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S 
ejak tahun 2006, SUNSPIRIT 
mendampingi Kelompok Tani Organik 
di 10 desa dalam wilayah Kecamatan 
Bubon dan Woyla. Pada awalnya, 

jumlah petani yang terlibat dalam program 
ini adalah 200 orang. Setelah dievaluasi, 
ternyata sebagian petani belum aktif 
menerapkan sistem pertanian organik.  
 Evaluasi dilakukan pada 
pertengahan 2007 untuk mengetahui 
tingkat keseriusan mereka menerapkan 
sistem pertanian organik. Evaluasi 
tersebut dilakukan oleh staf 
SUNSPIRIT bersama dengan ketua-
ketua kelompok tani di 10 desa.  
 Berdasarkan evaluasi 
tersebut, tercatat hanya 86 petani 
yang benar-benar serius 
melaksanakan kegiatannya 
dengan baik. Para petani 
serius kemudian bergabung 
dalam suatu jaringan yang 
dinamakan Jaringan Petani 
Organik Antar Gampong. 
Jaringan ini dibentuk pada 
Desember 2007 sebagai tali 
penghubung Kelompok 
Tani Organik 10 desa di 
dua kecamatan tersebut.  
 Sejak 
pembentukannya, jaringan 
ini telah menjalankan 
berbagai kegiatan dan 
menunjukkan 
keberhasilannya. 
Mengumpulkan biaya 
swadaya sebagai modal 
awal, pengadaan polibag, 
pembelian dan 
pendistribusian bibit karet 
okulasi, pertemuan rutin 
untuk koordinasi, dan 
pengaturan modal jaringan 
adalah sejumlah kegiatan 
yang dilakukan oleh 
pengurus jaringan. 
Pengurus jaringan cukup 
mandiri dalam 
menjalankan kegiatannya. 
Dalam hal tertentu, 
ketergantungan mereka 
kepada lembaga 
pendamping 
(SUNSPIRIT), perlahan-
lahan berkurang. 
 Berbagai inisiatif 
muncul dari mereka. Pertemuan yang diadakan 
secara teratur, pengontrolan kinerja anggota, 
dan pengumpulan biaya untuk mengadakan 
hormon perangsang akar bibit karet adalah 

sejumlah contoh bagaimana mereka 
menjalankan jaringan dengan penuh semangat.  
 Selain itu, yang menarik untuk 
diperhatikan adalah inisiatif mereka mengenai 

pengaturan pemakaian modal jaringan. 
Pengurus jaringan bersama ketua kelompok 
tani dari 10 desa sepakat untuk memberikan 
pinjaman modal kepada anggotanya.  
 Jaringan meminjamkan  modal ke 
anggota dengan jumlah tidak lebih dari Rp 
500.000. Modal hanya digunakan untuk 
pengadaan bibit, baik tanaman maupun ternak 
khususnya ayam atau itik. Pengembalian modal 
dilakukan setelah pemanenan hasil. Jangka 
waktu pengembalian disesuaikan dengan jenis 
usaha, tetapi paling lambat tiga bulan setelah 
memperoleh pinjaman modal. Modal 
dikembalikan bersama bunganya sebesar 2 % 
per bulan. 
 Untuk mendapatkan modal, anggota 
terlebih dahulu mengajukan proposal singkat 
ke pengurus jaringan. Proposal tidak harus 
diketik rapi, tetapi boleh ditulis tangan oleh 
anggota sendiri. Proposal singkat tersebut 
setidaknya menguraikan 5 hal, yaitu alasan 
mengapa hendak meminjam modal, untuk apa 
modal tersebut, apa yang sudah dipersiapkan/ 
telah dimiliki, kapan modal bersama bunga 
dikembalikan, dan apa rencana jangka 
panjangnya. 
 Sampai saat ini, 21 proposal telah 
diterima jaringan. Dari jumlah tersebut, 20 
proposal disetujui dan 1 proposal ditolak. Dari 
20 yang disetujui, 13 orang memilih beternak 
ayam dan 7 orang memilih mengembangkan 
tanaman palawija. Total modal yang kelola 
oleh anggota sebanyak Rp 10.000.000. Usaha 
mereka sedang berjalan di bawah pengawasan 
pengurus jaringan.  
 Anggota yang mendapat pinjaman 
untuk pengadaan bibit ayam telah 
mempersiapkan kandang yang baik, pakan 
ayam, obat-obatan, dan tempat pemasaran. 
Demikian juga anggota yang mengembangkan 
tanaman palawija, mereka telah memagar 
kebun dengan baik, mengolah tanah, membuat 
pupuk organik serta pestisida organik. 
 Tiga anggota jaringan dari Desa Cot 
Murong yang memilih mengembangkan 
ternak ayam daripada karet sejak April, telah 
memanen hasilnya. Keuntungan mereka 
berkisar Rp 500.000 – Rp 750.000 per bulan 
(sekali panen). Pembelian bibit ayam baru 
dalam jumlah yang lebih banyak mereka 
lakukan sebagai kelanjutan dan pengembangan 
usaha mereka. Diharapkan modal jaringan 
yang telah dipinjamkan oleh anggota yang lain 
dapat bergulir seperti tiga orang di desa 
tersebut. (GG) 
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