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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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). 

Kemiskinan merupakan salah satu pokok persoalan ekonomi yang sedang di 

hadapi oleh banyak negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 

penduduk yang berada digaris kemiskinan di Indonesia pada bulan maret 2012 

tercatat sebesar 29,13 juta jiwa (11,96%) dibandingkan dengan jumlah penduduk 

miskin pada bulan maret 2011 yang sebesar 30,02 juta jiwa  (12,49%). Selama 

periode bulan maret 2011 sampai dengan bulan maret 2012, penduduk miskin di 

daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu jiwa (dari 11,05 juta orang pada 

bulan Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada bulan Maret 2012), sementara 

didaerah pedesaan berkurang 487 ribu orang (dari 18,97 juta orang pada bulan 

maret 2011 menjadi 1848 juta orang pada bulan maret 2012) (BPS, 2011-2012). 
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Kemiskinan di pedesan merupakan masalah pokok nasional yang 

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam 

pelaksanaan  pembangunan kesajahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan 

ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung akan 

berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari sektor pertanian.  

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). 

Menurut Khaldun (2010) pertanian pada mulanya merupakan sesuatu yang 

sederhana dan sangat alami pembawaannya, ia tidak membutuhkan dasar 

pengetahuan yang kompleks. Sehingga, ia diidentikkan sebagai sumber 

penghidupan bagi kelompok atau kaum yang lemah.  Jika ditelusuri lebih jauh, 

permasalahan yang dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung 

dengan kelembagaan selama ini yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan 

prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokrasi dan kurang memperhatikan 

kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan. Kemampuan petani dalam mengakses 

sumber-sumber permodalan sangat terbatas. Secara umum, usaha di sektor 
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pertanian masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan sistem kredit masih terbatas 

untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi dan 

sampai saat ini belum berkembangnya lembaga penjamin serta belum adanya 

lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti, 2007). 

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. Struktur 

PUAP terdiri dari Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia mitra tani 

sehingga memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk 

pengembangan kegatan usaha agribisnis. 

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. Hal ini dilakukan 

dengan harapan gapoktan PUAP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang 

dimiliki dan dikelola oleh petani. Penyaluran dana PUAP difokuskan untuk 

daerah-daerah yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis 

(Anwar, 2008). 
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Gabungan kelompok tani (GOPOKTAN) merupakan kelembagaan tani, 

pelaksanaan PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GOPOKTAN 

didampinggi Penyuluh, Pendamping, dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN 

PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola 

petani. 

Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan 

menciptakan lapangan kerja dipedesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi 

dengan kegiatan Departeman Pertanian maupun Kementrian/ lembaga lain 

dibawah program PNPM-Mandiri. 

Agribisnis adalah suatu kegiatan usaha yang berkitan dengan sektor 

agribisnis mencakup perusahaan-perusahaan pemasok input agribisnis (upstream-

slide idustries), penghasil (agriculturalproducing industries), pengolah produk 

agribisnis (downstreamside Industries) dan jasa pengangkutan jasa keuangan 

(agri-supporting industries). 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). 
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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 Masalah 

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: 
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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. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk  mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka 

sangat perlu dikemukakan sistematikannya. Adapun sistematikanya sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, ruusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian atau keguaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian PUAP, tujuan PUAP, oganisasi 

pelaksanaan PUAP, manajemen pengelolaan LKM-A, sasaran program PUAP, 
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strategi pelaksanaan PUAP,  tata cara penyaluran BLM-PUAP serta tinjauan 

penelitian terdahulu. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai lokasi penelitan, bentuk dan strategi 

penelitian, sumber data, sampling, teknik pengumpulan data, validitas data, 

analisis data, prosedur penelitian, hasil penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, deskripsi 

permasalahan-permasalahan penelitian, serta temuan studi yang dihubungkan 

dengan kajian teori. 

BAB V PENUTUP 

Meliputi kesimpulan penelitian dan saran penelitian sebagai masukan bagi 

penelitian berikutnya. 

 

  

 

 


