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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengentasan Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. 

Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar 

seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena 

itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.  

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah menetapkan 

penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Prioritas pada 

penanggulangan kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II. Dalam meningkatkan upaya 

penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya perpres 

tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono untuk menurunkan angka kemiskinan 

hingga 8 – 10% pada akhir tahun 2014. 

Kabinet indonesia bersatu telah menetapkan program pembangunannya dengan 

menggunakan strtegi tiga jalur (triple track strategy) yang berbasis pro-growth, pro-

employment dan pro-poor. Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut 

dirancang melalui: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5 persen pertahun 

melalui percepatan  investasi dan ekspor (2) pembenahan sektor riil untuk mampu 
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menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja dan menciptakan 

lapangan kerja baru, dan (3) revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk 

berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. 

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan cara melakukan diversifikasi 

usaha dalam rangka membuka lapangan kerja. Diversifikasi usaha dianggap penting 

karena peningkatan produksi tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya penguasan 

dan akses sumber daya lahan. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam diversifikasi 

usaha adalah masalah memasarkan produk tersebut. Pemerintah daerah diharapkan 

dapat menjajaki jejaring pemasaran dengan pihak swasta terkait atau membangun 

berbagai kemungkinan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang 

bergerak dalam menggalang pemasaran produk pertanian/non pertanian. 

Kemiskinan merupakan cerminan entitas sosial dan ekonomi mayoritas 

penduduk di perdesaan yang terkait erat dengan ketimpangan yang sebagian besar 

terjadi akibat bekerjanya sistem kapitlisme yang mengkooptasi perdesaan indonesia 

sejak masa kolonialisme (Elizabeth, 2007). Penyebab kemiskinan dapat 

dikelompokkan dalam empat bagian yaitu: (1) sarana dan prasarana (2) SDA dan 

teknologi (3) SDM, serta (4) kelembagaan dan organisasi. Kemiskian dapat 

dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, relatif, rawan kemiskinan ataupun yang 

dikarenakan geografi (kemiskinan diperkotaan dan di perdesaan). 

2.2 Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Mas’oed (2012), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat 
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(dalam Mardikanto, 2012:26). Selain itu, Somoediningrat (1997), keberdayaan 

masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyewa dengan 

masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi 

yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat 

dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara 

mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. 

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan 

upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau 

memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial 

ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui 

peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu: 

a. Akses terhadap sumber daya 

b. Akses terhadap teknologi 

c. Akses terhadap pasar 

d. Akses terhadap sumber pembiayaan 

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk 

memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di 

desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula 

yang diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu “koperasi”. 
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Salah satu upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani ialah 

melalui program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). PUAP diawali 

dengan proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksana 

kegiatan PUAP dilapangan. Melalui PUAP dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan dari aspek  permodalan, akses pasar dan teknologi serta masih 

lemahnya manajemen usaha tani yang menyebabkan ketidakberdayaan pada 

masyarakat petani. 

2.3 Pengawasan Program 

Menurut buku pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), 

dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian 

terhadap pencapaian kinerja outputs dan outcomes dari setiap program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran tujuan 

dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, 

ekonomis, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 

60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern oleh aparat pengawas internal 

pemerintah (APIP) kementerian pertanian yaitu inspektoral jenderal kementerian 

pertanian. 

Pengawasan intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan PUAP telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara 
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efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik. 

2.4 Pengertian Evaluasi Program 

Siagian (2006) mengatakan penilaian (evaluasi) merupakan fungsi organisasi 

administrasi dan manajemen yang terakhir yang mempunyai arti proses pengukuran 

dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-

hasil seharusnya dicapai. Evaluasi juga bertujuan dapat mengatur tingkat keberhasilan 

prinsip-prinsip dan pelaksanaanya. Setiap kegiatan memerlukan penilaian/evaluasi 

dimana evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan 

dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini 

dilakukan secara sistematik dan objektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan 

dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai. 

Evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap relevansi, prestasi, efisiensi dan 

dampak proyek dalam konteks tujuan yang telah disepakati. Evaluasi dapat juga 

diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan 

yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas 

obyek yang dievaluasi. Evaluasi memanfaatkan sistem informasi. Sistem tersebut 

termasuk fisik dasar, catatan keuangan, rincian, masukan dan pelayanan yang 

disediakan untuk para pemanfaat tetapi dengan suatu pandangan terhadap 

perbandingannya dari waktu ke waktu terhadap informasi kontrol yang 

diperbandingkan (Casley, dalam Desi Kamira, 2011). 
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Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan 

kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program perlu di 

evaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan  memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai 

program (Wirawan, 2011). 

Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (proces 

evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation), dan evaluasi akibat (impact 

evaluation). Evaluasi proses (proces evaluation) merupakan evaluasi formatif yang 

berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. 

Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah 

dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang 

direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan 

program. 

Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang 

dinilai antara lain layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan 

(stakeholder) yang dilayani, sumber-sumber yang dipergunakan, pelaksanaan 

program dibandingkan dengan apa yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja 

pelaksanaan.  

Evaluasi manfaat (outcome evaluation) untuk meneliti, menilai, dan menentukan 

apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. Evaluasi manfaat 
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merupakan evaluasi sumatif yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau 

pengaruh dari program. Data yang dijaring antara lain mengenai:  

a. Hasil atau keluaran program apakah sesuai denga yang direncanakan 

b. Jumlah dan jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan direncanakan 

c. Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang mendapatkan 

layanan, apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari sebelum dan sesudah 

mendapatkan layanan program 

d. Evaluasi manfaat (outcome) juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan 

agar program dapat berlangsung terus-menerus. 

Evaluasi akibat (impact evaluation) menilai perubahan yang terjadi terhadap 

klien atau para pemangku kepentingan sebagai akibat dari intervensi yang dilakukan 

program. Evaluasi ini mengukur pengaruh program sebagai hasil program dalam 

jangka panjang. Misalnya KB menurunkan jumlah keluarga para petani yang secara 

berurutan menurunkan biaya kehidupan mereka. Produktivats petani meningkat, 

penghasilan petani meningkat, dan kemiskinan di kalangan petani menurun. 

(Wirawan, 2011). 

Evaluasi dilakasanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek 

evaluasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain : 

a. Mengukur pengaruh program terhadap  masyarakat. 

Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial 

(Social intervention) untuk menyelesaikan masalah dan situasi yang dihadapi 
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masyarakaat. Program juga diadakan untuk mengubah masyarakat yang 

dilayani. 

b. Menilai apakah program telah dilaksanakan dengan rencana. 

Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai 

dengan rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya suatu program 

dapat menyeleweng. 

c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. 

Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu, 

jadi tujuannya harus sesuai dengan yang sudah direncanakan dari awal. 

d. Mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang berjalan dan 

yang tidak berjalan. 

e. Pengembangan staf program. 

Evaluasi digunakan juga untuk mengembangkan kemampuan staf garis 

depan yang langsung menyajikan layanan kepada klien dan para pemangku 

kepentingan lainnya. 

f. Memenuhi ketentuan undang-undang. 

Sering suatu program disusun untuk melaksanakan undang-undang tertentu 

yang dirancang dan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi masyarakat. 

g. Sebagai Akreditasi program. 

Evaluasi juga dilakukan untuk memberi penilain terhadap program yang 

dijalankan, apakah layak untuk diteruskan atau tidak. 
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h. Mengambil keputusan mengenai program. 

Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan 

dalam masyarakat dalam mencapai tujuannya maka mungkin program akan 

dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. 

i. Accountabilitas. 

Evaluasi dilakukan untuk pertanggung jawaban dan pelaksaan program. 

Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan 

standar atau tolak ukur keberhasilan atau tidak. 

j. Memperkuat posisi politik. 

