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ABSTRAK 
 

SYAMSUDDIN USMAN, 2018., Karakteristik Sosial Ekononi Dan 
Partisipasi Gapoktan Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis  
Perdesaan (PUAP)  Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, dibimbing 
oleh  Ratnawati Tahir dan Andi Jam’an.        

Penelitian bertujuan : (1) Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi 
petani dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 
(PUAP), (2) Untuk mengetahui tingkat partisipasi gapoktan dalam Program 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Parigi 
Kabupaten Gowa dan (3) Untuk menganalisis  hubungan antara 
karakterstik sosial ekonomi dengan partisipasi gapoktan pada Program 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Parigi 
Kabupaten Gowa 

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan  
sampel dilakukan dengan cara sensus, dimana semua populasi di jadikan 
sampel, jadi total sampel petani dari 3 kelompok tani penerima  bantuan 
PUAP yang berjumlah keseluruhan 45 orang. Pengolahan data dilakukan 
dengan analisis statistik deskriptif,  dan Analisis korelasi Rank Spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi meliputi ; 
umur petani yang tergabung dalam gapoktan sebagian masih produktif 
dalam mengikuti kegiapan PUAP, Pendidikan formal yang dimiliki 
gapoktan sebagian besar tamat sekolah dasar (SD), Pendidikan non 
formal yang diikuti gapoktan selama kegiatan PUAP meliputi penyuluhan, 
anjangsan dan pelatihan rata-rata 1 kali kegiatan, Luas Lahan yang 
dimiliki oleh petani yang tergabung dalam gapoktan rata-rata 0,30 - 0,65 
ha, dan pendapatan yang dimiliki petani yang tergabung dalam gapoktan 
selama mengikuti kegiatan PUAP mengalami peningkatan. Partisipasi 
gapoktan dalam tahap perencanaan dengan nilai rata-rata secara 
keseluruan 2,32 yaitu tergolong sedang, tahap pelaksanaan dengan nilai 
rata-rata  2.49 yaitu tergolong tinggi, tahap pelaporan dan evaluasi 
dengan nilai rata-rata 2.27 berada pada kategori sedang.  Partisipasi 
gapoktan pada tahap pemanfaatan hasil dengan nilai rata-rata 2,56 dan 
berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Program PUAP 
ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi petani. Hubungan 
antara Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Petani pada 
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dimana 
yang memiliki hubungan kuat dan signifikan yaitu umur, luas lahan dan 
pendapatan. 

 

Kata Kunci: Karakteristik Sosial Ekonomi, Partisipasi, Gapoktan 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 
 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sebagian besar 

penduduknya bertempat tinggal di pedesaan dan menggantungkan 

hidupnya pada sektor pertanian.  Jumlah penduduk Indonesia cukup 

besar dan pertumbuhannya masih relatif tinggi yaitu 1,98 persen per 

tahun, menyebabkan kebutuhan pangan juga selalu meningkat. Masalah 

tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan 

pangan dengan jumlah penduduk.  Untuk mengatasi hal tersebut 

Pemerintah melakukan beberapa  usaha intensifikasi, ekstensifikasi, 

rehabilitasi, dan diversifikasi pertanian. Peningkatan usaha tersebut selain 

untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja, juga bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan petani.  Namun disisi lain dengan 

pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak diimbangi dengan 

kesempatan kerja yang ada, menimbulkan masalah sosial yaitu timbulnya 

masyarakat miskin (Wulandari, 2016). 

Tujuan utama dari pembangunan nasional ialah untuk meningkatkan 

taraf hidup serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

pelaksanaan pembangunan, sektor pertanian masih menjadi sektor yang 

memegang peranan penting, karena pada dasarnya sebagian besar 

penduduk di Negara Indonesia masih tergantung pada sektor pertanian. 
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Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

salah satunya ialah dengan melakukan pembangunan pertanian 

berwawasan agribisnis yaitu melalui Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan (PUAP). 

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah nasional yang harus 

diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi berbasis pertanian karena 

secara langsung maupun tidak langsungakan berdampak pada 

pengurangan jumlah penduduk miskin (Suprapto, 2008). Permasalahan 

klasik yang paling sering didengungkan oleh petani adalah 

ketidakmampuan dalam pembiayaan dan mengakses sumber-sumber 

permodalan. Banyaknya program pengentasan kemiskinan yang telah 

dilakukan oleh pemerintah sering kali diterima oleh penerima yang tidak 

seharusnya.  

Pemerintah membentuk program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP) sebagai terobosan untuk menanggulangi kemiskinan 

dan penciptaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pembangunan 

wilayah pusat dan daerah, maupun kesenjangan antarsubsektor dengan 

memberikan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani, peternak, 

pemilik,dan penggarap, buruh tani maupun rumah tangga yang disalurkan 

melalui Gapoktan (gabungan kelompok tani) sebagai pelaksana PUAP. 

Keberlanjutan program PUAP ditentukan oleh peningkatan peran strategis 

dari gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP, sehingga 

petani dapat meningkatkan kualitas kehidupannya melalui pengembangan 
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kemampuan dan ketrampilan, meningkatkan skala usaha, menciptakan 

efisiensi, dan meningkatkan produktivitas (Kurniati, 2016). 

