
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani Di Kecamatan 

Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

Penelitian Tri Panadji (2006) menegenai Penguatan Modal Sosial Untuk 

Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan 

Kering dapat disimpulkan bahwa : Program pemberdayaan masyarakat pedesaan 

dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering selama ini masih lebih menekankan 

pada pemberian bantuan material, dan kurang pada penguatan modal sosial 

setempat. Berkembangnya kegiatan ekonomi dan perbaikan pengelolaan ALK 

setempat lebih dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mengalokasikan 

sumberdaya keluarga dan mengelola tata nilainya untuk memperkuat modal 

sosialnya dari pada besarnya bantuan material dan pengetahuan teknologi yang 

diterima petani melalui keorganisasian proyek atau pemerintahan desa. Beberapa 

indikator modal sosial dalam perbaikan pengelolaan ALK secara berkelanjutan 

adalah kuat atau lemahnya solidaritas, manajemen sosial, keorganisasian jaringan 

kerja, struktur sosial dan kegotong-royongan masyarakat setempat. Modal sosial 

relatif tajam bisa diamati di tingkat masyarakat kecil, atau dukuh. Jalinan mutual 

trust, mutual respect dan mutual benefit, masih ditemukan pada masyarakat             
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dukuh; namun jalinan ini mulai memudar pada masyarakat tingkat desa. Oleh sebab 

itu, penguatan modal sosial, untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan, hendaknya 

dimulai dari masyarakat tingkat paling bawah, yaitu dukuh. Sekumpulan elemen 

tata-nilai yang penting untuk penguatan modal sosial adalah rasa malu/harga diri, 

empati, kejujuran, amanah, altruisme, bervisi ke depan dan rasional; sedangkan 

untuk pengerak kemajuan material adalah kerja keras dan rajin, hemat, gandrung 

inovasi, menghargai prestasi kerja, bervisi ke depan, dan rasional. Kedua gabungan 

tata-nilai, yaitu untuk penguatan modal sosial di satu sisi dan untuk penggerak 

kemajuan atau penguatan modal material di sisi lain, secara bersama (“sinergis”) 

dibutuhkan dalam pengelolaan ALK berkelanjutan di pedesaan. Pengembangan 

model penguatan modal sosial memerlukan latar belakang pemahaman yang 

mendalam tentang penguatan tata-nilai, keorganisasian masyarakat berbasis 

komunitas kecil, manajemen sosial yang sehat, kepemimpinan nonformal, dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, pemberdayaan 

masyarakat pedesaan melalui penguatan modal sosialnya perlu diletakkan dalam 

bingkai transformasi atau pembangunan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya ALK di pedesaan perlu 

dijadikan indikator utama keberlanjutan pembangunan pedesaan secara 

keseluruhan. 

Penelitian Abdul Basyid (2008) tentang Pemberdayaan Masyarakat 

Pertanian Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Petani menyimpulkan  

bahwa: Pemberdayaan masyarakat pertanian secara konseptual pemberdayaan 

masyarakat pertanian cakupannya dapat dipersempit menjadi pemberdayaan 
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kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok 

dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan 

berkelanjutan. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok usaha di bidang 

pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok tani dan pelaku agribisnis lain. 

Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat pertanian mencakup pemberdayaan 

masyarakat agribisnis maupun pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat 

dengan pendekatan kelompok usaha. Kemandirian kelompok dapat terwujud 

apabila kelompok mampu mengembangkan usaha di bidang pertanian secara 

mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha pertaniannya. 

Dengan demikian, focus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka 

pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha bidang pertanian. 

Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran 

kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. Kegiatan 

pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan 

pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan 

pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok. Mengingat proses 

pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan 

pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang 

jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan 

kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat. 

Gede dkk  (2012), pada jurnal Perilaku Petani Terhadap Program 

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan 

menyimpulkan: Dari hasil penelitian pada LM3 Dadia Pura “Panti Kebon Tubuh” 
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di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten 

Klungkung dapat disimpulkan bahwa perilaku petani terhadap program 

pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan pada LM3 Dadia 

Pura “Panti Kebon Tubuh” tergolong sedang, dengan pencapaian skor sebesar 

54,61 %. Perincian dari unsur-unsur perilaku seperti: (1) Tingkat pengetahuan 

petani tentang program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis 

budidaya sapi potong pada LM3 Dadia Pura “Panti Kebon Tubuh” di Dusun 

Penasan tergolong dalam kategori rendah, dengan pencapaian skor sebesar 44,33%, 

(2) Sikap petani terhadap program pemberdayaan dan pengembangan usaha 

agribisnis budidaya sapi potong pada LM3 Dadia Pura “Panti Kebon Tubuh” di 

Dusun Penasan tergolong dalam kategori ragu-ragu, dengan pencapaian skor 

sebesar 66,17 % dan (3) Penerapan usaha agribisnis budidaya sapi potong pada 

LM3 Dadia Pura “Panti Kebon Tubuh” di Dusun Penasan tergolong dalam kategori 

sedang, dengan pencapaian skor sebesar 53,33 %. 

