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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar  Belakang  

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkain upaya yang 

dilakukan secara terus- menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan 

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu peran serta masyarakat dalam 

pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek 

pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. 

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai 

dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang 

tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri 

oleh masyarakat dan hasil dinimkati oleh seluruh masyarakat.  

Menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat adalah 

kurangnya sumber permodalan dan teknologi yan masih lemah maka perlu 

ditetapkan program- program pembangunan ekonomi seperti program jangka 

pendek (kurang 1-2 tahun mendatang) adalah program mempercepat pemulihan 

ekonomi disertai dengan dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan 

pengangguran yang meningkat pesat, kemiskinan tersebut merupakan masalah 

pembangunan yang ditandai oleh penggangguran dan keterbelakangan yang 

kemudian menjadi ketimpangan sosial. Pada dasarnya kemiskinan dapat 

dibedakan menjadi tiga hal yaitu, kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan 

structural dan kemiskinan cultural.  
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Kemiskinan merupakan masalah karena berkaitan dengan ketidakmampuan 

akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyrakat. 

Kemiskinan memiliki arti yang dalam karena berakitan juga dengan 

ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan seperti akses 

kebutuhan minum seperti keshatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. 

Selain itu kemiskinan adalah fenomena yang buka hanya saja terjadi 

diindonesia tetapi juga terjadi di sebagian besar negara- negara berkembang di 

dunia. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang selalu berkembang, dan 

telah menjadi masalah multimensioanl yang melibatkan berbagai aspek kehidupan 

karena subtansi kemiskinan merupakan kondisi serta kekurangan terhadap 

sumber- sumber pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang- pangan.  

Keberhasilan suatu pembangunan tentunya disertai dengan sistem yang baik. 

Begitu juga dengan program- program yang dijalankan pemerintah harus terus 

berorientasi terhadap rakyat, oleh sebab itu pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan aparatur yang ada didaerah. Sasarannya adalah sumber daya manusia 

yang merupakan kunci utama dari pelaksanaan pembangunan. Pembangunan 

partispatif memerlukan  upaya dan langka- langka  untuk mempersiapkan guna 

memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan 

kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan suasana keadilan 

berkelanjutan.Tujuannya adalah untuk meningkatkan harkat, martabatnya dan 

mampu melepaskan diri terhadap kemiskinan dan keterbelakangan hal tersebut 

merupakan salah satu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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  Pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis 

dengan mnempuh kebijakan yang dapat melahirkan program atau kegiatan 

pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan termasuk 

dalam upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan 

peran masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental 

mereka. Maka dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini,pemerintah 

membuat beberapa kebijakan salah satunya dengan program pengembangan usaha 

agribisnis perdesaan. Dimana pemerintah menyediakan sejumlah dana untuk 

masyarakat desa/ kelurahan guna merangsang secara aktif keikutsertaan 

masyarakat dalam pembangunan yang dalam pemenfaatannya yang harus 

memperhatikan potensi sumber daya desa/ kelurahan serta sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian 

16/Permentan/OT.140/2/2008 untuk mewujudkan  pengentasan kemiskinan salah 

satunya dengan adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang 

disingkat dengan (PUAP), merupakan program terobosan dari Kementerian 

Pertanian untuk menggulangi kemiskinan dan penciptaaan lapangan kerja, 

sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah 

serta kesenjangan antar subsektor. Program Pengembangan Agribisnis Pedesaan 

dimulai sejak tahun 2008 yaitu berupa pemberian fasilitas bantuan modal usaha 

untuk petani atau peternak, pemilik atau petani penggarap skala kecil, buruh tani 

maupun rumah tangga tani. 



4 
 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang dilaksanakan oleh 

Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan 

program PNPM-M. Pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri 

Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui 

Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. 

PUAP merupakan bentuk  fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, 

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

Gabungan Kelompok Tani yang disingkat dengan (Gapoktan) merupakan 

kelembagaan tani pelaksana Program PUAP untuk penyaluran bantuan modal 

usaha bagi anggota atau kelompok tani. Dimana perbedaan Gapoktan dengan 

koptan adalah dimana lembaga gapoktan itu sendiri merupakan organisasi foramal 

yang dibuat oleh pemerintah sedangkan koptan (kelompok tani) merupakan 

kumpulan petani, pekebun yang  dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan 

kelompok tani juga merupakan organisasi non formal diperdesaan yang ditumbuh 

kembangkan dari petani, oleh dan untuk petani.  

