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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk usaha yang dilakukan petani  
dalam rangka meningkakan pendapatan serta mengetahui apa yang berpengaruh terhadap 
petani padi dalam menggarap sawahnya. Sampel diambil dari GAPOKTAN di Desa 
Sentono yaitu Bumi Karya dan Nardi luhur yang jumlah keseluruhan dari kedua 
kelompok tersebut adalah 159 anggota dan diambil sampel acak pada tiap kelompok 
yakni 10 anggota. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa luas lahan yang ada belum 
sepenuhnya memberikan hasil panenan yang banyak. Hal ini sesuai dengan topik yang 
sedang dibahas yaitu adakah manfaatdana PAUP ini dalam membantu para petani dalam 
mengambangkan usaha pertaniannya. Dalam hal ini beberapa petani masih terlihat 
kurang maksimal dalam penggunaan lahan karena banyaknya kendala dalam memenuhi 
kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan lahan, sehingga terlihat dalam 
pemanfaatan dana ini masih ada petani yang kurang optimal dalam pemanfaatan dana 
PUAP yang sudah diberikan.  

 

Kata Kunci : Manfaat PUAP, Peningkatan Pendapatan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 1 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 Program penanggulangan kemiskinnan telah banyak dilakukan, baik 
secara nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, atau bahkan 
pedesaan sekalipun. Penduduk di Indonesia tercatat dalam kategori kelas ekonomi 
menengah kebawah. Pada awal krisis ekonomi moneter (pertengahan 1997) yang 
berdampak terhadap krisis ekonomi mengakibatkan lumpuhnya perekonomian 
sebagian masyarakat, dan angka kemiskinan hampir di seluruh daerah meningkat 
tajam (Ginting, 2005). 

Permasalahan yang mendasar dihadapi petani adalah kurangnya akses 
pada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi pertanian yang 
masih lemah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menetapkan 
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang mulai 
dilaksanakan pada tahun 2008 dimana tujuan program ini adalah untuk 
mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis dengan sasaran 
kemiskinan dan pengangguran pedesaan (Deptan, 2010). 
 PUAP merupakan program kementrian pertanian bagi para petani 
perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan 
kesejahteraan dengan memberikan  fasilitas bantuan modal usaha untuk petani 
pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu 
tujuannya memberik kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota 
Gopaktan. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dimulai 
sejak tahun 2008. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah 
disalurkan sebagian besar kepada gapoktan-gapoktan dengan nilai Rp 1,0573 
trilyun dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta. 
Penyaluran dana PUAP disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 
selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. 

Agribisnis adalah sifat dari usaha yang berkaitan dengan agribisnis (agro-
based industries) yang berorientasi pada bisnis, yaitu yang bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan (Fatah, 2007). Untuk mempercepat tumbuh dan 
berkembangnya usaha agribisnis sekaligus mengurangi kemiskinan dan 
pengangguran di pedesaan, pemerintah mencanangkan Program Nasional 
Pemberdayan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Salah satu kegiatan dari 
PNPM-M di Kementrian Pertanian di lakukan melalui kegiatan Pengembangan 
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). 

Sesuai dengan uraian diatas tentang pemberian dana PUAP terhadap 
masyarakat pedesaan maka penulis mengambil judul “MANFAAT 
PEMBERIAN KREDIT PROGRAM USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN 
MANUNGGAL TANI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAAN 
KELOMPOK TANI DESA SENTONO KECAMATAN KARANGDOWO 
KABUPATEN KLATEN”. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah adakah manfaat pemberian dana PUAP terhadap petani 



dengan kesejahteraan hidup petanidi Desa Sentono Kecamatan Karangdowo 
Klaten. 

