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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk yang berada 

dibawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan maret 2014 tercatat sebesar 28,28 

juta jiwa (11,25%) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan 

september 2013 sebesar 28,55 juta orang (11,47%). Selama periode bulan september 

2013 sampai dengan bulan maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan 

berkurang sekitar 0,13 juta orang (dari 10,63 juta orang pada bulan september 2013 

menjadi 10,50 juta orang pada bulan maret 2014), sementara di daerah perdesaan 

berkurang 0,15 juta orang (dari 17,92 juta orang pada september 2013 menjadi 17,77 

juta orang pada maret 2014). 

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan september 2013 

sebesar 8,34%, menurun menjadi 8,52% pada bulan maret 2014. Begitu juga dengan 

penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 14,42% pada bulan september 2013 

menjadi 14,7% pada bulan maret 2014. Namun kemiskinan diperdesaan akan terus 

menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi 

program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh 

karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara 

langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk 
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miskin. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Kampar pada tahun 2010-2015, sebagai berikut: 

1.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar tahun 2010-

2015 

Tahun Jumlah penduduk miskin Persentase penduduk miskin (%) 

2010 72,3 10,47% 

2011 61,2 8,52% 

2012 62,3 8,36% 

2013 61,8 8,36% 

2014 67,6 8,68% 

2015 72,2 9,17% 

Sumber: BPS Kabupaten Kampar 2016 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di 

Kabupaten Kampar setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pertanian akan menjadi prioritas utama untuk 

tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam rangka pengentasan 

kemiskinan dan mengurangi pengangguran. 

Program penanggulangan kemiskinan (pro-poor growth policy) telah banyak 

dilakukan, baik secara nasional, ditingkat propinsi maupun yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. Namun sering pada sasaran yang tidak semestinya 

menerima. Menurut laporan bank dunia (2003) dalam Elfindri (2008) ada beberapa 

aspek yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini 

berjalan tidak efektif, yaitu: 

a. Kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan 

setiap program masih terbatas. 
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b. Masih terbatasnya database kemiskinan sehingga sulit menjadikan program 

tepat sasaran dan pengawasan program masih lemah. 

c. Kebanyakan program pengentasan kemiskinan terutama yang dibiayai 

pemerintah lembaga donor menggunakan project to project basis sehingga 

sulit menghasilkan proyek yang berkelanjutan. 

d. Masih maraknya praktek-praktek korupsi di indonesia. 

e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan. 

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada 

sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh 

karena itu, program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan 

rencana pembangunan jangka panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan 

millenium.  

Kementerian pertanian mulai tahun 2008-2015 telah melaksanakan program 

pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dibawah koordinasi program 

nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam 

kelompok program pemberdayaan masyarakat. Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP) dalam pelaksanaannya Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015. 

Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di kementerian pertanian, menteri pertanian 

membentuk tim PUAP pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional. 
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PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik 

petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani 

dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan). Gabungan kelompok tani 

(Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan 

bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.  

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan 

didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani (PMT). 

Penyuluh pendamping adalah penyuluhan pertanian yang ditugaskan oleh 

bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi petani, kelompok 

tani, dan gapoktan dalam pelaksanaan PUAP. Sedangkan penyelia mitra tani (PMT) 

adalah individu yang memiliki keahlian dibidang keuangan mikro yang direkrut oleh 

kementerian pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada penyuluh dan 

pegelola gapoktan dalam pengembangan PUAP. 

Adapun bentuk program PUAP terbagi atas dua program yaitu: 

a. Budidaya (On farm)  

Pada budidaya sendiri untuk tanaman yang akan dibudidayakan tidak boleh 

lebih dari enam bulan, dikarenakan jika lebih dari enam bulan maka modal 

tersebut ditakutkan tidak dapat berkembang. Contoh dari tanaman budidaya 

itu sendiri seperti tanaman pangan yaitu jagung, padi dan sebagainya. 
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b. Non budidaya (Off farm) 

Non budidaya maksudnya disini yaitu seperti pemasaran produk pertanian 

atau perdagangan yang menyangkut berupa produk pertanian. Contohnya 

dapat berupa pedagang bakulan dan sebagainya. 