Jika evaluasi menghasilkan nilai yang positif, kebijakan, program atau 

proyek akan mendapat dukungan dari para pengambil keputusan dan anggota 

masyarakat yang mendapatkan layanan atau pelakuan. 

Para teoritis evaluasi mengemukakan berbagai model evaluasi diawali oleh 

model evaluasi berbasis tujuan yang dikembangkan oleh Ralph W. Tyler dalam 

Wirawan (2011:122). Berikut adalah dasar model- model evaluasi dan bagaimana 

pelaksanaannya : 

a. Model Evaluasi Berbasis Tujuan 

Model ini merupakan model evaluasi tertua dan dikembangkan oleh Ralph W. 

Tyler yang mendefinisikan evaluasi sebagai proses menentukan sampai seberapa 

tinggi tujuan program sesungguhnya dapat dicapai. Model ini secara umum 

mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat 

dicapai atau tidak, memfokuskan pada pengumpulan informasi yang bertujuan 
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mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program, dan proyek untuk pertanggung 

jawaban dan pengambilan keputusan. 

Model evaluasi berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi tujuan; 

b. Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator; 

c. Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data; 

d. Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan; 

e. Menjaring dan menganalisis data/informasi mengenai indikator program; 

f. Menarik kesimpulan; 

g. Mengambil keputusan mengenai program. 

b. Model Evaluasi Bebas Tujuan 

Model ini dikemukakan oleh Michael Scriven (1973), model ini merupakan 

evaluasi mengenai pengaruh yang sesungguhnya. Objektif yang ingin dicapai oleh 

program. Ia mengemukakan bahwa elevator seharusnya tidak mengetahui tujuan 

program sebelum melakukan evaluasi. Seorang elavator yang mengetahui tujuan 

program sebelum melakukan evaluasi terkooptasi oleh tujuan dan tidak akan 

memperhatikan pengaruh program diluar tujuan tersebut. 

c. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif 

Model evaluasi ini dilakukan ketika suatu program mulai dilaksanakan (evaluasi 

formatif) dan sampai akhir pelaksanaan program (evaluasi sumatif). Adapun evaluasi 

formatif dilakukan untuk tujuan : 
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a. Mengukur hasil pelaksanaan program secara periodik. 

b. Mengukur apakah klien/partisipan bergerak ke arah tujuan yang direncanakan. 

c. Mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan dengan rencana. 

d. Menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan. 

Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi ini 

mengukur kinerja akhir objek evaluasi. Evaluasi sumatif berupaya untuk mengukur 

indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Hasil dan pengaruh layanan atau intervensi program 

b. Mengukur persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program 

c. Menentukan cost effectiveness, cost efficienty, dan cost benefit program 

evaluasi sumatif dilakukan dengan tujuan 

d. Menentukan sukses keseluruhan pelaksanaan program 

e. Mengambil keputusan apakah program diberhentikan, dikembangkan, atau 

dilaksanakan ditempat lain ( Wirawan, 2011). 

d. Model evaluasi Responsif 

Model ini dikembangkan oleh Robert Stake pada tahun 1975, pada awalnya 

Stake menamai model evaluasi ini dengan Countenance of education Evaluation. 

Menurut Stake evaluasi disebut responsif apabila : 

a. Berorientasi secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan 

program 

b. Merespons kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiens 
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c. Perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam 

kesuksesan dan kegagalan dari program. 

e. Model Evaluasi CIPP 

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 

1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan, memperoleh, 

dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif 

pengambilan keputusan. 

Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang 

konprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif 

terhadap objek program. Model ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator 

internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh 

tim proyek penyedia makanan. Evaluasi ini terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu : 

Evaluasi Konteks, Evaluasi Masukan, Evaluais Proses, dan Evaluasi produk 

(Wirawan, 2011). 

Berdasarkan buku pedoman PUAP, maka kriteria yang digunakan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan program PUAP adalah: sosialisasi, penggunaan dana, 

manfaat, pembinaan, monitoring sasaran/penerima dana, dan pengembalian. 