C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

tingkat kesejahteraan petani setelah  adanya dana PUAP serta manfaat dana 
PUAP terhadap petani Desa Sentono Kecamatan Karangdowo Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diharapkan mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 
1. Bagi Masyarakat (GAPOKTAN) 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat pedesaan 
terutama di GAPOKTAN. 
2. Bagi Pemerintah  
Hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pemerintah dalam 
pendampingan dana PUAP. 
3. Bagi Peneliti  
a) Dapat digunakan sebagai sarana penambah wawasan. 
b) Bisa menerapkan ilmu ekonomi yang diperoleh. 
c) Menjadi  informasi dan referensi tambahan tentang kajian ilmu. 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

A.  Pengertian PUAP 
PUAP merupakan program kementrian pertanian bagi petani di perdesaan 

dalam rangka meningkatkan  kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan 
dengan memberikan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani, petani 
penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuaannya yaitu 
memberikan kepastian akses pembiyaan kepada petani anggota Gopaktan.  

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah bagian dari 
pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam 
menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa 
sasaran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) 
adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja 

Menurut Suprapto (2010) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 
(PUAP) adalah bagian pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan 
modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan 
potensi pertanian desa sasaran. 

B. Tujuan PUAP 
Adapun tujuan dari Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) menurut 

menteri pertanian (Suswono, 2010) adalah: 
1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan 
pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi 
wilayah. 
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus, Gapoktan, 
Penyuluh dan PMT. 



3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk 
pengembangan kegiatan usaha agribisnis. 
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau 
mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. 

C. Organisasi Pelaksanaan 
Adapun tingkatan organisasi dalam pelaksanaan program PUAP menurut 

menteri pertanian (Damayanti, 2009) adalah: 
1. Tingkat Pusat 
Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Menteri Pertanian membentuk 
Tim Pengarah dan Tim Pelaksanaan PUAP. Tim Pengarah PUAP diketuai oleh 
Menteri Pertanian dengan seluruh Eselon I Lingkup Kementrian Pertanian. Tugas 
utama dari Tim Pengara adalah merumuskan kebijakan umum dalam 
pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khususnya dalam koordinasi 
pelaksanaan PNPM-Mandiri maupun dengan instansi daerah (tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota). Tim Pelaksana tingkat pusat diketuai oleh Direktur Jendral 
Prasarana dan Sarana pertanian, dibantu oleh Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian dan kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia selaku Wakil Ketua serta Direktur Pembiyaan Pertanian 
selaku Sekertaris. Anggota tim Pelaksanaan PUAP Pusat terdiri dari Pejabat 
Eselon II  lingkup Kementrin Pertanian. Tugas utama Tim Pelaksana PUAP 
adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, 
pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
2. Tingkat Provinsi 
Untuk meningkatkan koordinator antar instansi di tingkat provinsi, Gubernur 
memerlukan Tim Pembinaan PUAP tingkat provinsi, dalam pelaksanaan 
dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman 
pangan. Tim Pembina dipimpin oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan 
fungsi pertanian tanaman pangan dengan Sekertaris Kepala Balai Teknologi 
Pertanian (BPTP), sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya. 
3. Tingkat Kabupaten 
Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten/kota, 
bupati/walikota membentuk Tim Teknis PUAP tingkat kabupaten/kota, yang 
dalam pelaksanaannya  dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan 
fungsi Pertanian Tanaman Pangan. Tim Teknis dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan dan Sekertaris Tim Teknis 
oleh lembaga yang menengani penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota. Susunan 
organisasi Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri atas ketua, sekertaris dan anggota, 
salah satunya dari Penyelia Mitra Tani (PMT). 
4. Tingkat Kecamatan 
Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan, maka Camat 
membentuk Tim Teknis PUAP tingkat kecamatan. Tim Teknis PUAP tingkat 
kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP)/Kepala Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) sabagai sekertaris, Kantor 
Cabang Pertanian (KCD) dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan lokasi PUAP 
sebagai anggota. 
 



5. Tingkat Desa 
Pelaksana PUAP di tingkat desa/kelurahan terdiri atas pengurus Gapoktan, 
Penyuluh Pendamping dan PMT. Kepala Desa/Kelurahan dapat mengusulkan 
Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP melalui kepala BPP, 
yang selanjutnya mengusulkan kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. 
Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dapat membentuk Komite Pengarah yang terdiri 
atas wakil tokoh masyarakat, wakil Kelompok Tani (Poktan) dan Penyuluh 
Pendamping. 

