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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan pembangunan di Indonesia pada saat ini semakin 

berkembang dengan pesat, terutama dalam sektor pertanian dikarenakan sektor 

pertanian memegang peran yang penting bagi seluruh perekonomian nasional. Hal 

ini dapat di liat dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor 

pertanian. Menurut (Sasmita 2013) Peranan sektor pertanian sangatlah strategis 

bukan saja dalam rangka mencapai swasembada pangan, tetapi juga dalam rangka 

memperluas sumber devisa nonmigas. Sektor pertanian juga memberikan perluasan 

lapangan pekerjaan di daerah pedesaan sekaligus meningkatkan pendapatan petani 

yang juga merupakan lapisan terbesar dalam masyarakat. Salah satu program 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja tenaga kerja dan kesejahteraan 

hidup sekaligus meningkatkan perekonomian petani di pedesaan adalah dengan 

mengadakan program berupa PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). 

Gapoktan merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang bertujuan 

untuk meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha ke arah komersial, dengan 

prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan 

pendapatan usahatani bagi anggotanya. Pembentukan Gapoktan di Indonesia pada 

tahun 2014 sudah mencapai jumlah 37.632 kelompok  (Badan Penyuluh dan 

Pengembangan SDM Pertanian 2014). Permasalahan mendasar yang sering 

dihadapi oleh Gapoktan adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, 

kegiatan-kegiatan yang diadakan kurang aktif, pasar dan teknologi yang belum 

memadai, sehingga pada tahun 2008 pemerintah membuat program PUAP saat 
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menteri pertanian dipegang oleh Anton Apriantono. Program PUAP merupakan 

program pemberdayaan petani berbasis pendamping yang bermanfaat untuk 

mengembangkan usaha produktif dilingkup pertanian dan mengurangi 

permasalahan yang terjadi di dalam Gapoktan dengan cara menyalurkan dana 

PUAP ke Desa atau Gapoktan sejumlah Rp. 100.000.000 kepada masing-masing 

Desa atau Gapoktan. Dana yang disalurkan ke Desa atau Gapoktan pada tahun 2014 

sudah mencapai 10.542 Desa atau Gapoktan. Dana yang diperoleh tersebut oleh 

pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening Gapoktan, kemudian oleh 

Gapoktan dana tersebut selanjutnya akan dikelola sebagai modal pengembangan 

usaha agribisnis. Salah satu Gapoktan yang mendapatkan dana  PUAP adalah 

Gapoktan Tani Makmur Sentosa yang berada di Desa Oro-oro Ombo Wetan, 

Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Gapoktan Tani Makmur Sentosa 

merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani mangga gadung klonal 21 yang 

berdiri pada tahun 1997 dan pada tahun 2008 Gapoktan Tani Makmur Sentosa 

mendapatkan dana bantuan program PUAP, kemudian dana tersebut oleh pengelola 

dana dijadikan sarana produksi seperti pupuk, obat pembasmi hama dan peptisida. 

Gapoktan Tani Makmur Sentosa setelah mendapatkan bantuan program  PUAP 

tidak semerta merta merasakan kenyamanan dalam mengelola dana tersebut. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap  ketua Gapoktan Tani Makmur 

Sentosa, Bapak Slamet manyatakan bahwa setelah adanya program PUAP terdapat 

permasalahan yang terjadi, yaitu pemberian dana PUAP oleh Pemerintah terhambat 

karena dana PUAP yang dikeluarkan oleh pengolah dana terlalu banyak dan pada 

saat pengembalian dana yang didapat pun sedikit. Permasalahan tersebut 
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dikarenakan para petani yang meminjam dana PUAP tersebut membayar 

pinjamannya menunggu panen tiba.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengelola dana pun menginginkan 

petani melunasi hutangnya tepat waktu akan tetapi, pada saat petani mendapatkan 

keuntungan dari hasil panen petani harus membagi lagi hasilnya untuk menafkahi 

keluarga dan modal sehingga, hutang yang dibayarkan oleh petani pun tidak lunas. 

Para anggota pengelola dan penyuluh sudah membuat strategi dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut, akan tetapi hasilnya masih kurang makasimal sehingga 

memerlukan strategi yang baru. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut 

perlu adanya perubahan strategi yang digunakan dalam pengembangan dana PUAP 

agar dapat mewujudkan tatanan anggota Gapoktan yang sejahtera. Penting kiranya 

dilakukan penelitian mendalam tentang Analisis Modal Sosial Dan Strategi 

Pengembangan Terhadap Dana PUAP Gapoktan Tani Makmur Sentosa di 

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi modal sosial terhadap pengelola dana PUAP Gapoktan 

Tani Makmur Sentosa? 

2. Bagaimana strategi pengembangan terhadap dana PUAP Gapoktan Tani 

Makmur Sentosa?
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan didapat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Mengetahui kondisi modal sosial terhadap pengelola dana PUAP Gapoktan 

Tani Makmur Sentosa.  