2.5 Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) merupakan kebijakan 

pemerintah dalam menggalakan program pemberdayaan masyarakat untuk 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah memberikan bantuan modal 
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untuk kegiatan usaha dibidang agribisnis yang sesuai dengan potensi pertanian desa 

sasaran, selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) tahun 2015 

mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan menteri pertanian 

Republik Indonesia nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman 

pengembangan usaha agribisnis perdesaan tahun 2015, untuk meningkatkan 

keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepada gapoktan dalam mengembangkan 

usaha produktif petani. Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan 

masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil, 

penguatan dan pemberdayaan kelembagaan. 

Program ini menyalurkan dana bantuan langsung mandiri (BLM) PUAP ke desa 

miskin terjangkau. Dana BLM-PUAP yang diterima masing-masing desa tersebut 

sebesar RP. 100 juta untuk mengembangkan agribisnis perdesaan melalui gabungan 

kelompok tani (Gapoktan). Tujuan program PUAP menurut buku pedoman 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yaitu: 

a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis diperdesaan sesuai dengan potensi 

wilayah. 

b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, 

penyuluh dan penyelia mitra tani (PMT). 

c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis. 
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d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau 

mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. 

Sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah: 

a. Berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin terjangkau 

sesuai dengan potensi pertanian desa. 

b. Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk 

menjadi kelembagaan ekonomi. 

c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau pemilik 

(pemilik atau penggarp) skala kecil, buruh tani, dan 

d. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, 

mingguan maupun musiman. 

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP 

b. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal 

c. Penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin 

kepada sumber permodalan, dan 

d. Pendampingan bagi Gapoktan 

Pelaksanaan PUAP dilakukan melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut: 

(1) memberikan bantuan modal usaha kepada petani untuk membiayai usaha 
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agribisnis dengan membuat usulan dalam bentuk RUA, RUK, dan RUB (2) petani 

penerima manfaat program PUAP tersebut harus mengembalikan dana modal kepada 

Gapoktan sehinggan dapat digulirkan lebih oleh Gapoktan melalui usaha simpan-

pinjam (tahun ke dua), (3) dana modal usaha yang sudah digulirkan melalui pola 

simpan-pinjam selanjutnya melalui keputusan seluruh anggota Gapoktan diharapkan 

dapat ditumbuhkan menjadi LKM-A (Lembaga keuangan mikro-agribisnis). 

2.5.1 Bentuk-bentuk Program PUAP 

Adapun bentuk-bentuk program PUAP terbagi atas dua program yaitu: 

a. Budidaya :  

- Tanaman pangan, contohnya: padi 

- Hortikultura, contohnya: sayur 

- Peternakan, contoh: tpernak kambing, itik, dan ayam 

- Perkebunan skala kecil, contohnya: nanam karet 

b. Non budidaya: 

- Industri rumah tangga, contohnya: dari ubi diolah menjadi keripik, 

kedelai diolah menjadi tempe/tahu 

- Pemasaran hasil pertanian, contohnya: jual sayur keliling 

- Usaha lain berbasis pertanian, contohnya: mendirikan kios saprodi 

(sarana produksi pertanian) seperti jual pupuk, alat-alat pertanian, 

dll. 
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2.6 Landasan Hukum Tentang Program PUAP 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286). 

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang 

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. 

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian. 

d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan. 

2.7 Pandangan Islam tentang program pengembangan usaha agribisnis 

perdesaan (PUAP) 

Dalam program PUAP ini sangat erat kaitanya dengan pertanian, di dalam 

perekonomia yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali artinya 

“sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil prtanian dan sebagian besar 

pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Dengan 

demikian sudah jelas sekali bahwa pertanian sangat penting dalam kehidupan kita, 

berdasarkan hal demikian Allah telah menganugerahkan berbagai kenikmatan bagi 

manusia dengan tujuan untuk memuliakan mereka. Manusia dianjurkan untuk 

memberdayagunakan segala sesuatu, jika mereka memang seorang yang berakal dan 

berilmu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nahl: 10-11 
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Artinya: Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-

tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia 

menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, 

anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Al-Nahl: 10-

11). 