D. Manajemen Pengelolaan LKM-A 
Manajemen pegelolaan LKM-A menurut menteri pertanian (Didit Suyadi. 

2012) adalah sebagai berikut: 
1. Modal LKM-A haruslah bersumber dari anggotanya sendiri (swadaya), yang 

dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan pokok khusus atau 
modal penyertaan sebagai penguat modal dengan perlaukan sebagai investasi 
pada lembaga keuangan, selain itu LKM-A juga dapat membuka berbagai jenis 
tabungan Simpanan sukarela. 

2. Agar anggota LKM-A mempunyai rasa memiliki yang tinggi, anggota harus 
dimotivasi oleh pengurus gapoktan dan pengelola LKM-A untuk mempunyai 
simpanan pokok khusus di LKM-A. 

3. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, tidak ada paksaan dan dapat 
menerima warga masyarakat dilingkungan secara selektif tanpa membedakan 
suku, jenis kelamin, agama dan kedudukan sosial. 

4. Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKMA 
saja, tidak boleh kepada bukan anggota. 

5. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan professional, berorientasi pada 
bisnis dan sosial. 

6. Dapat menghargai jasa, kemampuan dan produktivitas orang secara layak dan 
rasional. 

7. Saling percaya, Setiap anggota harus mengembangkan sikap untuk dapat 
dipercaya, menepati janji dan dapat mempercayai orang lain. 

8. Kepemimpinan demokratis ditandai oleh : (i) setiap anggota mempunyai 
kedudukan yang sama (ii) anggota berhak mengajukan usul yang harus 
diperhatikan oleh pengurus (iii) pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh 
anggota didalam rapat anggota pendiri (iv) manajemen diselenggarakan secara 
terbuka. Setiap anggota berhak mengetahui dan memperoleh informasi keuangan 
secara berkala. 

9. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha layak yang menjamin 
perolehan pendapatan, untuk membiayai pelayanan professional kepada para 
anggota, pertumbuhan dan pelestarian. 

10. Mengalokasikan sumberdana yang diperoleh dari pendapatan untuk kegiatan 
pendidikan secara terus menerus bagi kemajuan anggota dan keluarganya. 

E. Sasaran Program PUAP 
Sasaran dalam pemberian dana PUAP menurut pedoman umum menteri 

pertanian nomor: 16/permentan/01.140/2/2008 (Farida, 2009) antara lain: 
1. Kriteria dan penentuan Desa calon Lokasi PUAP 
a. Desa berbasis pertanian, diutamakan desa miskin. 



b. Memiliki Gapoktan yang sudah aktif. 
c. Belum memperoleh dana BLM PUAP. 

2.Kriteria dan Penentuan Gapoktan Calon Penerima dana BLM PUAP. 
Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP  harus berada pada desa calon lokasi 
PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Memiliki  Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis. 
b. Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani. 
c. Pengurus Gapoktan adalah petani, bukan Kepala Desa/Lurah atau Sekertaris 
Desa/Sekertaris Lurah. 

F. Strategi Pelaksanaan PUAP 
Strategi operasional pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) menurut 
(Umi Salawati, 2011) adalah: 
1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP. 
2. Optimasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal. 
3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin 

kepada sumber permodalan. 
4. Pendampingan GAPOKTAN. 

G. Tata Cara dan Penyaluran BLM-PUAP 
 Menurut menteri pertanian (Jopanius, 2005) tata cara penyaluran BLM-
PUAP adalah sebagai berikut: 
1. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB). 
2. Prosedur Penyaluran BLM-PUAP. 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Tempat Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sentono Kecamatan Karangdowo 

Kabupaten Klaten. Dimana terdapat dua kelompok tani yaitu Bumi Karya yang 
diketuai oleh Harto Mulyono dengan jumlah anggota 86 orang dan Mardi Luhur 
yang diketuai oleh Suyadi dengan anggota 73 serta GAPOKTAN yag diketuai 
oleh salah satu pamong praja di Desa Sentono yaitu Suyadi yang menjabat 
sebagai kaur pembangunan. 
B. Sumber Data 
  Menurut Sutopo (2002: 50-54), "Data yang diperlukan dalam penelitian 
kualitatif dapat diperoleh melalui nara sumber (Informan), peristiwa atau aktivitas 
tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, serta dokumen dan 
arsip". 

