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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Implementasi  

a. Defenisi dan Konsep Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan 

kemampuan menggunakan materi kedalam situasi kongkrit atau nyata. 

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Artinya 

yang dilaksanakan dan diterapkan adalah program sesuai dengan rancangan 

yang telah direncanakan.  

Pada dasarnya implementasi sebuah program dan kebijakan dari 

pemerintah maupun sektor swasta harus dilaksanakan dan diterapkan 

seutuhnya dilapangan, namun jika terdapat penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan dari program dan kebijakan 

tersebut akan terjadi kesia-siaan dari rancangan dan akhirnya menimbulkan 

permasalahan. 

Implementasi merupakan sebuah tindakan nyata dari rencana dan 

rancangan yang sudah disusun secara matang dan juga terperinci. Berikut 

beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi. 

Hanifah dalam Harsono (2002:67) berpendapat bahwa implementasi 

adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan 



10 

 

kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan 

dalam rangka penyempurnaan suatu program. 

Sedangkan Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat implementasi 

adalah perluasaan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana, birokrasi yang efektif. 

Menurut Wahab (1991:45) Implementasi program merupakan aspek 

penting dari keseluruhan proses program, implementasi program tidak hanya 

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan 

politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi 

melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari 

siapa dan memperoleh apa dari suatu program. 

Menurut Menurut Ripley & Franklin(1986:54) ada dua hal yang 

menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu compliance (kepatuhan) 

dan What”s happening(Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah 

para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah 

ditetapkan. Sementara untuk “what’s happening” mempertanyakan 

bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, 

apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya. 

Jadi implementasi program tidak hanya terbatas pada 

tindakan/perilaku unit birokrasi untuk bertanggungjawab untuk 

melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan social politik dan 



11 

 

ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak terlibat dan akhirnya terdapat 

suatu dampak yang tidak diharapkan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa implementasi 

bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah 

program, 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. Konsep Program Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) 

Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan wadah 

pembelajaran bagi petani dalam rangka membentuk petani yang terampil dan 

profesional. Dan diharapkan secara langsung berperan aktif dalam pembangunan 

melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan 

atau permagangan bagi petani dan masyarakat di wilayahnya. Di Kabupaten 

Kampar Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan tempat 

belajar bagi petani dan masyarakat yang didirikan sejak tahun 2004 oleh 

kelompok tani yang bergerak dibidang pertanian, perikanan dan peternakan di 

Desa Kubang Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) melalui seleksi 

penawaran oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan dengan Kabupaten 

Kampar diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pertanian 

terpadu yang terdiri dari bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 

2012 bagi masyarakat perdesaan diseluruh Kabupaten Kampar dalam rangka 
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mensukseskan pelaksanaan program pemerintah daerah kabupaten Kampar 

untuk mengentaskan zero kemiskinan, zero pengangguran, zero rumah kumuh 

dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.
4
 

Di Kabupaten Kampar Pelaksanaan pelatihan pertanian terpadu bagi 

masyarakat perdesaan tahun 2012 sudah berlangsung sebanyak 18 angkatan, 

pada tahun 2013 telah mulai melaksanakan pelatihan petani dan pelaku 

agribisnis sebanyak 18 angkatan. 

Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang dilaksanakan 

di Kubang Jaya terdapat tiga bidang pelatihan diantaranya: Pertama, pelatihan 

pertanian dibidang ini masyarakat yang mengikuti pelatihan pertanian akan 

diberi ilmu teori dan ilmu praktek tentang bagaimana cara bertani yang baik dan 

menjadi petani yang sukses. Kedua, pelatihan dibidang perikanan bagi 

masyarakat yang mengikuti pelatihan dibidang perikanan akan diberi ilmu 

bagaimana tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik, masyarakat 

yang dibidang ini juga diajarkan cara membuat kolam ikan. Ketiga pelatihan 

dibidang peternakan dan bagi masyarakat dibidang peternakan juga diajarkan 

ilmu tori dan ilmu praktek diantaranya: masyarakat diajarkan memilih bibit yang 

berkualitas, cara memelihara binatang ternak dengan baik, cara memberi makan 

binatang ternak agar binatang ternak terhindar dari berbagai penyakit. Dan 

masyarakat dibidang peternakan ini juga diajarkan mengelola dan memanfaatkan 

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

Kampar, 2013, Kubang Jaya. Hal 5 
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kotoran binatang ternak agar bisa dijadikan sebagai pupuk bagi tumbuh-

tumbuhan. 