 

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa segala sesuatunya telah diciptakan oleh 

Allah untuk makhluknya, untuk dijadikan segala sesuatunya sebagai pelengkap dalam 

menjalankan kehidupan. Hal demikian termasuk untuk melaakukan usaha dalam 

bidang pertanian. 

Dapat juga dilihat pada firman Allah SWT dalam surat Al-Jumuah (62):10 
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Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung. (QS. Al-Jumuah:10). 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk 

bertebar di muka bumi mencari karunia darinya. Hal ini, dapat dianggap sebagai 

saingan yang merangsang setiap orang untuk menambah lagi usaha dan 

pendapatannya agar melebihi dari kebutuhan hidupnya sendiri. Salah satunya 

ditempuh melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat 

pertanian di pedasaan melalui program PUAP  (pengembangan usaha agribisnis 

pedesaan). 

2.8 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penafsiran konsep-konsep yang 

terdapat dalam tulisan ini, maka penulis membentuk konsep operasionalnya sebagai 

berikut: 

a. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan 

jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan 

mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama 

dan budaya. 

b. Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, menilainya dan 

menerapkan tindakan-tindakan perbaikan apabila diperlukan menjamin hasil 

yang sesuai dengan rencana. 
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c. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu 

kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah 

ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan objektif serta terdiri 

dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan 

sesudah kegiatan selesai 

d. Keluaran (output) yaitu bentuk produk yang dihasilkan secara langsung baik 

bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan 

program dan kegiatan yang direncanakan. 

e. Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang dapat mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Setiap kegiatan atau 

perubahan tentu saja selalu memiliki hasil, ada hasil yang baik, tetapi ada 

juga hasil yang buruk. 

f. Manfaat (benefit) yaitu keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat 

dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan 

berfungsinya keluaran secara optimal. Dampak (impact) yaitu pengaruh 

positif maupun negatif yang muncul bagi pembangunan dan masyarakat 

secara keseluruhan baik dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

penurunan jumlah penduduk miskin, dll. 

g. Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) merupakan bentuk 

fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani penggarap, buruh tani maupun 

rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani 

(Gapoktan). 
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2.9 Indikator Penelitian  

Untuk memudahkan penelitian maka perlu di buat sebuah indikator penelitian, 

adapun indikator penelitian sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Evaluasi Program 

Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan 

(PUAP)  

1. Keluaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manfaat dan 

a. Tersalurkannya BLM 

(Bantuan Langsung 

Masyarakat) kepada petani, 

buruh tani dan rumah 

tangga tani dalam 

melakukan usaha produktif 

pertanian 

b. Terlaksananya usaha 

penguatan dan kemampuan 

sumber daya manusia 

pengelola Gapoktan, 

Penyuluh Pendamping dan 

Penyelia Mitra Tani 

a. Meningkatnya kemampuan 

Gapoktan dalam 

memfasilitasi dan 

mengelola bantuan modal 

usaha ntuk petani anggota 

baik pemilik, petani 

penggarap, buruh tani 

maupun rumah tangga tani. 

b. Meningkatnya jumlah 

petani, buruh tani dan 

rumah tangga tani yang 

mendapatkan bantuan 

modal usaha. 

c. Meningkatnya aktivitas 

kegiatan usaha agribisnis 

(hulu, budidaya dan hilir) di 

perdesaan 

a. Berkembangnya usaha 



33 
 

 

Dampak  
 

 

agribisnis dan usaha 

ekonomi rumah tangga tani 

di lokasi PUAP 

b. Berfungsinya Gapoktan 

sebagai lembaga ekonomi 

yang dimiliki dan dikelola 

oleh petani  

c. Berkurangnya jumlah 

petani miskin dan 

pengangguran di perdesaan 

 