Berdasarkan uraian di atas, maka sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Narasumber (Informan)  

Dalam penelitian ini, narasumber (informan) yang dapat memberikan 
informasi adalah GAPOKTAN  Desa Sentono Kecamatan Karangdowo 
Kabupaten Klaten. Narasumber (informan) tersebut memberikan keterangan 
mengenai manfaat pemberian dana PUAP bagi petani. 
2. Dokumen dan Arsip  
 Dokumen dan Arsip merupakan bahan tertentu yang berkaitan dengan 
sumber data mengenai perpolisian masyarakat, kesadaran hukum dan citra polisi 



di Masyarakat. Data tersebut dapat dilihat dari data yang tersimpan kantor 
kelurahan di Desa Sentono Kecamatan  Karangdowo. 

C. Sampling 
 Sampling digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Emergent sampling 
design/sementara dan Serial selection of sample unit/ menggelinding seperti bola 
salju (snowball). Dalam penelitian ini Emergent sampling design/sementara 
digunakan karena subyek penelitian ditentukan atas pertimbangan peneliti untuk 
memperoleh data yang diperlukan. Atas dasar per-timbangan penentuan subyek 
penelitian adalah subyek dianggap mengetahui informasi atau data yang 
diperlukan. Serial selection of sample units-/menggelinding seperti bola salju 
(snowball) digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang 
manfaat pemberian dana PUAP terhadap petani diawali informasi dari key 
Informan. Selanjutnya key informan dapat menunjuk informan lain yang dianggap 
dapat memberi informasi atau data yang diperlukan secara lebih lengkap. 

D. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  
1. Wawancara 
Teknik wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengajukan 
pertanyaan kepada GAPOKTAN Desa Sentono Kec. Karangdowo Kab. Klaten. 
Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan data 
mengenai manfaat pemberian dana PUAP pada kesejahteraan petani. 
2. Observasi Langsung  
Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data 
mengenai manfaat pemberian dana PUAP terhadap kesejahteraan petani di Desa 
Sentono Kec. Karangdowo Kab. Klaten. 
3. Mencatat Arsip dan Dokumen. 

Berkaitan dengan pengkajian Arsip dan dokumen, Sutopo (2002:69) 
mengemukakan pendapat bahwa: 
Dokumen tertulis dan Arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi 
penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari 
yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa 
benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



penerima dana PUAP tahun 2011-2013 
No Tahun Jumlah Penerima Jumlah Dana 

1 
2 
3 

2011 
2012 
2013 

52 
43 
33 

187.000.000,- 
147.000.000,- 
115.000.000,- 

Jumlah  128 449.500.000,- 

 Sumber: rapat RAT Desa Sentono tahun 2013 
E. Validitas Data 
 Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama data 
trianggulasi yang diperoleh dengan cara menggunakan beberapa sumber data 
untuk mengumpulkan data yang sama yaitu sumber yang berupa informasi dari 
tempat, peristiwa dan dokumen serta Arsip yang memuat catatan yang berkaitan 
dengan data yang dimaksudkan. Kedua, metode trianggulasi yang dilakukan 
dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berada untuk 
pengumpulan data yang sama yaitu melalui wawancara observasi, dan dokumen. 
Di samping itu digunakan pula teknik informant review untuk menguji keabsahan 
data dengan cara memberikan draf laporan kepada informan kunci untuk dilaku-
kan pengecekan keabsahan datanya. 
F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah interactive model, 
dengan alasan sebagai berikut:  
1. Pada saat pengumpulan data sudah dapat dilakukan analisis jawaban yang 
diwawancarai. 
2. Wawancara dilakukan sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.  

Adapun langkah-langkah dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan 
Huberman (1992:15-19) adalah sebagai berikut:  
1. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi studi dengan me-
lakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan 
menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat serta untuk me-
nentukan focus maupun pendalaman data pada proses pengumpulan data 
berikutnya.  
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokuskan, pengabstrakan, 
trans-formasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan diteruskan pada 
waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak 
difokuskannya wilayah penelitian.  
3. Sajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian 
dilakukan. Penyajian data meliputi berbagai jenis matrik, gambar, jaringan kerja, 
keterkaitan dan kegiatan atau tabel.  
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti 
dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan me-
nyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.  
 