Untuk mempercepat pembangunan desa melalui program PUAP 

maka desa yang menjadi calon penerima dana PUAP harus memiliki 

kriteria tertentu agar pembangunan di desa melalui program PUAP ini 

dapat merata dan tepat pada sasaran,  Adapun kriteria desa penerima 

bantuan modal usaha PUAP adalah antara lain: (1) desa berbasis 

pertanian, diutamakan desa miskin (2) Memiliki Gapoktan yang sudah aktif 

dan (3) belum memperoleh dana BLM PUAP. Desa yang memenuhi 

kriteria mendapatkan dana BLM PUAP tentunya harus ada Gabungan 

Kelompok Tani. GAPOKTAN merupakan kelembagaan tani pelaksana 

PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota, Untuk itu 

guna mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, maka 

Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping (Saputra, dkk 

2015). 

Sasaran PUAP yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut: (1) 

Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin yang terjangkau 

sesuai dengan potensi pertanian desa; (2) Berkembangnya 10.000 

Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; (3) Meningkatnya 

kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik 

dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan (4) Berkembangnya 

usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, 

maupun musiman (Departemen Pertanian, 2010a).  
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 Gapoktan yang sudah melaksanakan program PUAP sampai saat 

ini berjumlah 20.426 Gapoktan yang berada di 33 Propinsi. Dari hasil 

evaluasi kinerja Gapoktan penerima dan pengelola bantuan program, 

PUAP telah banyak memberikan manfaat bagi petani terutama dalam 

bentuk fasilitasi pembiayaan usaha ekonomi produktif yang murah dan 

mudah diakses (Departemen Pertanian, 2010b). 

Program PUAP di Kabupaten Gowa dilaksanakan sejak tahun 2008 

hingga sekarang. Sebanyak 161 Gapoktan telah menerima bantuan dari 

pelaksanaan program tersebut. Program ini dilaksanakan pada 18 

kecamatan dan 161 desa. Perkembangan dana yang telah dikelola oleh 

Gapoktan hingga akhir bulan Desember 2017, diindikasikan bahwa pola 

pengembangan dan pengelolaan bantuan sepenuhnya belum berjalan 

efektif. Program bantuan dana yang telah disalurkan oleh pemerintah 

tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar kelompok 

penerima dana, sehingga efektifitas percapaian target sasaran belum 

terpenuhi secara optimal. Lamanya waktu pengelolaan dana untuk 

kegiatan  

usaha agribisnis yang bervariasi antara 3 sampai 7 tahun, belum 

memberikan hasil yang signifikan (Anonim,2017). 

 Salah satu wilayah yang terpilih untuk melaksanakan Program 

PUAP adalah Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, karena di daerah ini 

mayoritas penduduk bermata pencaharian di bidang pertanian dan salah 
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satu tujuan PUAP adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses 

permodalan, pasar dan organisasi tani yang masih lemah serta petani 

tidak bisa bergerak leluasa untuk berkarya,. Untuk mengatasi dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Pada dasarnya, 

PUAP merupakan program jangka menengah yang fokus pada 

pembangunan pertanian perdesaan. Untuk itu partisipasi dan karakteristik 

sosial ekonomi petani sangat menentukan dalam melibatkan dirinya mulai 

dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil kegiatan serta 

manfaat bagi kelompok tani. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Karakteristik Sosial Ekononi Dan 

Partisipasi Gapoktan Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis  

Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa” 

 
B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani dalam Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa ? 
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2. Bagaimana partisipasi gapoktan dalam Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa?  

3. Apakah terdapat hubungan karakteristik sosial ekonomi dengan 

partisipasi gapoktan pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk; 

1. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi petani dalam Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa 

2. Mengetahui tingkat partisipasi gapoktan dalam Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa.  

3. Menganalisis  hubungan antara karakterstik sosial ekonomi dengan 

partisipasi gapoktan pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

D.  Manfaat  Penelitian 

1. Bahan masukan bagi petani, sebagai sarana untuk mengetahui 

sejauhmana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 
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(PUAP) Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dilaksanakan serta 

untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang program ini. 

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, dapat  dijadikan sebagai bahan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah terkait untuk 

membuat kebijakan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan informasi ataupun referensi 

untuk pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Teoritis 

1.   Pergertian Partisipasi 

Partisipasi adalah peran serta atau keikutsertaan seseorang dalam 

suatu kegiatan atau program, bersama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan. Partisipasi bukanlah sekedar soal hasil. Partisipasi  adalah suatu 

proses dengan meliputi banyak tingkat dan dimensi perubahan yaitu 

perubahan dalam kapasitas mereka dan hal ini hanya dapat dicapai kalau 

pembangunan perdesaan merupakan proses pengembangan kemampuan 

mereka (Rajagukguk, dkk, 2013). 

Peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan 

menguasai lingkungan tidak terbatas pada kelompok kuat di perdesaan 

melainkan harus merata di antara penduduk (Hagul, 1992). 

Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali 

masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi 

kebutuhan manusia dan membangun kembali struktur negara 

kesejahteraan, ekonomi global, profesionalisme, dan sebagainya. Sifat 

pengalaman manusia dan interaksinya sangat kompleks. Banyak program 

pengembangan masyarakat yang berupaya membangun basis 

masyarakat yang lebih kuat (Ife dan Frank, 2008).  
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Tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan 

kesejahteraan atau sasarannya yaitu kepuasan masyarakat. Jika tidak, 

program semacam ini tidak mungkin dapat menggerakkan motivasi 

masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Dengan demikian 

masyarakat harus tahu betul tentang manfaat apa yang dapat mereka 

rasakan setelah tujuan program tersebut tercapai. Seringkali untuk 

keperluan ini, tujuan dinyatakan secara sederhana, tetapi didramatisir 

sehingga mampu menggerakkan  partisipasi masyarakat bagi tercapainya 

tujuan  

Penetapan tujuan yaitu untuk tujuan kegiatan penyuluhan berupa 

keadaan perilaku sasaran yang diharapkan yang akan mampu mengatasi 

masalah khusus sehingga kebutuhan terpenuhi. Tujuan program 

menyangkut perbaikan usahatani dan kesejahteraan keluarga tani, 

sedangkan tujuan kegiatan penyuluhan menyangkut tujuan perbaikan 

perilaku petani dalam hal penerapan teknologi pertanian yang diperlukan 

(Van Den Ban dan Hawkins, 1999)  

Partisipasi adalah peran serta atau keikutsertaan seseorang dalam 

suatu kegiatan atau program, bersama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan. Partisipasi bukanlah sekedar soal hasil. Partisipasi  adalah suatu 

proses dengan meliputi banyak tingkat dan dimensi perubahan yaitu 

perubahan dalam kapasitas organisasi, komunitas dan individu, 

perubahan dalam sikap dan perilaku, dan perubahan dalam akses kepada 

sumberdaya (Rajagukguk, dkk, 2013).  
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 Mikkelsen membagi partisipasi dalam enam pengertian, yaitu:  

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek 

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan,  

2. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk 

menanggapi proyek-proyek pembangunan,  

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang ditentukannya sendiri,  

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti 

bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan 

menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu,  

5.  Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat 

dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring 

proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan 

dampak sosial,  

6.  Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan dan lingkungan mereka (Mikkelsen, 1999).  

 Partisipasi dibagi menjadi 2 macam yaitu partisipasi aktif dan 

partisipasi pasif. Partisipasi aktif diwujudkan dalam keikutsertaan 

seseorang dalam suatu kegiatan dalam bentuk yang diharapkan (tenaga, 

uang, materi, pikiran dll) dari masyarakat. Sedangkan partisipasi pasif 

adalah bentuk keikutsertaan seseorang hanya dengan melibatkan dirinya 
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sendiri tanpa memberikan sesuatu baik tenaga, pikiran, materi, dan 

sebagainya (Van Den Ban dan Hawkins, 1999). 

Syarat-syarat partisipasi adalah:  

1. Diperlukan banyak waktu untuk berpartisipasi sebelum bertindak.  

2. Biaya partisipasi tidak boleh melebihi nilai-nilai ekonomi dan 

sebagainya.  

3. Subjek partisipasi harus relevan dengan organisasi partisipasi sesuatu 

yang akan menarik perhatian partisipan atau akan dianggapnya 

sebagai pekerjaan yang sibuk.  

4. Partisipasi harus mempunyai kemampuan, kecerdasan dan 

pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif.  

5. Partisipasi harus mampu berkomunikasi untuk saling menukar 

gagasan.  

6. Tidak seorangpun akan merasakan bahwa posisinya diancam dengan 

partisipasi. Partisipasi untuk memutuskan arah tindakan pada sebuah 

organisasi hanya dapat menempati lingkungan kebebasan kerja 

kelompok     

Indikator-indikator kuantitatif dari partisipasi mencakup:   

a. Perubahan-perubahan positif dalam layanan layanan lokal,  

b. Jumlah pertemuan dan jumlah peserta,   

c. Proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat,   

d. Jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu yang diurus,   

e. Jumlah pemimpin lokal yang memegang peranan,  
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f. Jumlah warga lokal yang memegang peranan dalam proyek, dan  

g. Jumlah warga lokal dalam berbagai aspek proyek dan pada waktu 

yang berbeda-beda (Ife dan Frank, 2008).  

Indikator-indikator kualitatif dari partisipasi mencakup:   

a. Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasikan 

aksi, 

b. Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang 

bertambah kuat,  

c. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal seperti keuangan 

dan manajemen proyek,  

d. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan,  

e. Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam 

mengubah keputusan menjadi aksi,  

f. Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk 

mewakilinya dalam organisasi organisasi lain,  

g. Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat,  

h. Meningkatnya jaringan-jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat 

dan organisasi (Ife dan Frank, 2008) 

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok 

anggota dalam suatu kegiatan. Yadav dalam Mardikanto (2009) 

mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang 

menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, 

yaitu: 
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 a.   Partisipasi dalam pengambilan keputusan  

Partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum 

yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di 

dalam proses pengambilan keputusan tentang program 

pembangunan.  

b.    Partisipasi dalam pelaksanaan program  

Pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja dan 

uang tunai yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh 

masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. 

c.   Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Agar tujuan pembangunan dapat dicapai dan memperoleh umpan 

balik tentang masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pembangunan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat untuk 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan 

kegiatan serta perilaku aparat pembangunan.  

d.    Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan  

Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan 

kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 

program pembangunan yang akan datang. 

Pengembangan adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang 

dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna 

meningkatkan kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain. 

Pengembangan harus diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh 
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perbaikan serta kemampuan untuk merealisasikannya. Dalam 

pengembangan masyarakat (community development) pada taraf awal 

disebarkan benih benih keinginan untuk mengubah nasib mereka, 

meningkatkan kualitas hidup (Muchdie, 2001).  

