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                                                                  KELOMPOK TANI SUBUR
Kelompok Tani Subur merupakan salah  satu kelompok tani  di desa Desa kuryokalangan
Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .Suber daya alam  yang sangat  mendukung   untuk
usaha  pertanian  dan perdagangan .

Mata pencahariyan penduduk Desa Kuryokalangan mayoritas sebagai petani
baik milik sendiri maupun orang lain .

1. Identitas Wilayah

Desa :Kuryokalangan
Kecamatan :Gabus
Kabupaten :Pati
luas Areal : 75  Ha

2. Batas Wilayah 

Sebelah Timur :Desa Kedalingan
Sebelah utara :Desa Mojolawaran
Sebelah Selatan :Desa Tabahagung
Sebelah Barat :Desa Bogotajung 

3.Identitas Kelompok

a.  Susunan Pengurus
     Pelindung :KEPALA DESA
     Penasehat : BPD
     Ketua : M .SAHID
     Sekretaris : A. SU'UDI
     Bendahara : CUK HARJO
     Jumlah Anggota: 126 Orang 

b.Visi Kelomok 
   Meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Tani dan masyarakat 



   sekitar .

c.Misi Kelompok 
   Menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk 
   meningkatkan pertanian dengan setuhan tehnologi modern ,sehingga 
   Kesejahteraan anngota dan masyarakat dapat tercapai.

d. Tujuan 
    Menjalin kerjasama antar anggota untuk membantu mewujudkan progam 
    pemerintah swasembada pangan berkelanjutan 

e.Penutup
   Profil Kelompok Tani Subur  merupakan gambaran singakat tetang kelompok
   yang selalu dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan .kami 
    berharap adanya masukan ,saran atau informasi untuk perkembangan 
    dan kemajuan kelompok kami .

PENDAHULUAN 
A.Latar Belakang 

Dalam rangaka progam percepatan ,dan ketepatan ekonomi di desa 
yaitu :

1.pencapaian swasembada beras yang berkelanjutan 

2.peningkatan mutu  dan kwalitas

3.mampu berdaya saing 

4.meningkatkan kesejahteraan petani 

Berdasarkan  4  ( empat ) target  utama ,maka arah pembangunan 



tanaman pangan yaitu:

1. pelestarian tanaman padi 

2.meningkatkan produksi jagung dan kedelai 

3.peningkatkan kacang hijau dan umbi kayu dan umbi jalar

4.pengembangan tanaman pangan lainya

Salah satu dari setatregi kesuksesan adalah, niat atau tujuan kita yang baik, 

pantang meyerah walau apapun yang terjadi ,walaupun tidak sesuai  apa yang 

yang kita bayangkan ,berjuang semampu kita apa yang kita kerjakan harus 

punya keyakinan bahwa kalau kita bisa atau mampu ,dan yang perlu di perhatikan 

betul  betul berkwalitas  barang yang akan di perdagangkan ,kita sudah susah 

payah mencari  pelanggan  dengan ketledoran atau kesalahan sedikit itu 

akan berdampak fatal dalam berusaha.maka kita harus jeli dan mampu 

membaca situasi pasar ,dan yang tak kalah penting adalah pemasaran 

swatu pradak apapun itu butuh pemasaran .yang ini kendala besar bagi 

pengusaha kecil kecilan yang mau merintis usaha ,tidak semudah  membuka 

telapak tangan ,di butuhkan keuletan, kesabaran ,dan metal yang kuwat.

semua ini kalau ada yang ditigalkan salah satu gak bakalan tercapai  kesuksesan

MENCARI PILIHAN 



a. Ada Tiga Pilihan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari hari:

1. Di pekerjakan 

     ciri ciri yang di pekerjakan adalah pekerjaan yang di atur dengan jarak waktu 

     pendek atau panjangnya waktu itu , yang di ganti dengan uang , tergatung 

     jenis pekerjaanya ada yang berat ada yang ringn ,ada yang mengunakan 

     tenaga ada yang mengunkan pikiran ,ada yang upahnya sedikit ada yang 

     upanhnya besar  tergantung kemampuan masing masing orang .

     contoh,  buruh tani ,buruh bangunan ,pelayan super market ,buruh pabrik,dll

2. Meperkerjakan 

    Tipe memperkerjan adalah, seseorang yang membut pekerjaan apapun 

     yang tidak di batasi waktu ,hari , jam, yang tidak di kerjakan sendiri 

     yang medapatkan  uang bisa kecil bisa besar tergantung kemampuan dan modal 

     yang disertai dengan keahlian masing masing . 

    contoh, petani ,pengrajin ,peternak ,konfeksi ,warung ,toko, dll

3.Pedagang 

     sesuatu  barang apapun yang sifatnya dibeli dan di jual lagi itu dinamakan 

    pedagang ,

     pedagang  apapun dia punya kebebasan kapan mau beli kapan mau jual 



     pedagang juga punya kebebasan kapan waktu beli kapan waktu untuk jual 

      pedagang tidak di batasi dengan usia, waktu ,jam dan hari

      pedagang hanya satu kuncinya kemauan .kembali lagi tergantung keahlian 

     dan kemampuan .dan pengasilan sesuai modalnya  masing masing 

    serta  keahlian seseorang.

              SARAN 
        Marilah  generasi penerus bangsa ,jangan siasiakan waktu mudamu kejarlah setingi langit 

apapun kerjaanya kalau di tekuni dengan sungguh sungguh pasti akan menampakkan  hasil .

jangan berambisi kejar yang banyak sedikit sedikit lama lama menjadi bayak .

biasakan  membuat pekerjaan dari pada mencari pekerjaan.banyak sekali di sekeliling kita 

yang belum tersentuh tangan tangan yang trampil.jangan budayakn belanja di mol mol atau

supermarket  itu akan mengurangai perekonomian di desa.alangkah lebih baik kita belanja

di pasar pasar di toko toko desa itu pun tidak kalah barang yang di mol atau di supermarket. 

otomatis tanpa kita sadari kalau kita belanja  di pasar menggerakkan ekonomi di perdesaan .

perputaran uang lama di desa , berarti kesejahteraan berada di tangan orang kecil atau di 

perdesaan ,kalau kita belanja di mol perputaran uang langsung kekota .

       marilah kelola bumi kita ini ,jangan sampai bumi ini negeri ini di kelolo pihak pihak 



asing .kami  membayangkan 10 tahun lagi kalau anak kita tidak ada yang mau bertani 

tidak menutup kemungkinan kita krisis pangan . Maka sebelum itu terjadi  bangkitalah 

tanamilah bumi ini ,jadilah petani yang handal yang di dukung dengan alat alat canggih

 buatlah trobosan trobosan baru cara bercocok tanam .belajarlah metode metode baru 

sehingga bisa membantu bapak bapak petani.

Hanya pada kamulah negeri ini di bebankan jangan sampai kau gadekan hanya kita 

malas malasan .

      Demikian saran dan gambaran kehidupan cobalah cermati dan pahami semua ini 

semoga  berguna bagi kita semua , kalau ada yang benar saran kami itu semata mata 

dari ALLAH yang memberi petujuk ,kalau ada yang salah mohon maaf yang sebesar

besarnya.
ketua kelompok Tani 
              Subur 

             M.SAHID