 
 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Desa Sentono Karangdowo Klaten 

Sebelum pemerintahan desa praja pada awal abad 18 pemerintahan di 
pimpin oleh seorang bekel bernama Karto Pandoyo yang berkedudukan di bantar 
rejo(sekarang dukuh sawahan). Setelah pemerintahan berubah status menjadi desa 
praja dipimpin oleh seorang lurah bernama Karso Pawiro. Pada waktu itu lurah 
Karso Pawiro minta tanah milik yang terletak di dukuh Jerengan desa Sentono. 
Setelah berkedudukan di wilayah Sentono, kemudian lurah Karso Pawiro 
dinamakan ”Depra Pawiro” yang sekarang menjadi nama desa Sentono. 

Dari dulu sampai sekarang kepemimpinan selalu dijabat oleh kepala desa, 
antara lain: 
a. Kiai karto pandoyo  (almarhum) 
b. Karso pawiro   (almarhum) 
c. Karto mulyono   (almarhum) 
d. Bujo mulyono   (Th 1970- 1976) 
e. Ngalimin setya mulyono  (Th 1977- 1981) 
f. Mulyadi BE   (Th 1982- 1995) 
g. Sunardi    (Th 1998- 2006) 
h. Mulyono BA   (Th 2007- sekarang) 

2. Posisi Luas dan Pembatasan Desa 
Desa Sentono merupakan salah satu Desa di Kecamatan Karangdowo 

Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah desa Sentono 
adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Ngolodono. 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Jatimulyo. 
c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Kalangan. 
d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Ngolodono. 

Balai desa sebagai pusat pemerintahan terletak di tengah-tengah desa 
Sentono. Jarak antara balai desa dengan dukuh-dukuhnya relatif dekat dan dapat 
di dijangkau dengan alat transportasi darat. Letak balai desa yang strategis 
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal.  

Jarak desa Sentono dengan ibu kota Kecamatan, Kabupaten, ibu kota 
Propinsi, dan Ibukota Negara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabel  4.2 Jarak Desa dengan Ibu Kota Negara, Kecamatan, Kabupaten, 
Propinsi. 

No  Ibu Kota  Nama Kota Jarak/km 

1 

2 

3 

4 

Kecamata  

Kabupaten  

Provinsi  

Negara  

Karangdowo  

Klaten  

Semarang  

Jakarta  

2 

15 

128 

627 

Sumber: monografi desa sentono 2012 
Luas Desa Sentono adalah 114.6995 ha, dengan jenis tanah yang 

bermacam-macam. Tanah kas desa terdiri dari tanah sawah dengan luas 6.2425 ha 
yang menjadi milik Desa Sentono dan tanah kering milik warga desa dengan luas  
0.1330 ha. Disamping itu ada juga juga bengkok milik warga desa yang terdiri 
dari tanah sawah dengan luas 9.9125 ha dan tanah kering yang masih dalam 
proses pengalihan kepemilikan. 

Tabel  4.3 Daftar Penggunaan Tanah Desa Sentono 

No  Jenis Tanah Luas (Ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

Tanah Wakaf 

Tanah Sawah Irigasi Teknis 

Tanah Pekarangan 

Tanah Perladangan 

Tanah Perkebunan 

0,0065  

83,0464  

24,0015  

0,0465 

- 

Sumber: monografi desa sentono 2012 
3. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan monografi yang tercatat di kantor kalurahan berdasarkan 
komposisi penduduk diklasifikasi sebagai berikut: 

a. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin 
Berdasarkan monografi Desa Sentono tahun 2012 jumlah penduduk 

seluruhnya berjumlah 2128 jiwa, terdiri dari 673 KK (kepala keluarga) dengan 
komposisi laki-laki 1053 dan perempuan sebanyak 1075 orang. Dengan demikian 
perimbangan antara persentasi laki-laki 49,48 % dan perempuan sebesar 50,52 %. 
Perbandingan jelas laki-laki dan perempuan seimbang, karena persentasi tidak 
berbeda jauh. 



