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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan 

kesejahteraan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya. Minimnya lapangan 

pekerjaan, pembangunan yang tidak merata dan kepadatan penduduk dimasing-

masing daerah menjadi salah satu contoh penyebab banyaknya pengangguran. 

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), masih belum bisa mengembangkan 

potensinya terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, sehingga SDA yang kita 

punya belum dapat diolah sendiri. Hal itu disebabkan rendahnya mutu pendidikan 

yang ada.
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Pembangunan disektor pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan sektor pertanian 

sangat penting karena menyangkut hajat hidup lebih dari setengah penduduk 

Indonesia yang menguntungkan perekonomian keluarga pada saat ini, sehingga 

wajar pemerintah memprioritaskan pembangunan pada sektor pertanian yang 

didukung oleh sektor-sektor lainnya. Sejalan dengan tujuan utama pembangunan 

nasional yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan 

seluruh rakyat. Maka dalam pembangunan pertanian kesejahteraan petani perlu 

mendapat perhatian dan tingkat pendapatan yang meningkat bisa dijadikan salah 

satu indikator kesejahteraan petani. 

                                                             
1 Husodo Siswono, Yudo, Membangun Negara  Kesejahteraan, 2006, Yogyakarta: Wisma. Hal 1 
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Konsep kesejahteraan lahir bathin dapat dikatakan telah direalisasikan 

apabila unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua 

masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial ekonomi tidak terlalu mencolok, full 

employment (tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi 

pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi dicapai, dan kerusakan ekosistim yang 

dapat membahayakan kehidupan tidak terjadi. 

Sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan bumi ia memberkahi di 

dalamnya, melengkapi bahan-bahan makanan, perbekalan-perbekalan dan sumber-

sumber kekayaan di dalam bumi dan permukaannya guna kebutuhan hidup hamba-

hambanya sehingga merasa sejahtera dan bahagia. Tugas seorang individu dalam 

masyarakat Islam diharuskan bekerja mencari sumber penghidupan, sebagaimana 

firman Allah dalam Alqur’an: 

ا َتْشُكُرونَ ﴿٠١﴾ اُكْم فِي األَْرِض َوَجَعْلَنا لَُكْم فِيَها َمَعايَِش َقلِيالً مَّ نَّ  َوَلَقْد َمكَّ

 Artinya: Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan  

kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu 

bersyukur. (Qs. al-A’raff:10) 

 

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kampar 

membuat Program Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) dibawah 

naungan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar sebagai 

upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan jiwa dan semangat 

kewirausahaan. Kesejahteraan masyarakat disegi pertanian tidak dipandang sebatas 

menghasilkan produk semata, melainkan seluruh kegiatan subsistem dalam sistem 

agribisnis, dengan demikian partisifasi aktif setiap pemangku kepentingan, 
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khususnya petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian sangat 

penting. 

Pengembangan agribisnis di pedesaan membutuhkan kelembagaan yang 

mandiri dan mampu berswadaya sekaligus sebagai titik simpul dalam 

mensejahterakan masyarakat pedesaan. P4S yang diidentikkan dengan lembaga 

diklat swadaya yang dikelola oleh (petani perorangan, kelompok tani dan gabungan 

kelompok tani) merupakan basis kesejahteraan dan pemberdayaan. Materi informasi 

pertanian dapat dikemas dalam paket pembelajaran dari petani, oleh petani dan untuk 

petani melalui pendekatan permagangan dan pelatihan keterampilan teknis 

berdasarkan situasi nyata dilapangan. Maka dengan adanya program P4S, setidaknya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat Desa Sungai Agung melaksanakan Pusat Pelatihan Pertanian 