Pengembangan masyarakat (community development) merupakan 

wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang 

yang tepat dalam kurun waktu tertentu (Mikkelsen, 1999).  

Pengembangan masyarakat desa adalah suatu proses yang 

membawa peningkatan kemampuan masyarakat desa atau penduduk 

perdesaan menguasai lingkungan sosial disertai meningkatnya taraf hidup 

mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Implikasi pentingnya 

pengembangan perdesaan yaitu adanya penekanan pada kemampuan 

menyeluruh dari penduduk perdesaan dalam mempengaruhi lingkungan 

Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali 

masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi 

kebutuhan manusia dan membangun kembali struktur negara 

kesejahteraan, ekonomi global, profesionalisme, dan sebagainya. Sifat 

pengalaman manusia dan interaksinya sangat kompleks. Banyak program 

pengembangan masyarakat yang berupaya membangun basis 

masyarakat yang lebih kuat (Ife dan Frank, 2008).  

Tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan 

kesejahteraan atau sasarannya yaitu kepuasan masyarakat. Jika tidak, 

program semacam ini tidak mungkin dapat menggerakkan motivasi 



15 
 

masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Dengan demikian 

masyarakat harus tahu betul tentang manfaat apa yang dapat mereka 

rasakan setelah tujuan program tersebut tercapai. Seringkali untuk 

keperluan ini, tujuan dinyatakan secara sederhana, tetapi didramatisir 

sehingga mampu menggerakkan  partisipasi masyarakat bagi tercapainya 

tujuan (Van Den Ban dan Hawkins, 1999).  

Penetapan tujuan yaitu untuk tujuan kegiatan penyuluhan berupa 

keadaan perilaku sasaran yang diharapkan yang akan mampu mengatasi 

masalah khusus sehingga kebutuhan terpenuhi. Tujuan program 

menyangkut perbaikan usahatani dan kesejahteraan keluarga tani, 

sedangkan tujuan kegiatan penyuluhan menyangkut tujuan perbaikan 

perilaku petani dalam hal penerapan teknologi pertanian yang diperlukan 

(Van Den Ban dan Hawkins, 1999). 

2.   Karakteristik Sosial Ekonomi Petani PUAP 

 Partisipasi masyarakat terhadap suatu program tentu dipengaruhi 

karena adanya beberapa karakteristik. Adapun karakteristik sosial 

ekonomi yang mempengaruhi partisipasi petani penerima PUAP antara 

lain:  

a.  Umur  

Rata-rata umur petani di Indonesia cenderung tua dan sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas sektor pertanian atau 

usahataninya. Petani berusia tua cenderung sangat konservatif 
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(memelihara), menyikapi perubahan terhadap inovasi teknologi. 

Berbeda halnya dengan petani yang berusia muda (Sisilia, dkk, 2012) 

Umur petani adalah salah satu faktor yang berkaitan erat 

dengan kemampuan kerja dalam melaksanakan kegiatan usahatani, 

umur dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat aktivitas 

seseorang dalam bekerja bilamana dengan kondisi umur yang masih 

produktif maka kemungkinan besar seseorang dapat bekerja dengan 

baik dan maksimal Ramina, dkk, 2014).  

b.   Pendidikan  

Tingkat tinggi rendahnya pendidikan petani akan menanamkan 

sikap yang menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih 

moderen. Mereka yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam 

melakukan anjuran penyuluh.  

Tingkat pendidikan yang rendah pada umumnya kurang 

menyenangi inovasi sehingga sikap mental untuk manambah 

pengetahuan khususnya ilmu pertanian kurang (Sisilia, dkk, 2012).  

Mengenai tingkat pendidikan petani, dimana mereka yang 

berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi 

inovasi. Tingkat pendidikan manusia pada umumnya menunjukkan 

daya kreatifitas manusia dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan 

rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan 

sumber daya alam yang tersedia (Rajagukguk, dkk, 2013). 

c.   Lama Berusahatani 
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 Menurut Soekartawi (1999), pengalaman seseorang dalam 

berusahatani berpengaruh dalam menerima inovasi dari luar. Petani 

yang sudah lama bertani akan lebih muda menerapkan inovasi dari 

pada petani pemula atau petani baru.  

Petani yang sudah lama berusahatani akan lebih muda 

menerapkan anjuran penyuluhan demikian pula dengan penerapan 

teknologi. Lamanya berusahatani untuk setiap orang berbeda-beda 

oleh karena itu lamanya berusahatani dapat dijadikan bahan 

pertimbangan agar tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga 

dapat melakukan hal-hal baik  untuk waktu berikutnya  

d.   Frekuensi Mengikuti Kegiatan Non Formal   

Menurut Soekartawi (1999), kegiatan pendidikan non formal 

yang meliputi penyuluhan, anjangsana, dan pelatihan dapat 

membantu petani memahami besarnya pengaruh struktur sosial 

ekonomi dan teknologi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan 

menemukan cara mengubah struktur atas situasi yang menghalangi 

untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin tinggi frekuensi petani 

mengikuti penyuluhan, anjangsana dan pelatihan, maka keberhasilan 

penyuluhan, anjangsana, dan pelatihan pertanian yang disampaikan 

semakin tinggi pula. Frekuensi petani dalam mengikuti penyuluhan, 

anjangsana, dan pelatihan yang meningkat disebabkan karena 

penyampaian yang menarik dan tidak membosankan serta yang 

disampaikan benar-benar bermanfaat bagi petani dan usahataninya  
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e.   Jumlah Tanggungan  

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin besar pula 

beban hidup yang akan ditanggung atau harus dipenuhi. Jumlah 

anggota keluarga akan mempengaruhi keputusan petani dalam 

berusahatani (Soekartawi, 1999).  