b. Komposisi Penduduk menurut Latar Belakang Pendidikan.  
Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan 
masyarakat, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Latar belakang 
pendidikan masyarakat Desa Sentono beraneka ragam, sudah banyak di antara 
mereka yang sadar akan pentingnya pendidikan. 

c. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian  
Mata pencaharian penduduk desa Sentono Berdasarkan data monografi Tahun 
2012 mayoritas sebagai petani. Petani yang memiliki sawah sendiri 159 orang dan 
sebagai buruh tani 396 orang. Selanjutnya 53 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan yang lainnya sebagai  karyawan swasta dan ABRI. 

d. Komposisi Penduduk Menurut Agama 
Agama yang dianut penduduk Desa Sentono seperti umumnya yang dianut oleh 
masyarakat Indonesia. Ada tiga agama yang dianut, yaitu Islam, Kristen, 
Katholik. Mayoritas memeluk agama Islam, yaitu sekitar 2107orang. 

4. Gambaran Perekonomian 
Desa Sentono tergolong desa yang mempunyai tingkat perekonomian yang 

standar. Hal ini dikarenakan keanekaragaman mata pencaharian penduduk yang 
beragam dan tingkat pendapatan juga beraneka ragam.  

a. Prasarana pertanian  
Pertanian merupakan mata pencaharian pokok bagi masyarakat Desa 

Sentono. Sekitar 159 orang penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian, 
baik sebagai penggarap sawah sendiri, buruh ataupun menyewa lahan pertanian 
milik orang lain. Lahan pertanian sudah dilengkapi sarana pengairan melalui 
irigasi terpadu, sehingga mampu panen 3 kali dalan setahun. Produk pertanian 
yang dihasilkan oleh petani Desa Sentono berupa padi, rata-rata 1000 ton setiap 
masa panen, dengan masa panen 3 kali dalam satu tahunnya. Palawija yang 
dihasilkan berupa jagung sebanyak 1000 ton setiap tahunnya, serta kedelai 
sebanyak 700 ton setiap tahun.  

b. Prasarana usaha selain pertanian 
Meskipun pertanian merupakan mata pencaharian yang banyak di geluti 

oleh masyarakat Desa Sentono, namun ada pula masyarakat yang berusaha di luar 
bidang pertanian, seperti industri tempe tahu, industri meubel, emping, 
perdagangan atau warung dan  juga jasa yang lainnya. 

Industri tahu tempe merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak di 
tekuni masyarakat di desa sentono. Industri ini termasuk salah satu industri yang 
banyak menyerap tenaga kerja baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai tenaga 
kerja. Selain itu terdapat juga industri meubel yang berjumlah 2 buah dan 
merupakan industri yang mampu menyerap tenaga kerja baik dari dalam maupun 
dari luar desa. Selain itu terdapat pula usaha lain yang mampu mendatangkan 
pendapatan bagi masyarakat, yaitu kios. Terdapat kurang lebih 50 toko/ warung 
yang rata-rata menjajakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Usaha jasa 
lain seperti wartel (warung telepon) dan juga warung isi ulang pulsa. 

B. Manfaat PUAP  
Manfaat program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi petani 

penerima program sangat besar terutama dalam meningkatkan usaha baik dari sisi 
pertanian, peternakan dan perikanan. Misalnya seorang anggota GAPOKTAN 



atau kelompok tani dari yang tidak memiliki ternak kemudian menjadi mampu 
untuk memiliki ternak dengan modal pinjaman dari bantuan tersebut di atas 
sehingga menimbulkan motivasi petani untuk mengembangkan ternak BLM Hal 
tersebut telah dibuktikan oleh petani itu sendiri dengan keberhasilan mereka 
dalam program ini. 

