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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

  Negara Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya 

berprofesi sebagai petani. Pertanian di Indonesia membutuhkan perhatian dan 

peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Pembanguan 

pertanian diupayakan dapat membantu menigkatkan kesejahteraan dengan adanya 

bantuan dari pemerintah.  Pendapatan petani maupun kesempatan kerja dibidang 

pertanian dapat meningkat sesuai perkembangan zaman. 

 Sektor pertanian dapat diandalkan sebagai salah satu penunjang 

peningkatan perekonomian di Negara Indonesia. Kenyataanya sektor pertanian 

membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kemiskinan pedesaan dapat 

dikatakan sebagai salah satu topik pokok yang tidak mungkin dapat dilepaskan 

dari masalah pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan, khususnya di 

negara-negara berkembang. Banyak negara berkembang sebagian besar penduduk 

tinggal di darah pedesaan yang mana pada umumnya mereka hidup di bawah garis 

kemiskinan. (Hadi Prayitno & Lincolin Arsyad, 1986: 39) 

 Jumlah kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 

2015 (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis 

kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang dengan presentase 11,22 

persen bertambah sebesar 0,86 juta dibandingkan dengan kondisi september 2014 

yang sebesar 27,73 juta orang dengan presentase 10,96 persen. Penduduk miskin 



 

2 
 

di daerah perkotaan  naik sebanyak 0,29 juta orang  dari 10,36 juta orang pada 

september 2014  menjadi 10,65 juta orang pada bulan maret 2015  dengan 

peningkatan presentase 0,13 persen dari 8,16 persen di bulan september 2014 

menjadi 8,29 persen di bulan maret 2015 sementara penduduk miskin di 

perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang dari 17,37 juta orang pada bulan septeber 

2014 menjadi 17,94 juta orang pada bulan maret 2015  dengan peningkatan 

presentase 0,45 persen dari 13,76 persen pada september 2014 menjadi 14,21 

persen pada bulan maret 2015. 

Kemiskinan pada umumnya  mempunyai masalah yang  berhubungan erat 

dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Masalah tersebut yaitu pertama, 

sebagian besar petani Indonesia masih memiliki lahan yang tidak terlalu luas atau 

kurang dari satu hektar. Kedua, petani mengalami keterbatasan pada akses 

pemasaran. Ketiga, petani memiliki kendala atas informasi pertanian sarana 

prasarana atau tekhnologi yang mendukung kemajuan di sektor pertanian. 

Keempat, masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah 

masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani.  

Permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku usaha agribisnis, kini 

telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam rangka untuk mempercepat 

tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis sehingga nantinya dapat mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, oleh sebab itu pemerintah 

meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandir (PNPM-

Mandiri). Salah satu kegiatan dari PNPM- Mandiri di Kementerian Pertanian 

dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). 
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PUAP merupakan program pemberdayaan usaha agribisnis yang ditunjukan bagi 

petani/peternak di perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. 

 Program PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal untuk kegiatan 

usaha pertanian yang dberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). 

Setiap Gapoktan terdiri dari beberapa kelompok tani. Setiap tani tersebut memiliki 

jumlah anggota yang berbeda-beda, sehingga jumlah anggota dari setiap Gapoktan 

tidak sama. Dana PUAP hanya diberikan pada Gapoktan yang aktif melakukan 

usaha di desa. Jenis usaha yang dilakukan oleh Gapoktan penerima Dana PUAP 

sangat beraneka ragam. Jenis usaha tersebut adalah (a) tanaman pangan (padi dan 

palawija); (b) peternakan; (c) industri rumah tangga (olahan hasil pertanian, 

peternakan dan perkebunan); (d) hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran); 

(e) tanaman perkebunan; (f) pemasaran hasil pertanian (buah-buahan, beras, 

sayur-sayuran, olahan limbah ternak); dan (g) usaha lain (simpan pinjam, pakan 

ternak, pupuk).(Gilbarto Frofika Zanses, dkk, 2015 )  

Program PUAP dalam pelaksanaanya tidak lepas dari adanya  

pemberdayaan kepada para anggota tani atau kelompok tani yang akan menerima 

dana PUAP melalui pendampingan sosial sehingga program tersebut dapat 

berjalan maksimal. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusunya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan 

dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan 

bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan ; (b) 

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 
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meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang 

mereka perlukan ; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Edi Suharto, 2006:58) 