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian, 2015 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 

06/Permentan/OT.140/2/2015 

tentang pedoman program 

PUAP 

 

DINAS PERTANIAN/ BPPKP 

PROGRAM PUAP 

 

PPL/PMT 

 

GAPOKTAN 

POKTAN 

PETANI 

EVALUASI 

BERHASIL TIDAK 

BERHASIL 

PUAP bertujuan untuk:  

a. Mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran melalui 

penumbuhan dan 

pengembangan kegiatan usaha 

agribisnis di perdesaan sesuai 

dengan potensi wilayah. 

b. Meningkatkan kemampuan 

pelaku usaha agribisnis, 

Pengurus Gapoktan, Penyuluh 

dan Penyelia Mitra Tani. 

c. Memberdayakan kelembagaan 

petani dan ekonomi perdesaan 

untuk pengembangan kegiatan 

usaha agribisnis. 

d. Meningkatkan fungsi 

kelembagaan ekonomi petani 

menjadi jejaring atau mitra 

lembaga keuangan dalam 

rangka akses ke permodalan.  
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan 

pustaka untuk menjadi bahan referensi dan sebagai perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Diantaranya yaitu:  

a. Arin Sugiarti dengan judul “Strategis pemberdayaan masyarakat petani melalui 

program Pengembangan Usaha Agribisinis Perdesaan (PUAP) di kabupaten 

ponorogo” tujuan penelitian untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan 

masyarakat petani melalui program PUAP di kabupaten ponorogo. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui 

program PUAP di Gapoktan Margo Rejeki dapat dilihat dari aspek sasaran, 

teknik dan tujuan. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

Kelembagaan Gapoktan Margo Rejeki masih lemah karena masih adanya 

kesenjangan hubungan yang jauh antara masyarakat petani biasa dengan 

kelembagaan yang berdampak pada banyaknya usaha agribisnis yang dikelola di 

Gapoktan tidak dapat berkembang. Serta peningkatan kemampuan dan 

keterampilan tidak terjadi pada semua masyarakat petani anggota Gapoktan dan 

hanya terjadi pada masyarakat petani tertentu saja yaitu pengurus kelembagaan 

Gapoktan. Jenis usaha yang dapat berkembang hanya pada unit usaha simpan 

pinjam sehingga hanya dapat memudahkan akses petani terhadap permodalan, 
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sedangkan untuk kontribusi peningkatan produksi dan pendapatan masih sangat 

kecil. 

b. Fitria martanti (2012), dengan judul “Evaluasi implementasi program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat miskin” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis 

perdesaan (PUAP). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program kurang 

sesuai pedoman teknis, pelaporan belum mampu menggambarkan pelaksanaan 

program secara menyeluruh. Evaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh 

belum mampu mencapai indikator keberhasilan. Jadi dapat diambil kesimpulan 

bahwa dampak positif pelaksanaan adalah membantu pemenuhan modal, 

meningkatkan peran serta dalam kelembagaa kelompok tani, meningkatkan 

kemampuan petani dalam bidang pertanian dan pendapatan, membantu 

pemenuhan pupuk. Sedangkan dampak negatif adalah kecemburuan sosial bagi 

masyarakat yang tidak memperoleh dana bantuan. 

c. Ma’ruf rahmat dengan judul “strategi pengembangan usaha agribisnis perdesaan 

(PUAP) di kecamatan kuok kabupaten kampar” tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengatasi hambatan atau kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan 

program PUAP dirumuskan strategi untuk memberdayakan dan mengembangkan 

potensi pertanian yang terdapat di kawasan perdesaan antara lain meningkatkan 

dan mengembangkan usaha tani yang masih lemah. Jadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa kendala yang menghambat pelaksanaan program PUAP 
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adalah kesadaran bagi para petani untuk mengembalikan dana pinjaman yang 

mereka pinjam. Sebagian para petani masih menganggap dana BLM-PUAP ini 

masih bersifat hibah kepada para petani. 

 

 

 

 


