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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan 

masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang 

dilakukan pemerintah daerah. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-

2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari 

RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir.( Akudugu, 2012 : 85) 

RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif 

perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya 

manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan 

danteknologi (IPTEK) sebagai bagian  yang tidak terpisahkan dari pentahapan 

RPJPN 2005-2025. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan 

terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang 

lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

(Renstra, 2015 : 2).  
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Pendekatan pengembangan kawasan dalam penanganan masalah kemiskinan 

adalah serangkaian upaya yang melihat suatu kawasan sebagai kesatuan ruang yang bulat. Dengan 

demikian orientasi dari program-programnya lebih terfokus pada tingkat wilayah 

sebagai kesatuan. Berbeda dengan pendekatan sektoral, program pembangunan yang 

masuk kedalam masyarakat di kawasan tertentu terfragmentasi ke dalam berbagai 

program sektoral, yang masing-masing sektor mempunyai otoritas dalam 

pelaksanannya dalam tingkat bawah. 

Melalui pendekatan perberdayaan program-program yang dilaksanakan akan 

lebih menjamin adanya keberlanjutan, sehingga mempunyai dampak jangka panjang. 

Program yang berorientasi pemberdayaan akan lebih menjamin keberlanjutan, karena 

program ini tidak semata-mata berorientasi hasil fisik-materiil, tetapi lebih 

berorientasi proses khususnya melalui proses belajar sosial. Program kelembagaan 

mempunyai sasara utama untuk menumbuhkan kompetensi masyarakat terhadap usaha-usaha 

perbaikan kondisi kehidupan dan institusionalisasi berbagai aktivitas bersama dalam 

upaya peningkatan kondisi kehidupan (Awani, 2013). 

Dalam rangka melakukan pembangunan, pemerintah membuat suatu 

kebijakan melalui kementerian pertanian berupa program pengembangan kawasan 

produksi bawang merah guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya serta untuk 

menstabilkan harga bawang merah dipasaran. Secara geografis desa purworejo 

Kecamatan Ngantang berada di bagian barat dari Kabupaten Malang, berbatasan 

dengan Kabupaten Blitar di bagian selatan, bagian timur berbatasan dengan 
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Kecamatan Pujon dan Kecamatan Kasembon di bagian barat.( Monografi Desa, 2016 

). 

Desa ini mempunyai sumber daya alam yang melimpah tepatnya pada sektor 

pertanian. Hampir semua komoditi pertanian dapat tumbuh di desa Purworejo, namun 

yang paling diunggulkan dari daerah ini ialah komoditi bawang merah yang 

berkualitas.Dengan latar belakang kawasan yang mumpuni untuk dikembangkan, 

maka pemerintah melalui menteri pertanian memutuskan untuk merealisasikan 

program pengembangan kawasan produksi bawang merah di desa Purworejo. 

Disamping itu beberapa lahan yang belum produktif menjadi alasan pemerintah untuk 

melakukan progam pengembangan kawasan ini. (Monografi, Desa 2016). 

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, terutama bawang 

merah untuk itu masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian sebagai 

pendapatan utamanya selain dari usaha sampinganya seperti peternak, wiraswasta dan 

lain lain. Program pengembangan kawasan produksi bawang merah ditujukan untuk 

para petani di desa purworejo dengan melalui kelompok tani. Untuk menunjang 

proses pengembangan pemerintah memberikan bantuan berupa penyuluhan tentang 

pertanian, benih bawang merah, peralatan pertanian dan pupuk. (Monografi Desa, 

2016). 

Alasan lain dilakukan program ini agar para petani tidak hanya memproduksi 

untuk kebutuhan pasar semata, melainkan juga menjualnya ke penangkar bawang 
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merah sebagai benih. Program ini direncanakan pada tahun 2015 dan baru 

direalisasikan di desa purworejo kecamatan Ngantang pada bulan mei 2016. Selain 

memperluas produksi dengan menambah luas lahan, program pengembangan 

kawasan ini juga bertujuan untuk mengubah komoditi sayuran yang awalnya lahan 

hanya ditanami dengan jagung, kacang kacangan dan sejenisnya diubah dengan 

ditanami bawang merah, tentu dengan alasan nilai jual bawang merah lebih tinggi. 

Disamping itu program pengembangan kawasan juga bertujuan untuk 

membuka lapangan pekerjaan baru, karena pada realitanya penyerapan tenaga kerja di 

sektor  pertanian pada tahun 2010 sekitar 38,69 juta tenaga kerja atau sekitar 35,76% 

dari total penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja 

mengalami penurunan menjadi 35,76 juta tenaga kerja atau 30,27%. Data penyerapan 

tenaga kerja sektor pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor pertanian 

primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier dari sistem dan usaha agribisnis. 

(Renstra Departemen Pertanian, 2015 : 3). 

Jika tenaga kerja dihitung dengan yang terserap pada sektor sekunder dan 

tersiernya, maka kemampuan sektor pertanian tentu akan lebih besar. Walaupun 

kemampuan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja nasional sangat besar, 

namun di sisi lain justru menjadi beban bagi sektor Pertanian dalam meningkatkan 

produktivitas tenaga kerjanya. Pendekatan pengembangan kawasan dalam 

penanganan masalah kemiskinan adalah serangkaian upaya yang melihat suatu kawasan 
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sebagai kesatuan ruang yang bulat. Dengan demikian orientasi dari program-programnya 

lebih terfokus pada tingkat wilayah sebagai kesatuan.(Awani, 2013). 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis terdorong untuk mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul : “Dampak Program Pengembangan kawasan 

Produksi Bawang Merah Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Purworejo 

Kecamatan Ngantang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Seperti yang diuraikan pada latar belakang diatas bahwa dalam pelaksanaan 

program pengembangan kawasan produksi bawang merah sangat dibutuhkan 

mengingat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun perumusan masalah 

yang penulis kemukakan sehubungan dengan program pengembangan kawasan 

produksi bawang merah di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang adalah sebagai 

berikut : Apakah ada perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya 

program pengembangan kawasan produksi bawang merah ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini terlalu luas jika diteliti 

secara menyuluruh. Maka dari itu agar penelitian lebih spesifik penulis membatasinya 

dengan hanya berporos pada pertanian bawang merah Desa Purworejo kecamatan 

Ngantang beserta program kementerian pertanian tentang pengembangan kawasan 
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produksi bawang merah setelah masa panen yang dilakukan pada bulan Juni - 

Agustus 2016. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengkaji program pengembangan kawasan produksi bawang merah.

b) Mendeskripsikan profil petani bawang merah ditinjau dari umur, pendidikan, luas

lahan, total biaya, pendapatan bersih dan pendapatan kotor.

c) Untuk menganalisis perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah

adanya program pengembangan kawasan produksi bawang merah.

2. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a) Bagi Petani

Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan tingkat pendapatan yang

ditargetkan.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian serupa dimasa yang akan

datang.

c) Bagi pemerintah pusat (kementerian pertanian)

Sebagai bahan evaluasi untuk keberlanjutan program pengembangan kawasan

di masa yang akan datang.