2. Mengetahui strategi pengembangan terhadap dana PUAP Gapoktan Tani 

Makmur Sentosa. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Pemerintah:  penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan 

dalam menentukan keberhasilan program PUAP dalam pencapaian 

kesejahteraan anggota Gapoktan Tani Makmur Sentosa khususnya dan 

masyarakat petani pada umumnya di Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Pasuruan.  

2. Bagi Gapoktan: penelitian ini dapat sebagai referensi para petani dalam 

pengambilan keputusan mengembangkan program PUAP dan mensejahterakan 

anggota Gapoktan Tani Makmur Sentosa. 

3. Bagi peneliti lain: penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, 

pengetahuan sekaligus pemahaman tentang pentingnya modal sosial dan 

strategi pengembangan dalam menyelesaikan permasalahan sebuah kelompok 

masyarakat. 
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1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel  

1.5.1 Batasan Istilah  

Istilah dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan, yaitu : 

1. Gapoktan Tani Makmur Sentosa adalah gapoktan yang berada di Desa Oro-

oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, yang 

merupakan desa penerima dana PUAP tahun 2008. 

2. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah bagian dari 

pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam 

menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian 

desa sasaran. PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dalam 

penelitian ini, hanya membahas dalam aspek keuangan.  

3. Modal sosial merupakan serangkaian nilai dan norma yang berwujud nyata 

dalam  sebuah organisasi masyarakat yang bersifat dinamis.  

4. Kondisi adalah keberadaan modal sosial para anggota yang terhadap pengelola 

dana PUAP yang ada di lapang untuk mengetahui tingkat kesesuaian yang 

diinginkan di Gapoktan Tani Makmur Sentosa. Kondisi modal sosial yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, kepercayaan, resiprositas atau timbal 

balik, partisipasi sosial,  norma sosial dan nilai sosial. 

5. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan anggota terhadap pengelola dana 

PUAP mampu meningkatkan pendapatan para anggota. 

6. Resiprositas atau timbal balik adalah kesadaran anggota gapoktan untuk saling 

membantu keseimbangan antara kepentingan orang lain dan kepentingan 

sendiri dan saling tolong menolong antar anggota untuk lebih maju tanpa 

mengharapkan imbalan.  
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7. Partisipasi sosial diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan anggota 

gapoktan dalam setiap kegiatan program PUAP. 

8. Norma sosial adalah sekumpulan aturan dalam Gapoktan yang diharapkan 

dapat diikuti dan dipatuhi oleh anggota gapoktan. 

9. Nilai sosial adalah sebuah kebiasaan dasar yang telah turun-temurun dianggap 

benar dan penting oleh anggota gapoktan.  

10. Dana PUAP adalah uang yang disediakan oleh pemerintah kepada anggota 

Gapoktan Tani Makmur Sentosa, dana tersebut berupa uang sejumlah Rp. 

100.000.000. 

11. Strategi pengembangan adalah upaya agar dana PUAP di Gapoktan Tani 

Makmur Sentosa dapat lebih berkembang kedepannya. Strategi 

pengembangan yang akan dibahas yaitu, faktor pendorong dan faktor 

penghambat. 

12. Force Field Analysis adalah rumus analisis faktor-faktor strategi yang terdiri 

dari faktor pendorong dan penghambat.  

13. Faktor pendorong adalah rumusan faktor-faktor strategi yang terdiri dari 

kekuatan dan peluang yang terdapat pada Gapoktan Tani Makmur Sentosa 

14. Faktor penghambat adalah rumusan faktor-faktor strategi yang terdiri dari 

kelemahan dan ancaman yang terdapat pada Gapoktan Tani Makmur Sentosa. 

15. Pendapatan adalah hasil keuntungan bersih yang diperoleh dari menjual hasil 

mangga klon 21 dan juga  modal yang digunakan dalam merawat tanaman 

mangga klon 21. 
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16. Pelatihan lapang merupakan pelatihan yang dilakukan oleh penyuluh kepada

para petani tentang cara penangani hama, merawat tanaman mangga klon 21

di lapang (kebun,sawah ataupun ladang) dengan beberapa petani.

17. Pelatihan teori merupakan pelatihan yang dilakukan oleh penyuluh kepada

para petani didalam ruangan dengan banyak petani.

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Terdapat beberapa pengukuran variabel pada penelitian ini, yaitu: 

1. Pertemuan yang diadakan oleh pengelola dana PUAP dan anggota gapoktan

dalam membahas dana PUAP sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

2. Pertemuan yang dilakukan oleh penyuluh pada saat penyuluhan di lapang

maupun tidak sebanyak 1 kali dalam 1 bulan.

3. Pendapatan yang diperoleh oleh petani dari hasil panen mangga klon 21 diukur

dengan menggunakan Rp dalam 1 kali panen. Petani memanen buah mangga

klonal 21 sebanyak 1 kali dalam setahun.