Hal ini juga tentunya dapat dilaksanakan pada program PUAP sehingga 
program-program sejenis dapat menjadi model peningkatan kesejahteraan petani 
di Indonesia. Selain transfer berbentuk uang dan dana maka tidak kalah 
pentingnya dalam program ini terjadi transfer ilmu pengetahuan bagi petani. 
Meningkatnya pengetahuan petani sejalan dengan peningkatan produktivitas 
mereka dalam emproduksi komoditas yang laku di pasaran dan dapat memasarkan 
dengan harga jual yang bersaing.  

Dari sisi kelembagaan kehadiran PUAP juga telah membuat GAPOKTAN 
dapat menjadi wadah bagi petani dalam berkumpul dan bermusyawarah 
memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Kehadiran seorang penyuluh 
membuat terjadinya ikatan emosional dan dapat terjadi curah pendapat. Dengan 
demikian pola pikir petani dapat sedikit demi sedikit berubah dan dapat menerima 
inovasi dalam bidang pertanian. 

Secara umum kehadiran program PUAP telah dapat memberikan dampak 
positif bagi kesejahteraan petani karena program ini pada dasarnya memberikan 
bantuan penguatan modal bagi petani. Bantuan modal usaha yang disalurkan 
melalui GAPOKTAN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha yang 
mendukung pendapatan rumah tangga petani sehingga meningkatkan 
kesejahteraan keluarga. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap para 
GAPOKTAN di Desa Sentono, banyak GAPOKTAN penerima dana PUAP yng 
merasa sangat terbantu oleh dana yang dicanangkan pemerintah ini. Para petani 
berpendapat bahwa dana ini banyak sekali membantu mereka dalam 
pengembangan usaha pertanian yang saat ini mereka tekuni sebagai mata 
pencahariaan.  

Program PUAP yang dicanangkan pemerintah sajak taun 2008 ini sedikit 
banyak telah membantu kesejahteraan petani di Desa Sentono yang dulunya 
sangat kesulitan dalam hal permodalan serta informasi tentang dunia agribisis 
pertanian kini telah mengalami perkembangan yang sangatlah siknifikan dengan 
adanya dana PUAP itu sendiri. 

Banyak kalangan petani berpendapat bahwa program semacam ini 
hendaknya terus dan terus dilakukan pemeritah supaya petani-petani miskin dapat 
senang tiasa terbantu dalam pengembangan usaha agribisnis terlebih dalam 
bidang pertanian. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya penghasilan para 
petani setelah adanya bantuan dana PUAP dari pemerintah.  

Kredit sendiri merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan 
seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli dan 
membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam kredit dana 
PUAP di Desa Sentono sendiri memiliki batas waktu peminjaman sampai  
7.500.00 dengan batas angsuran yang ditetapkan yaitu 10 kali sehingga 750.00 
pada tiap bulannya. 



Dilihat dari manfaat dan komentar yang diampaikan oleh petani tersebut 
alangkah baiknya bila program ini dapat diteruskan sebagi salah satu alternative 
dalam pemecahan ratusan bahkan ribuan permasalahan kemiskinan yang masih 
dihadapi petani di seluruh tanah air tercinta. Dan kiranya pelaksanaannya dapat 
lebih ditingkatkan lagi bukan menjadi semakin mundur karena masih banyak 
GAPOKTAN yang belum memperoleh PUAP sementara mereka masih-masih 
memerlukan bantuan dalam meningkatkan peluang agrobisnisnya. 

C. Indikator Keberhasilan PUAP 
Dalam melaksanakan evaluasi program terdapat beberapa pendekatan yang 

umum dilakukan atau digunakan yakni antara lain: 
1. Evaluasi Berdasarkan Tujuan 

Program sering dibuat untuk memenuhi satu atau lebih tujuan speifik. Tujuan ini 
sering dijelaskan dalam rencana program. Evaluasi berdasarkan tujuan adalah 
menilai sejauh mana program tersebut memenuhi tujuan dan objektifitas yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Dilihat dari apa yang disampaikan oleh para petani 
penerima dana PUAP dana tersebut sesuai dengan tujuan awal program ini 
diadakan yaitu sebagai jembatan bagi petani kecil dalam pengambangan lahan 
pertanian mereka sehingga petani kecil tidak merasa terbebani dengan kebutuhan 
yang harus dikeluarkan dalam pembalian alat dan bahan dalam pengambangan 
lahan pertaniannya. 

