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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai persoalan 

kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat 

dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan alamiah, dan 

kesenjangan antar wilayah. Usaha untuk mengatasi harus menggunakan 

pendekatan multidisiplin yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat pada dasarnya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran 

aktif masyarakat. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek 

penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan disemua bagian aspek 

terkait (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008). 

 Kemiskinan di pedesaan merupakan suatu fenomena sosial yang tidak 

hanya dialami negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga banyak terjadi 

di negara yang sudah maju. Kemiskinan yang terjadi di pedesaan mempunyai 

peluang besar bagi penduduk yang sedikit memiliki faktor produksi, misalnya 

lahan sempit dan modal rendah atau bahkan tidak ada. Indikator kemiskinan 

diantaranya dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan, tingkat pembangunan, 

lingkungan atau daerah, iklim, jenis kelamin, suku, dan status sosial. 

 Berdasarkan data BPS tahun 2013 jumlah penduduk miskin pada bulan 

Maret tercatat 28,07 juta jiwa, jumlah tersebut sekitar 17,74 juta jiwa berada di 

pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Pada umumnya 

petani di pedesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih 
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kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional 

yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama 

dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, 

pembangunan ekonomi dengan pertanian dan pedesaan sebagai sumber basisnya 

secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan 

penduduk miskin. (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010). 

 Permasalahan mendasar yang banyak dihadapi sebagian besar petani 

adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, dan teknologi serta 

organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan 

merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dan 

kesepakatan global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kementerian 

Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan termasuk dalam 

kelompok program pemberdayaan masyarakat. 

 Program PUAP merupakan salah satu program Kementerian Pertanian 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini merupakan bentuk fasilitas 

bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani penggarap, buruh tani 

maupun rumah tangga tani yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan). 

 Gapoktan merupakan kelembagaan di tingkat petani yang melaksanakan 

program PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Guna 

mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, dalam prosesnya 

Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani 
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(PMT). Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang 

dimiliki dan dikelola petani. Guna mencapai tujuan PUAP yaitu mengurangi 

tingkat kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, PUAP dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan kegiatan kementerian pertanian maupun lembaga lain di 

bawah naungan Program PUAP (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010). 

 Pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan 

partisipasi, dengan tujuan melibatkan masyarakat secara aktif terhadap proses-

proses dan kegiatan masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa depan 

masyarakat dan individu. Dengan demikian, partisipasi merupakan suatu bagian 

penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang 

yang berperan aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal 

kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan 

diwujudkan (Ife dan Frank, 2008). 

 Partisipasi masyarakat didorong melalui proyek pembangunan bagi 

masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat. 

Organisasi dan lembaga kemasyarakatan salah satu wadah yang mampu 

menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peningkatan peranan 

masyarakat dalam pembangunan, sehingga masih dibutuhkan wadah untuk 

berpartisipasi di tingkat kelompok. Melalui wadah partisipasi tersebut anggota 

kelompok akan saling belajar melalui pendekatan learning by doing yang berarti 

belajar dengan melakukannya, menuju pada tujuan peningkatan kualitas hidup 

yang lebih baik, sehingga yang terjadi adalah adanya perubahan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang merupakan potensi untuk pembangunan (Van Den 

Ban dan Hawkins, 1999). 
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 Partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang 

kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Partisipasi 

dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan. Upaya 

pemberdayaan diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat diharapkan akan meningkat dengan adanya proses pemberdayaan ini. 

Partisipasi yang lemah dapat disebabkan oleh kekurangan kapasitas dalam 

masyarakat tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu dilakukan (Midgley, 

1986). 

Keberhasilan Program PUAP dalam mengurangi kemiskinan tidak terlepas 

dari tingkat partisipasi masyarakat tani. Partisipasi masyarakat yang rendah 

merupakan salah satu penyebab tidak berhasilnya Program PUAP. Partisipasi 

petani dalam Program puap banyak dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, 

misalnya umur, pendidikan dan luas lahan.  

 Guna mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran di pedesaan, program ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan 

kegiatan Kementerian Pertanian. Kriteria desa calon lokasi PUAP adalah desa 

miskin yang terjangkau, mempunyai potensi pertanian, memiliki Gapoktan, belum 

memperoleh dana BLM PUAP (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010). 

 Berdasarkan kriteria desa calon lokasi PUAP tersebut, penulis memilih 

Gapoktan Bangun Tani di Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen sebagai obyek 

penelitian mengenai partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Desa Mangunrejo 

merupakan salah satu dari empat desa yang sudah menerima dana BLM PUAP. 

Dengan demikian, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang partisipasi petani 

masyarakat melalui PUAP dengan melakukan penelitian tentang partisipasi 
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masyarakat terhadap Program PUAP dengan judul penelitian “PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA 

AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP), (Studi Kasus di Desa Mangunrejo 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses partisipasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP) di Desa Mangunrejo? 

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat tani di Desa Mangunrejo dalam 

pelaksanaan Program PUAP? 

3. Bagaimana hubungan karakteristik sosial ekonomi pertanian penerima 

Program PUAP (umur, pendidikan, lama berusaha tani, frekuensi mengikuti 

penyuluhan, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga, produksi, dan 

produktivitas) dengan tingkat partisipasi di daerah penelitian? 

4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan Program 

PUAP?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan proses partisipasi Program PUAP di Desa Mangunrejo 

2. Mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat tani di Desa Mangunrejo 

3. Menganalisis hubungan karakteristik sosial ekonomi petani penerima 

Program PUAP (umur, pendidikan, lama berusaha tani, frekuensi mengikuti 

penyuluhan, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga, produksi, dan 

produktivitas) dengan tingkat partisipasinya dalam pelaksanaan program ini 

di daerah penelitian 
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4. Menyusun rencana peningkatan keberhasilan pelaksanaan Program PUAP. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi di Jurusan Agribisnis 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Sebagai informasi serta evaluasi bagi pengurus Gapoktan dan LKMA dalam 

proses pelaksanaan Program PUAP 

3. Sebagai bahan informasi bagi pihak penyelenggara Program PUAP 

4. Bagi mahasiswa, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

  


