pendanaan bagi petani di Desa 
Selomartani? 
“Lembaga yang ada sekarang menurut saya tidak bisa melayani semua petani 
yang ada di Desa Selomartani. Karena disini cuma ada dua lembaga 
pendanaan” 
 

11. Bagaimana manfaat kegiatan lembaga pendanaan tersebut bagi petani 
tersebut? 
“Sebetulnya sangat bermanfaat, tapi kalau lembaga pendanaanya sedikit, jadi 
yang merasakan manfaatnya juga sedikit. Jadi sangat tidak maksimal 
fungsinya” 
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