Dari kedua program diatas tersebut yang mendapatkan bantuan PUAP tersebut 

hanyalah petani miskin dan pedagang kecil/miskin. Besarnya bantuan modal PUAP 

sendiri mencapai maksimum Rp. 100 juta, dan ini pun hanya sebagai tambahan modal 

usaha tani/agribisnis bukan untuk investasi. Serta usaha tani/agribisnis yang sudah 

berjalan atau sudah dilakukan oleh RTM sasaran. 

Adapun jumlah masyarakat Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar yang 

mendapatkan bantuan dana PUAP yaitu 98 orang dan yang meminjam dana PUAP 

tersebut tidak semua anggota petani, yang meminjam dana PUAP tersebut sebanyak 

58 orang dan yang mengalami kemacetan/menunggak dalam pengembalian pinjaman 

dana PUAP yaitu 44 orang. Oleh karena itu masih banyaknya petani yang mengalami 

kemacetan/menunggak dalam pengembalian pinjaman dana PUAP, karena sebagian 

petani peminjam dana PUAP tersebut digunakan untuk konsumtif bukan untuk modal 

usaha tani. 

Untuk mendapatkan bantuan melalui PUAP tersebut melalui beberapa tahap 

yaitu: 

a. Melalui pengajuan Rencana Usaha Anggota (RUA) 
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Pada setiap anggota mengajukan rencana usaha pertanian apa yang akan 

dijalankan, baik itu budidaya atau pun pemasaran hasil pertanian, semuanya 

harus terprosedur dan jelas rinciannya, lalu dia ajukan kepada kelompok. 

b. Rencana usaha kelompok (RUK)  

RUK di peroleh setelah mendapat pengajuan dari setiap anggotanya dan di 

rinci kembali oleh kelompok apa saja yang mereka butuhkan dan sebagainya, 

setelah itu mereka butuhkan dan sebagainya, setelah itu mereka ajukan hal-

hal yang sudah disepakati ke gapoktan di desa tersebut. 

c. Rencana usaha bersama (RUB) 

RUB merupakan sebuah kesepakatan akhir dari setiap kelompok yang ada 

didesa tersebut, pada RUB di gapoktan ini mereka telah menyepakati RUB 

tersebut dan siap untuk di ajukan ke tingkat kabupaten, dan ingat ini harus 

diketahui oleh kepala desa setempat. 

Adapun syarat/kriteria desa calon lokasi PUAP: 

a. Desa berbasis pertanian, diutamakan desa miskin 

b. Memiliki gapoktan yang sudah aktif, dan 

c. Belum memperoleh dana BLM-PUAP 

Jumlah desa calon lokasi PUAP per kabupaten/kota, ditentukan oleh tim PUAP 

pusat dengan mempertimbangkan: 

a. Alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh 

kabupaten/kota 
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b. Jumlah alokasi desa PUAP yang telah direalisasikan sebelumnya 

c. Jumlah desa yang belum mendapatkan PUAP, dan 

d. Potensi integrasi lokasi desa pangan dengan program/kegiatan lainnya 

Berikut daftar nama desa yang melaksanakan program PUAP di Kecamatan 

Kampar dan data penggunaan dana program PUAP tahun 2012-2016 di Desa Ranah 

Baru Kecamatan Kampar 

1.2 Daftar nama desa yang melaksanakan Program PUAP Di Kecamatan 

Kampar 

No Tahun Nama Desa Jumlah Petani 

1. 2008 Airtiris 91 

Batu belah 40 

Penyasawan 143 

Padang mutung 38 

Pulau jambu airtiris 82 

2. 

 

 

2009 

 

Rumbio 36 

Tanjung berulak 34 

Naumbai 165 

3. 

 

2011 

 

Tanjung rambutan 50 

Pulau sarak 50 

4. 

 

2012 

 

Ranah baru 98 

Ranah 50 

Simpang kubu 50 

Koto tibun 50 

5. 

 

2014 

 

Pulau tinggi 175 

Ranah singkuang 60 

Limau manis 50 

Sumber: Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BPPKP) 

Kabupaten Kampar 2016 
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Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pelaksanaan program PUAP yang ada di 

Kecamatan Kampar sudah berjalan sejak tahun 2008-2014 dengan jumlah Desa 

sebanyak 17 Desa dan jumlah petani sebanyak 1262 orang. 