 Gabungan kelompok tani yang disingkat dengan Gapoktan adalah 

kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk 

meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Dasar hukum dalam 

pelaksanaan kegiatan kelompok tani mengacu kepada perundang- undangan yang 

berlaku dan keputusan bupati dalam penanggulangan kemiskinan 

No:521/BPPKP/230/290 tentang penetapan gabungan kelompok tani. 

 Gapoktan ini dibentuk untuk meningkatkan jumlah poktan- poktan dan 

gapoktan di kalangan masyarakat. Selain itu, untuk meningktakan kemampuan 
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para poktan dan gapoktan sehingga para masyarakat tani bisa meningkatkan 

pendapatan dan membuka usaha dalam bidang petanian. Dimana  uasaha- usaha 

yang terdapata dalam gapoktan hanya boleh mencakup dalam usaha pertanian 

seperti, budidaya tanaman pangan perkebunan, peternakan, dan usaha non 

budidaya (industri rumah tangga, pemasaran hasil pertanian, dan usaha lainnya 

yang berbasis petanian. 

Kecamatan Tapung Hulu telah melaksanakan kegiatan program PUAP dari 

tahun 2009 dengan jumlah Gapoktan sebanyak tiga kelompok,dimana menerima 

dana pinjaman bergulir sebanyak 100 juta . Dimana dana tersebut merupakan dana 

yang diberikan melalui program PUAP untuk memfasilitasi para pelaku petani 

desa. 

Tabel 1.1 Jumlah Gabungan Kelompok Tani Dikecamatan Tapung Hulu 

Tahun  2009 

No Nama Desa Nama Gabungan 

Kelompok tani 

Jumlah Anggota 

1 Suka Ramai Tani Makmur 

Bersama 

64 orang 

2 Bukit Kemuning Sepakat 58 orang 

3 Kusaw Makmur Maju Bersama 46 orang 

Sumber. Gapoktan Tani Makmur Bersama 2009 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwasanya terdapat tiga gabungan kelompok 

tani diseluruh kecamatan Tapung Hulu yang mendapat dana pengembangkan 

usaha agribisnis pedesaan dalam upaya memperkuat perekonomian desa dalam 

bidang agribisnis desa. Pembentukan Gabungan Kelompok Tani adalah salah satu 
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wujud untuk peningkatan pendendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian 

yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat.  

Untuk menjalankan program dalam gapoktan maka dibuatlah suatu kegiatan 

simpan pinjam.Dimana dasar dari kegiatan simpan pinjam ini mengacu kepada 

dasar hukum undang- undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi.makan untuk 

itu dalam menjalankan program tersebut harus secara efektif karena untuk 

mencapai suatu tujuan dalam kegiatan tersebut harus melakukan upaya- upaya 

dalam mencapai tujuan yang ingin di capai 

 Efektifitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan agar dapat berjalan sesuai dengan 

program yang telah ditentukan.dalam pengertian lain Efektivitas adalah 

pemanfaatan sumber daya, dana ,sasaran dan prasarana dalan jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat 

pada waktunya,dalam meningkatkan usaha agribisnisnya kegiatan tersebut.  

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Tani Makmur Bersama di desa suka 

ramai tapung hulu berdiri pada tanggal 19 Februari tahun 2009, dimana terdiri 

dari tiga anggota poktan-poktan yaitu surya tani, berkat bersama dan subur 

makmur. Dimana  berjumlah 64 orang pemanfaat  pada  tahun 2009 ,dengan 

anggota tetapnya sebanyak 31 orang dan anggota luar sebagai pemanfaat 

sebanyak 33 orang. Anggota tetap merupakan anggota yang mendirikan kelompok 

tani, ikut mengurus kelompok Tani Makmur Bersama dan membayar simpanan 

wajib setiap bulanannya,  sedangkan anggota tidak tetap  merupakan anggota yang 

hanya ikut dalam kegiatan simpan pinjam atau hanya sekedar menjadi pemanfaat 
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dari kegiatan simpan pinjam tersebut dan membayar simpanan wajib selama 3 

bulan tanpa mendapat bagi hasil terhadap kegiatan simpan pinjam.. 

 Namun kenyataan berdasarkan tinjuan riset penulis di desa suka ramai 

tapung hulu, penulis mendapatkan bahwa kegiatan simpan pinjam ini yang dibuat 

oleh pemerintah melalui program PUAP tersebut belum menyentuh masyarakat 

yang berekonomi lemas, atau masyarakat miskin, malahan banyak dimanfaatkan 

oleh para masyarakat kelas menengah keatas bahkan ada juga pegawai dari 

pemerintah. 