Jumlah tanggungan keluarga adalah salah satu faktor yang 

perlu diperhatikan dalam menentukan pendapatan dalam memenuhi 

kebutuhannya. Banyaknya jumlah tanggungan keluarga akan 

mendorong petani untuk melakukan banyak aktivitas terutama dalam 

mencari dan menambah pendapatan keluarganya.  

f.     Luas Lahan  

Petani yang mempunyai lahan yang luas akan lebih mudah 

menerapkan anjuran penyuluhan demikian pula halnya dengan 

penerapan adopsi inovasi dari pada yang memiliki lahan sempit, hal ini 

dikarenakan keefisienan dalam penggunaan sarana produksi 

(Ramina, dkk, 2014).  

Menurut Soekartawi (1999), luas lahan akan mempengaruhi 

skala usaha. Makin luas lahan yang dipakai petani dalam usaha 

pertanian, maka lahan semakin tidak efisien. Hal ini disebabkan pada 

pemikiran bahwa luasnya lahan mengakibatkan upaya melakukan 

tindakan yang mengarah pada segi efisien akan berkurang. 
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Sebaliknya pada lahan yang sempit upaya pengawasan terhadap 

penggunaan faktor produksi semakin baik, sehingga usaha pertanian 

seperti ini lebih efisien. Meskipun demikian lahan yang terlalu kecil 

cenderung menghasilkan usaha yang tidak efisien pula.  

Menurut Soekartawi (2001) produktivitas petani umumnya masih 

rendah. Pada umumnya pengetahuan petani kecil itu terbatas, sehingga 

mengusahakan kebunnya secara tradisional, kemampuan permodalannya 

juga terbatas dan bekerja dengan alat sederhana. Dengan demikian 

produktivitas dan produksinya rendah 

Tiga alasan partisipasi masyarakat itu bersifat sangat penting yaitu:  

a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakatnya 

tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan 

gagal,  

b. Partisipasi masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk-beluk proyek 

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut,  

c. Mendorong adanya partisipasi umum, di banyak negara timbul 

anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan 

dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri ( Mikkelsen, 1999).  

Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999), yang menyatakan 

bahwa partisipasi memungkinkan perubahan perubahan yang lebih besar 
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dalam cara berfikir manusia. Perubahan dalam pemikiran dan tindakan 

akan sedikit lebih sedikit terjadi dan perubahan perubahan ini tidak akan 

bertahan lama jika mereka menuruti saran-saran yang diberikan.  

3.  Gapoktan 

Menurut Syahyuti (2007), Gapoktan adalah gabungan dari 

beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip 

kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi 

dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. 

Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan 

aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, 

misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga 

pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta 

terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan 

diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan 

juga mampu menjalankan fungsifungsi lainnya serta memiliki peran 

penting terhadap pertanian.  

 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi 

petani di perdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk 

meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas 

dasar: (1) Kepentingan yang sama di antara para anggotanya; (2) Berada 

pada kawasan usahatani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara 

para anggotanya; (3) Mempunyai kader pengelola yang berdedikasi untuk 

menggerakkan para petani; (4) Memilki kader atau pemimpin yang 
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diterima oleh petani lainnya; (5) Mempunyai kegiatan yang dapat 

dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, dan (6) Adanya 

dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat (Departemen 

Pertanian, 2010c).  

 Peningkatan kapasitas SDM ditujukan bagi pengurus gapoktan, 

Kelompok Tani, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). 

PMT adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Departemen Pertanian 

yang mempunyai tugas utama mensupervisi dan advokasi kepada 

penyuluh pendamping dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan 

(Departemen Pertanian, 2008).  

Untuk membangun gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan 

organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang 

berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan 

dan pengembangan gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara 

langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani dalam pembiayaan, 

dan pemasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman pembinaan kelembagaan 

petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem 

agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota 

masyarakat perdesaan (Departemen Pertanian, 2010c).  

Gapoktan yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan, 

kewirausahaan dan manajemen, akan diberikan dana Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) sebesar 100 juta rupiah untuk setiap Gapoktan dalam 
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rangka mengembangkan usaha agribisnis perdesaan yang meliputi usaha 

budidaya (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan 

usaha non-budidaya (industri rumah tangga, pemasaran/bakulan, dan 

usaha lainnya yang berbasis pertanian) (Departemen Pertanian, 2008).  

Dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan Gapoktan dapat 

membentuk unit usaha otonom yang meliputi unit simpan pinjam, unit 

usaha saprodi, unit usaha pengolahan dan pemasaran. Pembentukan unit 

usaha otonom disepakati dalam rapat anggota Gapoktan. (Departemen 

Pertanian, 2008).  

 Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di 

perdesaan, Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Gapoktan merupakan format 

final dari organisasi di tingkat petani di perdesaan yang di dalamnya 

terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan 

pemasaran hasil, unit peyediaan saprodi, unit kelembagaan keuangan 

mikro. Melalui Permentan 273 Kementerian Pertanian telah menetapkan 

dan mewadahi Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani serta 

sekaligus menentukan arah pembinaan kelembagaan petani di 

perdesaan. Gapoktan penerima BLM PUAP, diarahkan untuk dapat dibina 

dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) 

sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan (Departemen Pertanian, 

2010c) 
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4.  Pembangunan Perdesaan 

Kegiatan-kegiatan pembagunan yang dilakukan dapat dilanjutkan 

dan dikembangkan keseluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan 

masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk 

seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak 

untuk menentukan visi(wawasan) pembangunan masa depan yang akan 

diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa 

depan yang lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainya tingkat 

kemakmuran yang lebih tinggi. (Ginting, H. Meneth. 2005). 

  Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara 

multisektoral, partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan 

pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi dan selaras 

sehingga tercapai optimalitas.  

Dalam melakukan kegiatan pembangunan pedesaan diperlukan 

kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. 

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan keseseuaian hubungan antar kota 

dengan daerah pedesaan  sekitarnya, dan antar suatu kota dengan kota-

kota sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi industri, 

lokasi kegiatan pertanian atau sektor-sektor lain yang menunjang atau 

terkait cenderung terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah 

adminstrasi yang berdekatan. Dengan kerjasama antar daerah, maka 
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daerah-daerah yang dimaksud dapat tumbuh secara serasi dan saling 

menunjang. Melalui kerjasama antar daerah-daerah dapat dusahakan 

keseimbangan pertumbuhan antar sektor pertanian dan sektor-sektor 

lainnya baik dari segi nilai tumbuh maupundari segi penyiapan tenaga 

kerja. (Syahyuti, 2006). 

Ada tiga faktor dan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi 

dari setiap bangsa. Ketiganya adalah :  

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau 

sumber daya manusia  

2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja  

3. Kemajuan tekonologi. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari 

pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan 

memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari.  

 Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara 

tradisional dianggap seebagai salah satu faktor positif yang memacu 

pertumbuhan ekonomi. Positif atau negatifnya pertambahan penduduk 

bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada 

kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap 

dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja (Syahyuti, 

2006). 
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 Kemajuan teknologi yang bagi kebanyakan ekonom merupakan 

sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kemajuan teknologi 

terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama 

dalam mengenai pekerjaan-pekerjaan tradisional. Kita mengenal tiga 

klasifikasi kemajuan teknologi yaitu:   

1. Kemajuan teknologi yang bersifat netral  

2. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja  

3. Kemajuan teknologi yang hemat modal  

 Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan 

mengkombinasikan faktor internal dan eksternal yang ada sebagai potensi 

dan peluaang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi 

wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik 

secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal berupa 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi. 

Sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang 

muncul seiring dengan interaksi dengan wilayah lainnya. 

 
B. Tujuan dan Sasaran PUAP 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan 

program Departemen Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi 

kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar wilayah dan sektor. 

Untuk mendukung pelaksanaan PUAP diawali dengan peningkatan 

kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana kegiatan PUAP di 

lapangan (Departemen Pertanian, 2008).  
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PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di perdesaan dengan memberikan 

fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, 

buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu 

memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota 

gapoktan. Struktur PUAP terdiri dari Gapoktan, penyuluh pendamping dan 

Penyelia Mitra Tani (PMT) sehingga dapat lebih memberdayakan 

kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan 

kegiatan usaha agribisnis. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 

penerima dana PUAP sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP 

tentunya menjadi salah satu penentu sekaligus indikator bagi keberhasilan 

program PUAP itu sendiri (Departemen Pertanian, 2010a). 

PUAP bertujuan untuk:  

a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai engan 

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 

(Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010). 
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Sasaran PUAP yaitu:  

a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin yang 

terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa.  

b. Berkembangnya 10.000 Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola 

oleh petani.  

c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, 

petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani, 

dan  

d. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai skala usaha 

harian, mingguan, maupun musiman (Menteri Pertanian Republik 

Indonesia, 2010).  

Indikator Keberhasilan PUAP  

Indikator keberhasilan yang diberikan (output) PUAP antara lain:  

a. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP 

kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota 

Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian.  

b. Terlaksananya fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuan sumber 

daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan 

Penyelia Mitra Tani (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010).  

 Indikator keberhasilan yang menjadi hasil/akibat (outcome) PUAP 

adalah:  
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a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan 

mengelola bantuan modal usaha untuk 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 agribisnis (hulu, budidaya, dan hilir) di 

perdesaan, 

d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh 

tani, dan rumah tangga tani dalam berusahatani sesuai dengan 

potensi daerah (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010).  

 Indikator manfaat (benefit) dan pengaruh/keadaan yang seharusnya 

(impact)  PUAP antara lain:  

a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga 

tani di lokasi desa PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan),  

b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di 

perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani,  

b. Berkurangya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan 

(Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010) 

C.  Pola dan Strategi Dasar PUAP 

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan 

penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan 

usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani 
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miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 

keberadaan Gapoktan, keberadaan penyuluh pendamping dan penyelia 

mitra tani, pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dan penyaluran BLM 

kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga 

tani (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010). 