Sasmita dkk  (2013), mengenai Peranan Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan (Puap) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani 

menyimpulkan bahwa, Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) memberi pengaruh positif terhadap masyarakat khususnya dalam bidang 

permodalan bagi masyarakat tani. Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Pedesaan dilakukan untuk melihat perkembangan di lapangan. 

Pelaksanaan PUAP di desa Kuta Jeumpa masih dalam bentuk Gapoktan dan belum 

berkembang menjadi LKM.  Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

yaitu BLM PUAP, Bimbingan Penyuluhan, dan Pembayaran Pinjaman                              



11 
 

 
 

BLM PUAP sangat mempengaruhi sikap petani. Program Pengembangan 

Agribisnis Pedesaan dapat memberi peningkatan dalam hal pendapatan sebesar 

0,16 %. 

Haryo Setiaji, Waridin (2014) tentang  Dampak Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Anggota Gabungan 

Kelompok Tani menyimpulkan pada penelitiannya bahwa: Berdasarkan analisis 

data yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa 

Gapoktan Guyub makmur yang berada di desa Banyu Kuning berdiri sejak tahun 

2007 yang bertempat di jalan Kalipawon-Jambu Km 1. Hingga tahun 2013 anggota 

Gapoktan Guyub Makmur berjumlah 633 anggota yang terdiri dari 13 kelompok 

tani. Awal terbentuk Gapoktan Banyu Kuning memiliki modal sebesar Rp 

1.300.000,00 , modal ini diperoleh dari uang sebesar Rp 100.000, 00 yang 

dikumpulkan dari tiap kelompok tani. Semua responden petani menggarap lahan 

miliknya sendiri, luas lahan yang mereka miliki dibawah 5.000 m2. Semua 

responden menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Mayoritas responden petani 

menggunakan dana BLMPUAP untuk menambah modal usahanya. Sebagian besar 

responden menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena merasakan 

manfaat dari pinjaman tersebut. Efisiensi usahatani cabai lebih besar pada petani 

yang menggarap lahan yang lebih luas. Hal ini karena adanya biaya tetap usahatani 

cabai yang cukup besar. Penelitian menunjukan rata-rata R/C petani sesudah              

PUAP lebih besar dibanding sebelum PUAP. Sebelum PUAP rata-rata                           

R/C adalah sebesar 1,8018 dan sesudah PUAP menjadi sebesar 2,0223.                

Pengujian   perbedaan   statatistik   R/C     rasio      sebelum  dan  sesudah    PUAP  
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menunjukkan nilai t sebesar -17,649 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal 

in berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari R/C rasio pada sebelum 

dan sesudah PUAP dimana sesudah PUAP R/C ratio lebih besar disbanding 

sebelum PUAP. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu dalam penelitian ini 

tidak membahas faktor cuaca yang dapat berpengaruh pada usaha tani cabai hibrida. 

2.2  Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Tujuan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui 

Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pasuruan 

Tujuan dari Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui 

Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani, yaitu: 

a. Memperkuat modal pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis. 

b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha 

agribisnis. 

c. Mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri di kawasan 

pengembangan agribisnis. 

d. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok tani. 

e. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan 

kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya. 

f. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan 

kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya. 

 



13 
 

 
 

2.2.2 Sasaran Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui 

Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pasuruan 

Adapun sasaran dalam Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis  

Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani, yaitu: 

a. Berkembangnya usaha Agribisnis Desa terutama Desa yang memiliki 

potensi potensi pertanian. 

b. Berkembangnya POKTAN yang dikelola petani dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

c. Berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis kelembagaan 

kelompok. 

d. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi agribisnis masyarakat petani kecil. 