Pemerintah telah membuat suatu kegiatan tetapi kegiatan tersebut tidak 

ada perencanaan yang tersusun dengan baik dan tepat bagaimana cara 

meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sehingga masyarakat tidak 

menjadi sejahtera. Kegiatan tersebut hanya di buat tetapi pasif dalam melakukan 

usaha perbaikan terhadap keadaan ekonomi masyarakat, masyarakat menganggap 

kegiatan ini hanya sebagai sarana untuk meminjam uang saja dan uang tersebut 

bukanlah digunakan untuk membangun usaha malahan untuk keperluan lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ternyata  beberapa 

permasalahan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Gabungan 

Kelompok Tani Makmur Bersama di Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar . permaslahan- permasalahn tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan dana bantuan Gapoktan tidak sesuai dengan tujuan program, 

dimana bantuan penyaluran dana dari Gapoktan kepada masyarakat yang 

membutuhkan cenderung membuat sebagian masyarakat berbondong- 

bondong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Akibatnya banyaknya 
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pengunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dari kegiatan simpan 

pinjam gapoktan tersebut, hal ini bisa dilihat dari kasus yang terjadi di 

tengah- tengah masyarakat desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar dimana sebagian masyarakat yang meminjam dana 

dari Gapoktan Tani Makmur Bersama bukan untuk membangun usaha 

dalam bidang pertanian tetapi untuk keperluan lainnya seperti membeli 

kendaraan, membayar keperluan pribadi dan membangun rumah, 

akibatnya usaha yang diajukan dalam bentuk proposalnya yang fiktif dan 

kemudian terjadi kemacetan pembayaran.Hal ini dilihat dari tabel 1.2 

Tabel 1.2 Jumlah pemanfaat dan angsuran simpan pinjam gapoktan 

Tani Makmur Bersama dari tahun 2013-2015 

No Tahun Jumlah 

Anggota 

Jumlah 

pemanfaat 

Jumlah tunggakan 

1 2013 42 28 Rp. 120.341.000 

2 2014 45 30 Rp. 136.614.000 

3 2015 45 35 RP. 151.169.000 

Sumber . Gapoktan Makmur Bersama Desa Suka Ramai    

Berdasarkan tabel diata dapat dilihat  bahwa penunggakan paling banyak  

terjadi pada tahun 2015, dimana jumlah pemnafaat yang menunggak 

hampir 77% dari jumla pemanfaat keseluruhan dan terhitung  jumlah 

penunggakan sebanyak Rp. 151.169.00 ( seratus lima puluh juta seratus 

enam puluh sembilan. Dengan adanya penunggakan yang besar bisa 

mengakibatkan penguliran dana Usaha Simpan Pinjam Gabungan 

Kelompok Tani Makmur Bersama di desa Suka Ramai kecamatan Tapung 
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Hulu menjadi macet yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu dampak 

yang timbul dari kredit macet diatas adalah ketidak pastian pencairan dana 

bagi yang berada pada daftar tunggu, karena dana yang diberikan kepada 

mereka adalah dana yang bersumber dari pengembalian pinjaman oleh 

pemanfaat.   

Selain itu penulis juga melakukan wawancara secara langsung 

dengan ketua Gapoktan Tani Makmur Bersama . Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan pengurus Gabungan Kelompok Tani Makmur 

Bersama pada tanggal 15 Oktober 2016 dengan Bapak (Misnan) beliau 

Mengatakan  : 

“Untuk Usaha Kegiatan Simpan Pinjam Gabungan Kelompok Tani 

Makmur Bersama   sudah berjalan dengan baik namun masih ada kendala 

yang terjadi yaitu masih banyaknya terjadi penunggakan pembayaran dari 

pemanfaat, sehingga mengakibatkan daftar tunggu dananya tidak bisa di 

gulurkan kepada pemanfaat selanjutnya, dan bukan itu saja seringnya 

peminjam dana Gapoktan Makmur Bersama menyala gunakan 

peminjaman yang diberikan untuk usaha tani dimana dana yang di pinjam 

hanya boleh digunakan untuk mencakup bidang budidaya tanaman 

pangan perkebunan, peternakan dan usaha non budidaya (industry rumah 

tangga, pemasaran hasil  pertanian dan uasaha lain yang berbasis 

pertanian.  tetapi banyak digunakan untuk yang lainnya sehingga tidak 

bisa membayar  angsuran pinjaman” . 