Strategi Dasar dan Operasional PUAP adalah:  

a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan 

melalui pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP, 

rekrutmen dan pelatihan bagi PMT, pelatihan bagi pengurus 

Gapoktan, dan pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.  

b. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal 

dilaksanakan melalui identifikasi potensi desa, penentuan usaha 

agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan, dan penyusunan dan 

pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis 

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

miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui penyaluran 

BLM PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan, fasilitasi 

pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.  

d. Pandampingan Gapoktan dilaksanakan melalui penempatan dan 

penugasan Penyuluh Pendamping di setiap Gapoktan, dan 

penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota (Menteri 

Pertanian Republik Indonesia, 2010).  

Prosedur penyaluran BLM PUAP yaitu sebagai berikut:  
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a. Kuasa pengguna anggaran pusat pembiayaan pertanian melakukan 

proses penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan sesuai dengan 

persyaratan dan kelengkapan dokumen yang ditetapkan,  

b. Penyaluran BLM PUAP dilakukan dengan mekanisme pembayaran 

langsung ke rekening Gapoktan,  

c. Surat perintah membayar diajukan ke kantor pelayanan 

perbendaharaan  

negara (KPPN) Jakarta dengan lampiran:  

a) Ringkasan keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan desa 

dan Gapoktan,  

b)    Rekapitulasi dokumen dari tim pembina PUAP provinsi,  

c) Kwitansi yang sudah ditandatangani ketua Gapoktan dan 

diketahui atau disetujui oleh tim teknis kabupaten atau kota 

dengan materai Rp 6.000. (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 

2010).  

  Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan, penyaluran dan 

pemanfaatan dana BLM PUAP diperlukan monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan secara sistematis, berjenjang, terukur, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Lingkup masing-masing tahapan adalah:  

a. Monitoring dan Evaluasi, dilakukan oleh tim PUAP pusat, tim 

pembina provinsi dan tim teknis kabupaten atau kota. Aspek yang 

dimonitoring dan dievaluasi adalah Gapoktan, jenis usaha, kinerja 

penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani serta perkembangan 
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penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP pada Gapoktan. 

Monitoring dan evaluasi oleh tim teknis kabupaten atau kota 

dilakukan setiap sebulan sekali oleh tim pembina provinsi dan tim 

PUAP pusat dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Tujuannya yaitu 

untuk melihat sejauh mana meningkatnya kemampuan pelaku usaha 

agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani.  

b. Pelaporan, dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan 

oleh penyuluh pendamping, penyelia mitra tani, tim teknis kabupaten 

atau kota, tim teknis pembina provinsi dan tim PUAP pusat. 

Tujuannya adalah menilai sejauh mana kemampuan dan 

peningkatan dari kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis, serta melakukan evaluasi 

sejauh mana meningkatnya fungsi kelembagaan ekonomi petani 

menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses 

permodalan. Melakukan evaluasi sejauh mana berkurangnya 

kemiskinan dan pengangguran dengan telah tersalurkannya BLM 

PUAP (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010). sejauh mana 

kemampuan dan peningkatan dari kelembagaan petani dan ekonomi 

perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, serta 

melakukan evaluasi sejauh mana meningkatnya fungsi kelembagaan 

ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam 

rangka akses permodalan. Melakukan evaluasi sejauh mana 

berkurangnya kemiskinan dan pengangguran dengan telah 
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tersalurkannya BLM PUAP. (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 

2010). 

Secara prosedural petani yang akan memanfaatkan dana PUAP 

harus mengisi formulir Rencana Usaha Anggota (RUA), dan disampaikan 

kepada Ketua Kelompok Tani masing-masing. Ketua Kelompok Tani, 

selanjutnya merekap rencana masing-masing anggota (RUA) dengan 

mengisi formulir Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan setelah direkap, 

Ketua Kelompok Tani menyampaikan RUK tersebut kepada pengurus 

GAPOKTAN untuk diteliti, diperiksa dan kemudian GAPOKTAN merekap 

RUK-RUK tersebut dengan mengisi formulir Rencana Usaha Bersama 

(RUB). 

D.  Kerangka Pikir 

Pembangunan pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan pelaku 

usaha pertanian. Dalam pencapaian tujuan tersebut, kegiatan 

pembangunan pertanian menuntut termanfaatkannya seluruh potensi 

yang ada di masyarakat, baik potensi sumber daya alam, manusia, 

teknologi, dan juga sumber daya institusi secara optimal, menguntungkan 

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 

Program PUAP merupakan program pemerintah yang berbasis di 

bidang pertanian yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). PUAP telah dilaksanakan di 

perdesaan per Gapoktan sebagai pusat pertumbuhan usaha agribisnis. 
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Dalam hal ini petani berperan dan berpartisipasi sebagai subjek dan 

sekaligus sebagai objek dalam pelaksanaan program PUAP. Petani 

sebagai subjek adalah petani sebagai pelaku penerima dana PUAP, 

dalam hal ini petani berpartisipasi dalam program PUAP yakni dalam 

penggunaan BLM PUAP untuk usaha produktif pertaniannya, yang 

meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.  

Peran lain petani adalah sebagai juru tani dan pengelola. Petani 

sebagai juru tani yaitu memelihara tanaman dan hewan guna 

mendapatkan hasil yang bermanfaat. Petani sebagai pengelola yaitu 

petani yang berperan untuk mengelola usahataninya, termasuk di 

dalamnya pengambilan keputusan ataupun penetapan pilihan atas 

usahatani yang mereka lakukan. Sedangkan petani sebagai objek yaitu 

petani merupakan sasaran program yang berpartisipasi dalam menerima 

dan menggunakan BLM PUAP serta bertanggungjawab dalam  

usahataninya.  