2.2.3 Indikator Keberhasilan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis 

Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kecamatan 

Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat petani melalui penguatan 

modal usaha kelompok antara lain: 

a. Pengembangan usaha kelompok yang mampu mengelolah permodalan sesuai 

pemanfaatan modal usaha agribisnis sesuai sasaran yang dituju. 

b. Peningkatan produktivitas usahatani kelompok penerima modal usaha 

agribisnis. 

c. Peningkatan modal usaha agribisnis kelompok tani. 

d. Peningkatan produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis dalam kelompok 

tani. 

e. Mengembangkan usaha agribisnis di kawasan pengembangan agribisnis. 
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Sedangkan indikator keberhasilan (impact dan benefit) dari pemberdayaan 

masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok antara lain: 

1. Peningkatan modal usaha agribisnis dan ketahanan pangan. 

2. Peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis. 

3. Perkembangan usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan. 

2.3  Pemberdayaan Kelompok Tani 

2.3.1  Pengertian Pemberdayaan 

Pada model top down, mayarakat ditempatkan sebagai obyek dalam 

pembangunan. Negara/pemerintah memiliki peranan yang lebih dominan 

dibandingkan dengan masyarakat. Masyarakat pada lapisan bawah tidak 

mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, termasuk juga pada hal-

hal yang secara langsung berkaitan dengan kehidupannya (Soetomo, 2013). 

Perspektif yang menjadi arus utama saat ini ialah perspektif pembangunan 

yang berbasis pada masyarakat. Salah satu teori yang menjadi rujukan utamanya 

ialah people centered development. Implementasi dari people centered development 

menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan 

pemberdayaan masyarakat, dapat diketahui bahwa masalah kemiskinan dan 

keterbelakangan adalah ketidakberdayaan masyarakat (Soetomo, 2013). 

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan siklus atau proses yang  

melibatkan peranan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal 

maupun non formal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan 

melakukan evaluasi pada program yang direncanakan bersama (Widjajanti, 2011). 
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2.3.2  Pendekatan Pemberdayaan  

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat 

tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek 

dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka 

pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut 

(Sumodiningrat, Gunawan, 2002) : 

1. Pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut 

pemihakan.Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan 

program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai 

kebutuhannya. 

2. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan 

dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan 

masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan 

tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali kemampuan 

serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan 

masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, 

dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. 

3. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri 

masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah- masalah yang 

dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya 

dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat 

dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. 
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2.3.3 Pemberdayaan pada Masyarakat Tani 

  Menurut Asia (2010), pemberdayaan masyarakat tani meliputi : 

a. Pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang 

subsisten tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. 

b. Pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan 

kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani 

(Gapoktan), asosiasi, koperasi dan korporasi (badan usaha milik petani), 

serta Pemberdayaan usaha tani dengan penumbuhkembangan jiwa 

wirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk 

mengembangkan usahataninya.  

Salah satu permasalahan petani ialah lemahnya posisi tawar (bargaining 

power) petani terhadap  pedagang / tengkulak / pemborong. Upaya yang dapat 

dilakakukan untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani 

dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dari pra produksi hingga 

pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai 

pertanian meliputi koletivitas modal, kolektivitas produksi hingga pemasaran. 

(Akhmad, 2007) dalam Nasrul (2012) sebagai berikut : 

1. Kolektifikasi modal yaitu upaya membangun modal secara kolektif dan 

swadaya. Misalnya adanya simpan pinjam produktif yang wajib bagi anggota 

untuk menabung dan meminjamkan sebagai modal produksi bukan untuk 

konsumtif. 

2. Kolektifikasi produksi yaitu suatu perencanan produksi secara kolektif untuk 

menentukan pola, jenis, kuantitas serta siklus produki secara kolektif. 
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Kolektivitas produksi perlu untuk mencapai efisiensi produksi dengan skala 

produksi besar dari banyak produsen. Sehingga dapat dilakukan penghematan 

biaya faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti 

daam penanganan hama. 

3. Koletifikasi pemasaran yaitu upaya mendistribusikan komoditas pertanian 

secara kolektif dimana bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran 

dengan skala kuantitas yang besar dan menaikkan prosisi tawar produsen 

dalam penjualan komoditasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi 

tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara 

individual, merubah pola relasi yang merugikan petani produsen, serta 

membuat pola distribusi yang lebih efisien dengan pemangkasan rantai 

pemasaran yang kurang menguntungkan. 

2.3.4  Pemberdayaan Melalui Permodalan 

Menurut Kartasasmita (1996) dalam Zubaedi (2013) salah satu upaya 

pemberdayaan yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering) salah satunya melalui pemberian modal yang mampu membuka 

akses pada berbagai peluang lainnya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya. 