 

2. Masih rendahnya kinerja petugas dalam melakukan survey membuat 

sebagian besar masyarakat banyak yang memanfaatkan kesempatan 

tersebut. Dan tidak adanya penegasan dalam meberikan pinjaman sehingga 

orang diluar anggota tetap juga bisa memanfaatkan dana.  

3. Rendahnya pengawasan dari Gapoktan Tani Makmur Bersama  

Rendahnya pengawasan dari pemerintah daerah , tim audit dan pemerintah 

pusat , membuat pelaksanaan kegiatan dari Gapoktan Tani Makmur 
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bersama di Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten 

Kampar, tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang 

diharapkan semua pihak. Mestinya kegiatan Gapoktan ini diawasi dengan 

baik oleh pihak pemerintah daerah agar terlaksana dengan baik, sesuai 

dengan sasaran utama dan tindakan indikasi kecurangan dan 

penyimpangan di lapangan,sehingga pelaksanaan kegiatan ini tidak 

berjalan sesuai yang diharapkan yaitu sebagai  pembangunan ekonomi 

masyarakat.  

4. Masih adanya sistem dinasti yang diterapkan oleg pengurus dalam 

memberikan dana pinjaman Gapoktan. Dimana pengurus cenderung lebih 

mengutamakan saudara- saudara mereka ketimbang anggota yang 

memerlukan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan 

kegiatan simpan pinjam Gapoktan Makmur Bersama di Desa Suka Ramai 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar masih banyak mengalami 

permasalahan dengan baik sehingga dianggap perlu perbaikan lebih lanjut untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas yang memerlukan bantuan usaha 

simpan pinjam tersebut. 

Berdasarkan permasalahan – permasalahan diatas penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “ EFEKTIFITAS PELAKSANAAN 

KEGIATAN SIMPAN PINJAM PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI 

MAKMUR BERSAMA DI DESA SUKA RAMAI KECAMATAN  TAPUNG 

HULU KABUPATEN KAMPAR “ 



11 
 

 

1.2 Rumusan Masalah  

a. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Pada 

Gabungan Kelompok Tani  Makmur Bersama Di Desa Suka Ramai 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar? 

b. Apakah faktor penghambat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Simpan 

Pinjam Pada Gabungan Kelompok Tani Di Desa Suka Ramai 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam 

Pada Gabungan Kelompok Tani Di Desa Suka Ramai Kecamatan 

Tapung Hulu Kabupaten Kampar? 

b. Untuk mengetahui faktor pengahambat Efektifitas Pelaksanaan  

Kegiatan Simpan Pinjam Pada Gabungan Kelompok Tani Di Desa 

Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar? 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil 

keputusan dalam permasalahan efektifitas dalam pelaksanaan simpan 

pinjam dan sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan 

kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.  

b. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga 
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akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan 

pengalaman penulis, juga berguna bagipengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khusunya ilmu administrasi 

publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-

penelitian berikutnya. 

c. Dan selain itu sebagai wawasan dan pngembangan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari- hari sesuai yang telah diajarkan 

1.5  Sistematika Penulisan  

 Untuk memudahkan penelitian, maka penulis membagi penulisan ini 

dalam tiga bab dengan sistematika sebagi berikut : 

BAB I : Pendahuluan  

Merupakan bab ini yang berisikan tentang latar belakang            

masalah,perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II  :  Telah Pustaka 

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang melandasi 

penulisan, Peraturan yang melandasi efektivitas 

pelaksanaan,oragnisasi, simpan pijam , gapoktan,  pandangan 

islam tentang konsep penelitian, Definisi Konsep, Indikator 

Penelitian,dan  kerangka pemikiran. 
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BAB III  : Metode Penelitian  

Bab ini menguraikan metode penelitian, lokasi penelitian dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data dan analisa data. 

BAB IV  : Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam bab ini akan dibahas tentang kedaan goegrafis, kedaan 

penduduk, mata pencarian, kehidupan sosial keagamaan, 

pendidikan, transprtasi dan struktur organisasi gabungan 

kelompok tani makmur bersama. 

BAB V  : Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil 

penelitian bab evaluasi terhadap hasil penelitian. 

BAB VI : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisis tentang 

kesimpulan dan sasaran yang diperoleh dari bab- bab 

sebelumnya.  

 

 

 