Dari penjelasan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya di atas 

maka penulis hanya meneliti tentang pelatihan dibidang peternakan, karena di 

Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar saat ini yang telah 

terealisasi yaitu dibidang peternakan. Masyarakat Desa Sungai Agung 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada yang sudah mendapatkan dana 

bergulir  dan dana tersebut digunakan untuk usaha dibidang peternakan yaitu 

dengan beternak sapi. 

a. Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) mempunyai  dua tujuan 

yaitu: 

1) Tujuan umum 

Terselenggaranya program-program pelatihan pertanian terpadu 

bagi para petani dan masyarakat perdesaan di bidang pertanian, 

perikanan, peternakan, perindustrian dan usaha pedesaan lainnya secara 

teratur dan berkesinambungan, baik pelatihan yang sifatnya kerjasama 

maupun swadaya. 

2) Tujuan khusus 

a. Berkembangnya swadaya petani dalam meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan wawasan berusaha sesama petani 

b. Meningkatkan keterampilan dan kecakapan serta keyakinan petani 

peserta pelatihan terhadap usaha tani yang dipilih sebagai pekerjaan atau 
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sumber mata pencaharian. 

c. Tumbuhnya kreativitas, sikap kritis, rasa percaya diri dan jiwa 

kewirausahaan peserta pelatihan terhadap lingkungan Sumber Daya 

Alam. 

d. Meningkatkan sumber daya manusia dengan keterampilan, kecakapan 

dan rasa percaya diri peserta pelatihan maupun petani pengajar. 

e. Tumbuh dan berkembangnya hubungan sosial dan interaksi positif antara 

sesama petani.  

b. Prinsip-prinsip Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) mempunyai 

azas dan ciri sebagai berikut: 

1) Azas-azas P4S adalah demokrasi, swadaya, pengembangan usaha dan 

keterpaduan 

2) Ciri-ciri P4S dikelola secara swadana oleh petani yang usaha taninya maju, 

terletak dilingkungan usahatani milik pengelola dan dilaksanakan dengan 

prinsip pelatihan dan magang, serta mendapat dukungan pemerintah daerah 

setempat. 

c. Sistem Pelatihan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) 

Adapun sistem pelatihan atau pengelolaan pusat pelatihan pertanian perdesaan 

swadaya adalah sebagai berikut: 

1) Rancangan pelatihan 

Rancangan pelatihan merupakan kombinasi antara ikut belajar sambil 

bekerja dengan pembekalan pengetahuan atau keterampilan secara 
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terstruktur, berupa bimbingan teori dan praktek ilmu terapan,baikdiruangan 

kelas, laboratorium atau workshop, maupun lapangan. Rancangan pelatihan 

disusun sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha tani. 

2) Kurikulum dan materi 

Kurikulum dan materi pelatihan disusun seluas mungkin disesuaikan 

dengan kebutuhan dan permintaan peserta didik, serta kemampuan yang 

dimiliki oleh penyelenggara pelatihan. Dalam menyusun kurikulum dan 

materi pelatihan penyelenggara dapat bekerja sama dengan Balai Latihan 

Pegawai Pertanian (BLPP), Balai Informasi Dan Penyuluh Pertanian (BIPP), 

Balai Latihan Industri dan instansi lain yang terkait. 

3) Metode pelatihan 

Metode belajar diutamakan yang memungkinkan peserta didik 

berpartisipasi aktif dan menekankan kepada praktek, yang didasarkan atas 

pengalaman para pengelola.Pelajaran diberikan dalam bentuk kerja nyata 

atau ilmu terapan sesuai dengan kebutuhan atau realitas dilapangan, 

sedangkan teori dalam bentuk belajar dikelas hanya diberikan bila 

diperlukan. 

4) Sistem penilaian  

Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) melaksanakan 

penilaian terhadap peserta didik melalui ujian atau evaluasi akhir dan 

kesungguhan dalam proses pelatihan, dan bagi yang lulus diberikan 

sertifikat. 
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5) Evaluasi dan bimbingan lanjutan 

Bimbingan lanjutan oleh pengelola P4S kepada mantan peserta 

magang dilaksanakan dengan jalan menjalin ikatan kerjasama dalam upaya 

menyebarluaskan teknologi, informasi pasar dan pemasaran hasil usaha tani 

dan non usaha tani serta memberikan bimbingan dan sekaligus membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi alumni peserta magang. 

d. Dasar hukum yang dipergunakan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan 

Swadaya (P4S) adalah: 

1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan petani. Pasal 1 ayat 1: Perlindungan Petani 

adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi 

permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, 

kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya 

tinggi, dan perubahan iklim. Pasal 1 ayat 2: Pemberdayaan Petani adalah 

segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan 

Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan 

dan  pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil 

Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses 

ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan 

Petani. 

2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 dan 23 tentang sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pasal 1 ayat 23: Program 
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penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk 

memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan 

penyuluhan. 

3) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 46/Permentan/ OT.140/4/2014 tentang 

pedoman penilaian pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya 

berprestasi. Pasal 1 ayat 1: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan 

Swadaya yang selanjutnya disingkat P4S adalah lembaga pelatihan atau 

permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola 

oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok. Pasal 1 ayat 

3: Pengelola P4S adalah petani atau kelompoktani yang merencanakan dan 

menyelenggarakan pelatihan atau permagangan bagi petani atau masyarakat 

perdesaan. 

4) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 91/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang 

pedoman evaluasi kinerja penyuluh pertanian. Pasal 1 ayat 2: Penyuluhan 

Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha 

agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya 

dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya 

lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

3. Konsep Kesejahteraan masyarakat 

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa 
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dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk kepada keadaan yang 

baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan sehat dan damai.
5
  

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan 

ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material seperti 

terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan 

terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat 

dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan 

pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun 

kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan 

kehormatan manusia.Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem 

ekonomi semata, melainkan juga buah sistem politik, sistem hukum, sistem 

budaya, dan sistem sosial. 

Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari Bahasa 

Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa 

inggris disebut society.Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Menurut 

Gillin & Gillin masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 

Kesejahteraan masyarakat atau sosial adalah mencakup berbagai 

tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat 

yang lebih baik, sedangkan menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, 

                                                             
5 W.J.S. Poerwadarimta,  Pengertian Kesejahteraan Manusia, 1996, Bandung: Mizan. Hal 126 
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kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Menurut Dwi Heru Sukoco, kesejahteraan masyarakat adalah mencakup 

semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk 

meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara 

keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara 

langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, 

pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. 

Sedangkan menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan masyarakat 

adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-

lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk 

mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi 

dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya 

sepenuh mungkin dan meningkatakan kesejahteraan secara selaras dengan 

kebutuhan keluarga dan masyarakat.
6
  

Untuk mencapai kesejahteraan, manusia melakukan berbagai macam 

usaha, misalnya di bidang pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan serta 

keagamaan, pertahanan keamanan dan sebagainya. Manusia juga melakukan 

 

                                                             
6 Rosmita, Aslati,. Ilmu Kesejahteraan Sosial Teori Dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat Islam, 

2011, Pekanbaru: Pusaka Riau. Hal 2 
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 upaya-upaya secara individu serta berkelompok. Upaya mencapai kesejahteraan 

lewat kelompok misalnya membentuk paguyuban, koperasi, assosiasi, organisasi 

sertamembentuk Negara. Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah 

atau fisik dan batiniyah. Namun, mengukur kesejahteraan, terutama 

kesejahteraan batin atau spiritual, bukanlah yang mudah. Kesejahteraan yang 

bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah 

diukur dari pada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan lebih kompleks dari 

kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, 

sosial, dan kerohanian. Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat 

mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, 

kesehatan, dan lainnya.
7
  

Klasifikasi keluarga sejahtera dibagi kedalam beberapa bagian: 

a. Keluarga Pra Sejahtera: yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah 

satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (basic needs) seperti pangan, 

sandang, papan, pelayanan kesehatan, KB, dan sekolah yang sangat 

mendasar. 

b. Keluarga Sejahtera Tahap I: yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimumnya baik itu agama, sandang, pangan, papan dan 

pelayanan dan kesehatan yang sangat dasar. 

c. Keluarga Sejahtera Tahap II : yaitu keluarga yang dapat memenuhi 

kebutuhan sosial psikologisnya, dan dapat pula memenuhi kebutuhan 

                                                             
7 Ali Khomsan, www.Kompas.com 

http://www.kompas.com/
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pengembangannya. 

d. Keluarga Sejahtera Tahap III : yaitu keluarga yang dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimumnya, kebutuhan sosial psikologisnya, dan dapat 

pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam 

usaha kemasyarakatan yang ada dilingkungannya atau wilayahnya. 

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus : yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi semua aspek diatas dan sekaligus dapat secara teratur ikut 

mengembangkannya dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti semua itu.
8
  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Masyarakat sejahtera adalah suatu 

tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik material maupun Spiritual 

yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan 

bathin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mangadakan usaha 

penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi 

diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta 

kewajiban manusia. 

1. Kesejahteraan Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Islam 

Pengembangan masyarakat Islam secara etimologi adalah membina 

dan meningkatkan kualitas masyarakat Islam, sedangkan secara terminology 

adalah mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam 

dalam kehidupan keluarga, kelompok sosial dan masyarakat 

(ummat).Pengertian lain sebagaimana dikemukakan oleh Amrullah Ahmad, 

                                                             
8 Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional:  2009. Hal 23 
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menyebutkan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sistem 

tindakan nyata yang menawarkan alternative model pemecahan masalah 

ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif 

Islam. 

Menurut Agus Efendi, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan 

yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, 

yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual, dan ekonomi. 

Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniyah.Dalam pandangan 

Agus Efendi, degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini 

sangat mengguncang kesadaran Islam. Kepribadian kaum muslim terutama 

mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkooptasi oleh budaya 

negative Barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Untuk keluar 

dari belitan persoalan ini, masyarakat Islam harus berjuang keras untuk 

melahirkan desain besar kurikulum pendidikan, yang benar-benar 

berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiah.Yang tidak 

bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemoderenan. 

Kedua, pemberdayaan intelektual.Dengan sangat telanjang dapat 

disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia bahkan dimana pun 

sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan 

teknologi.Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual 

sebagai sebuah perjuangan besar. 

Ketiga, pemberdayaan ekonomi.Masalah kemiskinan menjadi 
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demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. Pemecahannya 

adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu 

terpinggirkan.Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk 

diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Untuk keluar dari 

himpitan ekonomis ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap 

komponen umat. Setiap pribadi muslim ditantang untuk lebih keras dalam 

bekerja, berkreasi, dan berwirausaha (entrepreneurship); lebih win-win 

dalam bekerja sama, komunikatif dalam brinteraksi; lebih skillful dalam 

memfasilitasi jaringan kerja, dan lebih profesional dalam mengelola potensi-

potensi dan kekuatan-kekuatan riil ekonomi umat. Untuk bisa keluar dari 

himpitan situasi ekonomi seperti sekarang, disamping penguasaan terhadap 

life skiil atau keahlian hidup keterampialn berwirausaha, dibutuhkan juga 

pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang selama ini 

tidak pernah dilirik.
9
  

Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam merupakan 

model empiris pengembangan prilaku individual dan kolektif dalam dimensi 

amal soleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, 

dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok 

atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. 

                                                             
9 Agus Ahmad Safei, Nanih Machendrawati, Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi 

Sampai Tradisi, 2001, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 44-45 
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Sasaran institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan, 

dengan orientasi pengembangan kualitas dan Islamitas kelembagaan. 

Kegiatan pengembangan masyarakat Islam dapat berbentuk penyampaian 

konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi dan pemeliharaan 

lingkungan sekitar, penggalangan ukhuwah Islamiyah lembaga umat dan 

kemasyarakatan  dalam rangka mengembangkan komunitas dan 

kelembagaan Islam, menjalin dan mewujudkan berbagai kerjasama dengan 

berbagai kekuatan masyarakat, mendampingi penyusunan rencana dan aksi 

sosial, memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan umat, 

melaksanakan stabilitasi kelembagaan, dan lain sebagainya.
10

  

Dengan penjelasan diatas, jelaslah bahwa proses pengembangan dan 

pemberdayaan akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk 

mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat 

memajukan pilihan-pilihan dan yang dapat memilih dengan jelas adalah 

masyarakat yang punya kualitas. 

B. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Beberapa kajian penelitian terdahulu  yang relevan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfahmi,2011 tentang Analisis 

Biaya Dan Pendapatan Usaha Jamur Tiram Putih Model Pusat Pelatihan 

Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Nusa Indah. 

                                                             
10 Rosmita, Aslati,. Ilmu Kesejahteraan Sosial Teori Dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat Islam, 

2011, Pekanbaru: Pusaka Riau. Hal 22 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Zaeni, 2006, tentang Impelemtasi 

Kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan 

Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing. 

Dari kedua penelitian diatas, Penelitian Muhammad Zulfahmi lebih fokus  

terhadap Analisis Biaya Dan Pendapatan Usaha Jamur Tiram Putih Model Pusat 

Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S), sementara penelitian yang akan 

Penulis lakukan, lebih fokus terhadap salah satu komponen (P4S) yang diterapkan 

yaitu dibidang peternakan. Penelitian Akhmad Zaeni juga lebih fokus mengenai 

kebijakan pemerintah tentang KB. Sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan 

lebih fokus bagaimana implementasi program P4S ini. 

C. Kerangka Pikir 

Keberhasilan implementasi program dapat diukur atau dilihat dari proses dan 

pencapaian tujuan akhir. Namun mengingat program P4S merupakan program yang 

ditetapkan pada fase Penyuluhan dan pelatihan ditandai dengankeberhasilan 

Implementasi Program Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S). 

Penelitian ini lebih difokuskan kepada proses pelaksanaan atau implementasi 

program P4S di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi 

Program Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Sebagai Usaha 

Mensejahterakan Masyarakat di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar. Sehingga peneliti mencoba mendeskripsikan program P4S sesuai 

kenyataan yang terjadi di lapangan. 
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Untuk mengungkapkan kerangka berpikirpeneliti menjelaskan indikator-

indikator implementasi P4S sebagai usaha mensejahterakan masyarakat di Desa 

Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

1. Meningkatnya keterampilan masyarakat 

2. Bertambahnya pengetahuan masyarakat dibidang peternakan 

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

4. Terciptanya lapangan pekerjaan 

  

 