2. Evaluasi Berdasarkan Proses 
Selama PAUP berdiri atau diadakan dalam proses realisasinya masih ada 
masyarakat atau petani yang mengeluhkan tentang program ini. Kurangnya 
informasi tentang PUAP sendiri serta kurangnya pemgetahuan petanisendiri 
dalam mengolah lahan dan mngembangkannya lai untuk modal bisnis yang 
lainnya.  

3. Evaluasi Berdasarkan Hasil. 
Evaluasi program dengan hasil yang penting bagi organisasi. Evaluasi semacam 
ini memudahkan kita apakah organisasi benar-benar melaksanakan program ini 
guna mensejahterakan masyarakat terlebih para petani penggarap yang 
mengerjakan lahan persawahan bukan milik sendiri melainkan bagi hasil dengan 
pemilik lahan yang sebenarnya. 

BAB V 
KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan serta saran-saran yang bisa 
dijadikan pemikiran lebih lanjut. Masing-masing dari hal tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Pelaksanaan Program PUAP di desa Sentono memberikan peran penting untuk 
kemajuan pembangunan pertanian terutama bantuan modal, bimbingan dan 
pelatihan bagi petani yang belum terampil, serta meningkatkan kesempatan kerja 
dan penghasilan anggota kelompok. 

2. Program PUAP yang dikembangkan di wilayah sasaran diutamakan komoditas 
unggulan daerah dan berbasis pada sumber daya lokal dan sosial budaya 
masyarakat. 



3. Dengan adanya bantuan dana seperti PUAP yang sekarang sedang dilaksanakan 
desa atau masyarakat yang memperoleh sangat merasa terbantu. 

4. Program Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan salah satu terobosan dalam 
pembangunan pertanian di perdesaan. dari sisi kelembagaan pembiayaan. 

5. Kondisi kinerja penyaluran dana BLM Gapoktan PUAP belum optimal. Hal ini 
dikarenakan permasalahan-permasalahan antara lain; letak geografis, 
pendampingan dari pemerintah kabupaten.kota yang belum optimal. 

6. Pemberdayaan Gapoktan PUAP menjadi LKMA memerlukan tahapan-tahapan, 
antara lain : (1) Identifikasi Kebutuhan, (2) Sosialisasi Kegiatan Lkm-A, (3) 
Pembentukan Pengurus Dan Pengelola Lkm-A, (4) Penyusunan Anggaran Dasar( 
AD ) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART ), (5) Operasionalisasi LKM-A, dan(6) 
Pengembangan LKM-A. 

7. Dari perspektif model pemberdayaan masyarakat, program PUAP pada dasarnya 
bisa dijadikan contoh model aplikatif apabila dilakukan perbaikan-perbaikan 
berdasarkan implementasi kebijakan program di desa kasus penelitian ini. 

B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis menyampaikan  

saran sebagai berikut: 
1. Pengembangan program PUAP di wilayah perdesaan harus dilakukan secara ber-

kesinambungan. Pengembangan program PUAP perlu ditindaklanjuti melalui 
berbagai tindakan yakni pelatihan, bimbingan dan pembinaan sesuai dengan 
kebutuhan dan sasaran kelompok peserta program PUAP melalui kerjasama 
Balitbangda Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Sosial dan Nakertrans. 

2. Komoditas atau program PUAP yang dikembangkan di wilayah sasaran 
diutamakan komoditas unggulan daerah dan berbasis pada sumberdaya lokal dan 
sosial budaya masyarakat. 

3. Program PUAP yang dikembangkan di wilayah sasaran harus berorientasi pada 
kegiatan agribisnis. Program PUAP mengembangkan unit usaha melalui berbagai 
subsistem agribisnis, yakni subsistem hulu, onfarm, dan subsistem hilir yang 
didukung oleh kelembagaan pasar, pendidikan, penelitian, kemitraan dan 
kelembagaan keuangan, melalui kerjasama BPTP, Balitbangda, Dinas Pertanian, 
Dinas Koperasi, dan Dinas Perdagangan dan Industi. 
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