Adanya penguatan akses permodalan yakni melalui Gapoktan. 

 

2.4   Modal Usaha 

2.4.1  Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha 

Kelompok 

Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS 
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digunakan untuk memperkuat modal, termasuk kegiatan simpan pinjam yang 

menuju pada transformasi kelompok ke LKM, pendampingan, pengembangan 

sumberdaya manusia dan kegiatan produksi serta operasionalisasi usaha kelompok. 

Sedangkan anggaran yang kegiatannya dilaksanakan oleh kabupaten/kota 

dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis, perencanaan, seleksi calon 

kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan, 

serta berbagai jenis pelatihan baik bagi Penyuluh Pertanian, maupun bagi kelompok 

dan administrasi kegiatan serta lainnya. Abdul Basyid (2008). 

2.4.2 Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Penguatan Modal Usaha 

Kelompok 

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama 

secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan 

dana kelompok untuk pengadaan saprotan dilaksanakan oleh kelompok, secara 

langsung tanpa lelang/ tender. Pengadaan tersebut dilakukan secara transparan 

dengan jenis dan jumlah sarana produksi diputuskan oleh anggota kelompok. 

Penyaluran sarana produksi (natura) kepada anggota dilegitimasi dengan berita 

acara serah terima barang. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas 

penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok. 

Abdul Basyid (2008). 

2.4.3  Pemupukan Modal Kelompok dan Perguliran Dana 

Dana yang disalurkan langsung kepada kelompok merupakan penguatan 

modal untuk terus dipupuk dan selanjutnya digulirkan guna memperluas sasaran 

penerima manfaat. Dana penguatan modal dapat digulirkan dengan pola              
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perguliran yang bersifat spesifik lokal yang bervariasi menurut komoditas 

(musiman atau tahunan), jangka waktu, jenis usaha dan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Perguliran dapat dilakukan baik dalam bentuk barang 

maupun uang sesuai kesepakatan kelompok. Perguliran dapat dilakukan antar 

anggota di dalam kelompok sehingga dapat menjangkau anggota yang lebih luas, 

perguliran antar kelompok, maupun melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 

Abdul Basyid (2008). 

2.4.4  Penguatan Modal Ekonomi 

Penguatan modal merupakan kebutuhan bagi kelompok usaha bidang 

sosial ekonomi karena modal merupakan salah satu pilar dariaktivitas lembaga yang 

didirikan. Agar kelompok usaha dapat berkembang baik, maka pemupukan modal 

perlu dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Penguatan modal harus dapat 

dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegangan pada lima prinsip pokok, 

yaitu : 

a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat secara terbuka sebagai 

kelompok sasaran (acceptable). 

b. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat  dipertanggungjawabkan 

(accountable).  

c. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk 

mengelola kegiatan secara ekonomis ( profitable). 

d. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (sustainable). 
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e. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan 

dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas 

(applicable). 

2.4.5  Dana Penguatan Modal 

Dana penguatan modal yang diberikan kepada orang pribadi, kelompok  

tani, koperasi, usaha kecil dan menengah adalah upaya untuk menggerakkan 

usahanya melalui mekanisme dana penguatan modal. 

1. Tujuan pengelolaan dana penguatan modal adalah: 

a. Mengelola dana penguatan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten 

atau sumber-sumber lainnya yang telah disalurkan kepada orang pribadi, 

kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan memengah utamanya memantau 

pengembalian angsuran pokok maupun kontribusi. 

b. Melaksanakan tertib admistrasi terhadap pengembalian angsuran dana 

penguatan modal di masing-masing jenis bidang dana penguatan modal 

untuk mengidentifikasi penerima dana penguatan modal agar seminimal 

mungkin menunggak. 

c. Memperkuat aspek permodalan bagi orang pribadi, kelompok tani, koperasi, 

usaha kecil dan menengah dalam mendayagunakan sumber daya yang 

dimilikinya sehingga mampu meningkatkan kinerja usahanya. 

d. Mengembangkan produktivitas bagi orang pribadi, kelompok tani, koperasi, 

usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

2. Sasaran program dana penguatan modal adalah: 
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a. Meningkatnya kinerja usaha orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha 

kecil dan menengah penerima dana penguatan modal.  

b. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan memperluas kesempetan kerja di 

wilayah sekitar tempat usaha penerima dana penguatan modal. 

Setiap awal tahun berdasarakan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Kantor 

Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal berkoordinasi dengan instansi teknis 

untuk menentukan dana penguatan modal. 