Perdesaan Swadaya (P4S) di Kubang Jaya melalui seleksi penawaran oleh Badan 

Pelaksana Peyuluhan dan Ketahanan Pangan. Pelatihan P4S tersebut diantaranya 

adalah: pelatihan pertanian, pelatihan perikanan, dan pelatihan peternakan. Selama 

pelatihan di P4S, masyarakat diberikan pelatihan berupa ilmu teori dan ilmu praktek, 

pelatihan tersebut berlangsung selama 14 hari. Masyarakat yang telah selesai 

melaksanakan pelatihan P4S di Kubang Jaya mengajukan proposal untuk 

mendapatkan dana bergulir dari Kabupaten Kampar melalui BPR Sarimadu dengan 

syarat sertifikasi bahwa masyarakat benar-benar telah mengikuti kegiatan pelatihan 

di Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Kubang Jaya dan agunan, 

dana bergulir tersebut diberikan langsung kepada mayarakat yang mengajukan 
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proposal kepada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar 

melalui BPR Sarimadu sebanyak 40 juta. Dan dana bergulir yang telah diterima oleh 

masyarakat sebanyak 40 juta tersebut digunakan sebagai berikut: bagi masyarakat 

yang mengikuti pelatihan dibidang pertanian maka dana tersebut akan dipergunakan 

sebagai modal usaha dibidang pertanian, contohnya masyarakat membeli bibit 

tanaman berupa: bibit cabe,bibit bawang, bibit jagung, dan bibit semangka. Bagi 

masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dibidang perikanan maka dana tersebut 

digunakan untuk modal usaha perikanan, contohnya masyarakat menggunakan dana 

tersebut untuk pembuatan kolam dan untuk membeli bibit ikan serta makanan ikan. 

Dan bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan dibidang peternakan akan 

menggunakan dana tersebut untuk modal usaha dibidang peternakan, contohnya 

masyarakat membeli kerbau, sapi, dan kambing. Dan juga dana tersebut digunakan 

untuk pembuatan kandang peliharaan. 

Berdasarkan uraiandi atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang implementasi program P4S sebagai usaha mensejahterakan masyarakat 

dengan judul penelitian, Implementasi Program Pusat Pelatihan Pertanian 

Perdesaan Swadaya (P4S) Sebagai Usaha Mensejahterakan Masyarakat di Desa 

Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dengan istilah pada penelitian ini, 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah dibawah ini: 

1. Implementasi  
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Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan kemampuan 

menggunakan materi kedalam situasi kongkrit atau nyata. Implementasi bukan 

hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah program ataupun 

kebijakan, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana 

dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman 

norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut. 

2. Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) 

Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) adalah wadah 

pembelajaran bagi petani dalam rangka membentuk petani yang terampil dan 

profesional.
2
  

3. Mensejahterakan Masyarakat 

Mensejahterakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dimana seseorang merasa nyaman, 

tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mensejahterakan 

masyarakat dalam istilah umum menunjuk kepada usaha untuk mendapatkan 

keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan 

makmur dalam keadaan sehat dan damai.
3
 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Permasalahan 

                                                             
2 Herisman. Buku Materi Pelatihan Pertanian Terpadu Bagi Petani Dan Pelaku Agrobisnis Se Kabupaten  

Kampar, 2013, Kubang Jaya. Hal 3 
3 James Midgley, Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial, 2005 

Jakarta: Ditperta Islam Departemen Agama RI. Hal 11 
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Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Implementasi P4S Sebagai Usaha Mensejahterakan Masyarakat 

di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

b. Bagaimana tingkat keberhasilan P4S Sebagai Usaha Mensejahterakan 

Masyarakat di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan maka dalam penelitian ini dibatasi 

permasalahannya yaitu : Implementasi Program Pusat Pelatihan Pertanian 

Perdesaan Swadaya (P4S) Sebagai Usaha Mensejahterakan Masyarakat di Desa 

Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, 

penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana implementasi 

Program Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Sebagai Usaha 

Mensejahterakan Masyarakat di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari apa yang telah peneliti ungkapkan didalam latar belakang dan 

permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi 

Program Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Sebagai Usaha 
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Mensejahterakan Masyarakat di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan  Penelitian 

    Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Institusional 

1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin 

mengetahui implementasi P4S sebagai usaha mensejahterakan 

masyarakat di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar. 

2) Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademis 

yang telah memperoleh ilmu dan menuangkannya kedalam hasil 

penelitian. 

b. Kegunaan Praktis 

1)  Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 

melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain. 

2)  Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau khususnya Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam. 

3)  Menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat umumnya 

tentang implementasi Program P4S tersebut. 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam enam Bab dengan 

uraian sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, validitas data dan teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Terdiri dari gambaran umum Desa Sungai Agung Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

   Terdiri dari Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