  Sasaran pemberdayaan adalah melalui pendekatan kelompok tani sebagai 

penerima dana PUAP. Anggota-anggota kelompok tani diharapkan dapat berperan 

aktif. dalam kegiatan kelompok tani, termasuk dalam kegiatan penyuluhan yang 

dilakukan oleh instansi terkait. Kontak tani sebagai pemimpin kelompok tani, 

diharapkan menjalankan perannya sehingga terjadi kedinamisan pada 

kelompoknya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemandirian anggota-

anggotanya. Kedinamisan petani dapat dilihat dari keinginan yang sungguh-

sungguh pada individu petani untuk percaya pada dirinya sendiri dan tidak 

tergantung pada pihak lain. Hasil penelitian tentang dinamika kelompok 

menyebutkan bahwa kelompok yang dinamis adalah yang anggota-anggotanya 

memiliki ciri-ciri kedinamisan, yaitu : prestatif, mau bekerja keras, luwes bergaul, 

mandiri dan inovatif (Pertiwi & Setijorini, 2006 dalam Endang Indrawati, dkk 

2008) 

Program PUAP yang telah berjalan apakah mampu memberdayakan 

kelompok tani, melalui peran PUAP. Dalam melaksanakan program PUAP tentu 

adanya pelaksanaan seperti penyuluhan serta ketua kelompok tani beserta anggota 

dalam organisasi yang ikut berperan dalam melaksanakan program PUAP 

tersebut. Peran tersebut dapat dilihat dari sejauh mana peran program PUAP 

tersebut dalam membantu kelompok tani melalui sikap petani terhadap program 

PUAP dan dampaknya terhadap sosial ekonomi petani di daerah penelitian. 
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Desa Gadingkulon merupakan salah satu desa yang menerima dana PUAP, 

Desa Gadingkulon terletak di Keacamatan Dau Kabupaten Malang. Mayoritas 

masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian, namun ada yang 

berwirausaha dalam usaha bersekala kecil, antara lain berdagang warung-warung 

manisan dan lain sebagainya dan tidak dipungkiri masih banyak terdapat 

pengangguran. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil studi penelitian 

di Desa Gadingkulon dikarenakan Desa Gadingkulon merupakan salah satu desa 

yang menerima dana PUAP. Desa Gadingkulon juga merupakan desa dengan 

Kelompok tani yang solid dan dalam pelaksanaan program PUAP Desa 

Gadingkulon juga sering dijadikan contoh serta acuan bagi kelompok tani dari 

desa lain di Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai kelompok tani yang 

berjalan dengan baik . 

Adapun  Gabungan Kelompok tani yang dibina melalui pemberdayaan 

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Gadingkulon terdiri 

dari 3 kelompok tani. Kelompok Tani tersebut bernama Kelompok Tani Srigading 

1,2 dan 3. Anggota dalam Kelompok tani srigading 1 berjumlah 113 anggota yang 

berlokasi di Dusun Krajan, untuk anggota Kelompok Tani Srigading 2 berjumlah 

45 anggota berlokasi di Dusun Sempu dan Kelompok Tani Srigading 3 

berjunmlah 60 anggota yang berlokasi di Dusun Princi. Berdasarkan uraian di atas 

maka penulis tertarik untuk menjadikan bahan penelitian degan  judul’’Peran 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Pemberdayaan 

kelompok Tani  adapun lokasi penelitian Desa Gadingkulon Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan, adalah  

mendeskripsikan Peran Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dalam 

Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Gadingkulon Kecamatan Dau 

kabupaten Malang. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan dalam Pemberdayaan  Kelompok Tani Srigading di Desa 

Gadingkulon Kecamatan Dau kabupaten Malang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan : 

1. Menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten kota malang, penyuluh 

pendamping, Gapoktan dan petani yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung terhadap pelaksanann program PUAP, serta dapat dijadikan 

sebagai bahan untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan dan 

pengembangan usaha pertanian pada tahap yang telah ditentukan 

2. Untuk melihat kontribusi yang diperoleh melalui PUAP bagi 

pemberdayaan dan pengembangan pertanian di Desa Gadingkulon. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini  merupakan studi kasus yang hanya fokus pada Kelompok 

Tani  Srigading Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Penelitian ini juga hanya membahas  mengenai peran program PUAP sesuai 

rumusan masalah dan bertempat di Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. 