Sumber dana penguatan modal berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

d. Pengembalian angsuran pokok dana penguatan modal. 

2.5   Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 

2.5.1  Penjelasan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

 (PUAP) 

Departemen pertanian mengeluarkan kebijakan dalam upaya untuk  

memberdayakan masyarakat dalam bentuk program fasilitasi Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) Program BLM ini diarahkan untuk memberdayakan masyarakat 

yang mencakup bantuan modal untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif 

bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi 

bantuan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan 

kegiatan sosial ekonomi bantuan penguatan kelembagaan untuk                             

mendukung pengembangan hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi secara 

berkelanjutan   melalui  pengutan   kelompok   masyarakat  dan   unit      pengelola  
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keuangan dan bantuan pengembangaan sistem pelaporan untuk mendukung 

pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif (Sumodinigrat, 1999).  

2.5.2 Peranan Program PUAP 

Peranan program PUAP adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan 

pengembangan kegiatan usaha tani di Pedesaan sesuai dengan potensi 

wilayah. 

2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Gapoktan, Penyuluh dan 

Mitra Tani (PMT). 

3. Memperdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk 

pengembangan kegiatan usaha. Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

(PUAP) Pedesaan ini sangat memberi pengaruh positif terhadap masyarakat 

khususnya petani. Baik itu dalam bidang permodalan, sikap petani terhadap 

penggunaan teknologi, dan juga terhadap pendapatan petani. 

2.5.3 Tujuan Program PUAP 

Tujuan Program PUAP yaitu: 

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan 

pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. 

2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, 

penyuluh dan penyelia mitra tani. 

3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi Perdesaan untuk 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis. 
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4. Meningkatkan Fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau 

mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. 

2.5.4 Sasaran Program PUAP 

Sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah: 

1. Berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin  sesuai dengan potensi 

pertanian desa. 

2. Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk 

menjadi kelembagaan ekonomi. 

3. Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak 

(pemiik atau penggarap) skala kecil, buruh tani. 

4. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, 

mingguan maupun musiman. 
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2.6  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dibuat untuk memahami arah kajian yang dilakukan 

mengenai strategi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

terhadap kinerja kelembagaan kelompok tani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Strategi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan PUAP dapat 

dilakukan dengan menganalisis kegiatan PUAP dengan menggunakan Metode 

Importance-Performance Analysis (IPA) diperlukan dalam penelitian ini guna 

menjelaskan faktor-faktor dalam program PUAP yang berpengaruh terhadap 

keberlanjutan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), 

(Rangkuti, 2006). Pengukuran keberhasilan dari PUAP juga diukur melalui 

beberapa variabel yang ditentukan, selain itu juga dilakukakannya wawancara 

Program Usaha 

Agribisnis Pedesaan 

(Puap) 

Pengembangan PUAP: 

1. Tahap perencanaan 

2. Tahap pelaksanaan 

3. Tahap evaluasi 

Kinerja 

PUAP 
Strategi 

PUAP  

Analisis 

PUAP 

Faktor Keberhasilan  dan 

Kemajuan PUAP  

Perumusan Strategi 

Terbaik Puap 

Hambatan 

PUAP 

Variabel Yang Diukur: 

Kelompok tani, Penyuluh, 

Ketersediaan Dana PUAP, 

Penerima PUAP, Jaminan 

Pinjaman  
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dengan anggota kelompok tani untuk mengetahui strategi tentang faktor-faktor  

yang menjadi dasar penilaian keberhasilan program PUAP, serta melakukan 

penyebaran dan pengisian kuesioner kepada anggota kelompok tani penerima 

PUAP untuk mengetahui kinerja pemanfaatan PUAP. 

Pengukuran berhasilnya PUAP juga dilakukan agar pemanfaatan dana 

PUAP dapat maksimal dilakukan, sehingga dilakukannya tiga tahapan untuk 

mengukur sampai mana program PUAP berkembang. Selanjutnya juga akan ada 

hambatan yang menghambat perkembangan PUAP, sehingga perlu diadakannya 

tahap penggembangan PUAP. Tahapannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan 

hingga evaluasi setiap program PUAP yang  berhasil dijalankan. Rumusan terakhir 

adalah mengukur seberapa besar peran dan kerja sama anatara anggota kelompok 

tani dalam menjalankan dan memanfaatkan dana PUAP sampai mencapai 

keberhasilan tersebut  dengan mendeskripsikan secara terperinci dan dianalisis 

secara kualitaif. 

  


