
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta 

memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan 

untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka 

butuhkan. Melihat hal tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu 

untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman 

daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 

1 yang disebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah mengandung arti kebebasan 

berkreasi membangun daerah yang terbuka lebar bagi daerah. Akan tetapi, terdapat 

juga setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar 

adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi. 

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan 

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan kelembagaan 

nasional, termasuk pula akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan                

pendapatan, pengurangan pengangguran dan  pemberantasan  kemiskinan  absolut  
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dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pola pemberdayaan dilakukan guna 

mengatasi masalah utama di tingkat usahatani yaitu keterbatasan modal petani yang 

di samping masalah belum berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang 

dalam pembangunan pertanian, rendahnya penguasaan teknologi serta lemahnya 

sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani. 

Departemen Pertanian sudah sejak lama merintis penerapan pola pemberdayaan 

seperti ini melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Salah satu 

perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi Penguatan Modal Usaha 

Kelompok (PMUK) yang langsung ditransfer ke rekening kelompok. Pemanfaatan 

dana PMUK ini dilakukan dalam format bergulir dalam rangka pemantapan 

kelembagaan kelompok menjadi lembaga usaha yang dapat meningkatkan 

kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan 

seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan 

mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi 

embrio tumbuhnya inti kawasan pembangunan wilayah. (Abdul Basyid, 2008). 

Kemiskinan dipedesan merupakan masalah pokok yang harus diselesaikan dan 

dan harus diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan 

masyarakat. (BPS, 2014),  jumlah penduduk miskin Indonesia  tercatat 27,72 juta 

jiwa dari jumlah tersebut. Sekitar 13,76 juta jiwa berada diperdesaan dengan mata 

pencaharian utama disektor pertanian. Permasalahan mendasar yang dihadapi 

petani adalah kurangnya akses pada sumber permodalan, pasar dan teknologi,             

serta organisasi tani yang masih lemah. Adanya pemasalahan tersebut, pemerintah 
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mencanangkan program jangka menengah yang fokus pada pembangunan pertanian 

perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha 

agribisnis dan memperkuat kelembagan pertanian di perdesaan, dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), di pedesaan 

mengacu pada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

(PERMENTAN) Nomor 04/Permentan/OT/.140/2/2012. Sebagai salah satu 

program terobosan Departemen Pertanian yang sudah terlaksana sejak tahun 2008 

di 10.542 desa atau Gapoktan. Pedoman Umum PUAP (2014), program ini 

menyalurkan dana (BLM) PUAP ke desa atau Gapoktan, yang diterima masing-

masing  Gapoktan sebesar Rp.100 juta. langsung ditransfer ke rekening Gapoktan, 

kemudian dana tersebut selanjutnya akan dikelola sebagai modal pengembangan 

usaha agribisnis di lokasi PUAP, yang berada dalam kelompok program 

pemberdayaan masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang disimpulkan adalah mendeskripsikan: 

1. Bagaimana proses penyaluran dana bantuan program PUAP kepada 

Kelompok Tani Di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan?. 

2. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui 

Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani Di Kecamatan Purwosari?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui proses penyaluran dana bantuan program PUAP kepada 

Kelompok Tani Di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui keberhasilan PUAP melalui Strategi Pemberdayaan 

Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani Di 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bermafaat untuk memberikan motivasi  bagi Pemerintah  Kabupaten 

Pasuruan terutama bidang pertanian, penyuluh pendamping serta POKTAN 

Kecamatan Purwosari, agar lebih terlibat langsung dalam kegiatan 

penguatan modal usaha melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

(PUAP). 

2. Mengembangkan kelompok tani menjadi masyarakat yang lebih mandiri 

dan kreatif dengan memanfaatkan Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis (PUAP) yang diberikan oleh pemerintah. 

3. Memperluas pemanfaatan Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

(PUAP) melalui kegiatan kelompok tani. 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitiannya, ialah: 

1. Sasaran yang diteliti ialah kelompok tani di Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pasuruan. 
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2. Penelitian difokuskan pada kelompok tani yang mendapatkan dana Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) di Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pasuruan. 

3. Penelitian menggunakan data primer melalui observasi dan wawancara pada 

anggota kelompok tani di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

4. Penelitian menggunakan data skunder melalui dokumen-dokumen resmi, 

laporan-laporan, dan foto data lainnya yang dimiliki kelompok tani di 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

5. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan Metode Importance 

Performance Analysis (IPA). 

1.6 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang terdapat pada penelitian ini adalah: 

1. Kelompok tani adalah sasaran yang mendapatkan dana Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) di Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pasuruan. 

2. Anggota kelompok tani adalah yang memanfaatkan dana Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP). 

3. Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) adalah modal usaha 

yang diberikan pada kelompok tani di Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Pasuruan. 

4. PPL adalah pendamping yang memantau jalannya pemanfaatan dana 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP). 
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5. Kerja sama saprodi adalah kerja sama antara kelompok tani dengan 

penyedia ataupun pemilik sarana produksi pertanian yang dapat mendukung 

kegiatan kelompok tani dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

(PUAP). 

1.7 Pengukuran Variabel  

Pengukuran variabel pada penelitian ini adalah: 

1. Kelompok tani menyelenggarakan rapat/pertemuan pengurus yang diukur 

dengan satuan minggu. 

2. Adanya penyuluh  pendamping yang diukur dengan satuan orang. 

3. Ketersediaan dana PUAP diukur dengan satuan rupiah selama satu tahun. 

4. Sosialisasi program PUAP dengan satuan bulan selama pelaksanaan 

sosialisasi yang dilakukan dalam satu tahun. 

5. Seleksi calon penerima  PUAP diukur dengan satuan orang. 

6. Unit simpan pinjam diukur dengan satuan orang ataupun kegiatan. 

7. Pemahaman akan jaminan /agunan untuk pinjaman dana PUAP diukur 

dengan satuan orang. 

8. Ketepatan pengembalian dana PUAP diukur dengan satuan kegiatan. 

9. Peningkatan unit usaha diukur dengan satuan kegiatan. 

10. Kelompok tani mengadakan saprodi pertanian diukur dengan satuan 

sarana/kegiatan. 

  