1.3 Data penggunaan dana program PUAP tahun 2012-2016 di Gapoktan 

Sasapan Jaya Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar 

Kelom

pok 

tani 

Jumlah 

petani 

Tahun 2012-2016 

Tahun Pengembalian 

pinjaman 

Tahun Pengembalian 

pinjaman 

Dana 

yang 

diteri

ma 

(2012) 

Lan

car 

Tidak 

lancar  

Lan

car  

Tidak 

lancar 

Pulai 

taranda

m dan 

golam  

98 2012-

2014 

98 - 2014-

2016 

54 44 100 

juta 

Sumber : Gapoktan Sasapan Jaya Di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Tahun 

2012-2016 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana program PUAP 

tahun 2012-2016 di Gapoktan Sasapan Jaya Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar 

mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman dana PUAP. Pada tahun 2012 

Gapoktan Sasapan Jaya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 100.000 juta 

untuk modal pengembangan usaha tani dalam rangka pengentasan kemiskinan dan 

pengangguran. Dari tahun 2012-2014 kelompok Tani Pulai Tarandam dan Golam 

yang berjumlah 98 orang tingkat pengembalian pinjamannya mengalami kelancaran, 

akan tetapi pada tahun 2014-2016 tingkat pengembalian pinjamannya mengalami 

kemacetan dengan jumlah 44 orang. 

Adapun besarnya pinjaman dana bagi anggota Gapoktan PUAP disesuaikan 

dengan kelayakan rencana usaha anggota (RUA) yang besar pinjamannya antara 500-



9 
 

2 juta tahap pertama dengan tenggang waktu 10 bulan dengan jasa 1-1 ½ % sesuai 

dengan kesepakatan anggota yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga. 

Dalam perjalanan program pemberdayaan evaluasi proses perjalanan program 

itu sangat penting. Berbeda dengan program pembangunan fisik atau infrastruktur, 

setelah selesai dibangun maka langsung kelihatan hasilnya dan manfaatnya. Dampak 

program pemberdayaan masyarakat sulit untuk kelihatan secara langsung. Terkadang 

program pemberdayaan sudah banyak di masyarakat, tetapi sangat jarang 

kedengarannya berhasil bahkan jadi beban bagi Negara, karena dana tersebut tidak 

ada yang kembali bahkan tidak tahu kemana. 

Selama ini pemikiran masyarakat petani terhadap bantuan langsung, 

beranggapan bantuan tersebut bersifat gratis atau dana itu tidak perlu dikembalikan, 

sebaliknya, jika tidak ada bantuan tidak mau dibina dalam kelompok tani, diduga 

disebabkan sumber daya manusia petaninya yang kurang atau sistem perjalanan 

programnya yang salah dan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan dana 

PUAP kurang tepat sasaran sehingga pengembalian dana PUAP mengalami 

kemacetan/menunggak, dan adanya usaha yang tidak berkembang. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS 

PERDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KAMPAR 

(STUDI KASUS DI DESA RANAH BARU KECAMATAN KAMPAR 

KABUPATEN KAMPAR)”. 
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1.4 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana evaluasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(PUAP) di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar? 

b. Apa saja hambatan/kendala dalam pelaksanaan program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar? 

1.5 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengevaluasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(PUAP) di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Dengan melakukan evaluasi terhadap program PUAP ini dapat mengetahui 

sejauh mana program ini berjalan atau keberhasilan program PUAP di 

Kecamatan Kampar khususnya Gapoktan Sasapan Jaya Desa Ranah Baru, 

dan juga sebagai informasi bagi mahasiswa dan juga kepada Gapoktan, petani 

dan penyuluh. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang administrasi negara serta menambah ilmu yang berharga dalam 
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menganalisa dan memecahkan masalah dengan ilmu yang diperoleh di 

perguruan tinggi. 

c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi pembaca dan peneliti berikutnya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah yang diteliti. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis 

data dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti 

dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. 
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BAB VI : PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi 

kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