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan 

meningkatkan keterampilan manusianya. Keterampilan tersebut dapat 

diperoleh dari lembaga pendidikan baik formal maupun informal. 

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai sejak dini, dengan harapan 

dapat memberikan suatu harapan agar nantinya akan memiliki kualitas 

sumber daya manusia yang siap bersaing, dan dengan demikian mereka 

memperoleh pendapatan yang tinggi dan kesejahteraan tercapai.   
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Dalam penyaluran dana PUAP, diperlukan adanya partisipasi dari 

lingkungan setempat terutama masyarakat atau petani yang diberdayakan 

sesuai dengan kegiatan program yang akan dilaksanakan. Karakteristik 

yang mempengaruhi petani dalam berpartisipasi adalah karakteristik sosial 

ekonomi yaitu meliputi umur, pendidikan, lama berusahatani, frekuensi 

mengikuti penyuluhan, luas lahan, jumlah tanggungan, produksi dan 

produktivitas.  

Partisipasi  petani pada program pengembangan usaha agribisnis 

perdesaan (PUAP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan 

diadakannya program. Namun dalam pelaksanaannya partisipasi petani 

dalam mengikuti setiap kegiatan dipengaruhi oleh karakteristik sosial 

ekonomi petani. Karakteristik yang mempengaruhi petani dalam 

berpartisipasi adalah karakteristik sosial ekonomi yaitu meliputi 

pendidikan, luas lahan, status kanggotaan, lama berusaha tani, umur dan 

frekuensi mengikuti penyuluhan.  

Upaya untuk mewujudkan kelompok yang dinamis, dibutuhkan 

adanya partisipasi dari anggota kelompok tani. Karena pada hakekatnya, 

anggota kelompok tanilah sebagai pelaksana dari keseluruhan kegiatan 

dalam kelompok tani, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran 

keberhasilan dari pembangunan adalah adanya partisipasi dari 

masyarakat itu sendiri. Partisipasi anggota dapat dilihat dari partisipasi 

dalam perencanaan kegiatan program PUAP, pelaksanaan kegiatan 
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program PUAP, pemantauan dan evaluasi kegiatan program PUAP serta 

pemanfaatan hasil kegiatan program PUAP. 

Adanya kegiatan PUAP dapat membantu keberhasilan petani 

dalam mengelolah dana bantuan yang diberikan pemerintah setiap 

tahunnya, sehingga petani dapat mengembangkan sendiri kegiatannya 

menjadi lebih baik. Dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1.  Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Partisipasi petani dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa tergolong  rendah 

2. Karakteristik Sosial Ekonomi petani dalam Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa tergolong  

rendah 

3. Terdapat hubungan antara karakteristik sosial  ekonomi dengan 

partisipasi petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

 METODE PENELITIAN 
 

A. Desain dan Jenis Penelitian  
 

Menurut Mustari,(2012) bahwa jenis data berdasarkan bentuknya 

terbagi atas dua yaitu a) data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka 

atau bilangan, b) data kuantidatif data yang berbentuk pernyataan, sikap, 

persepsi, warna, sifat dan lain-lain. Berdasarkan tujuan  dan hipotesis dari 

penelitian ini terlihat bahwa  penelitian ini datanya ada bebentuk kuantitatif  

dan ada pula datanya berbentuk kualitatif sehingga  tergolong penelitian  

kombinasi antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.  
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Menurut Sugiyono,(2014) bahwa penelitian kombinasi adalah 

merupakan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis 

data, mengintegrasikan temuan dan menarik kesimpulan secara infrensial 

dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif 

dan kuantitatif dalam suatu studi.  

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilakukan di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dengan 

3 Desa yakni Desa Majannang, Desa Sicini dan Desa Bilanrengi. 

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive yaitu secara 

sengaja. Daerah ini diangkat menjadi daerah penelitian dengan 

pertimbangan bahwa berdasarkan data sekunder yang diperoleh, desa ini 

merupakan tiga (3) desa di Kecamatan Parigi yang memperoleh dana 

PUAP, 

C. Populasi dan Sampel 

 
 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, baik berbentuk 

benda,  

barang dan manusia secara langsung turut menentukan tingkat kredibilitas  

penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi, yang dapat menggantikan  

karakteristik bagian dari populasi sehingga mampu menggambarkan 

secara umum dari populasi tesebut. Jadi populasi dalam penelitian ini 

adalah Gapoktan yang penerima PUAP di tiga yakni Majannang, Sicini 

dan Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dimana jumlah 
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populasi di daerah penelitian terdapat 45 orang petani, dengan setiap 

kelompok tani yang ada di setiap desa berjumlah 15 orang petani. 

 Pengambilan sampel pada penelitian ini  dilakukan dengan cara 

sensus, dimana semua populasi di jadikan sampel, jadi total sampel petani 

dari 3 kelompok tani berjumlah 45 orang sampel  

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan penelitian ini  adalah  

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung di 

lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara kepada 

petani responden.  Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan daftar kuesioner yang telah  disiapkan sebelumnya 

b. Data Sekunder.  Data Sekunder adalah data yang bersumber dari 

buku, arsip, dokumen, Internet dan naskah dari Kantor Dinas 

Pertanian Kabupaten Gowa,  Badan Pelaksana Penyuluhan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Gowa, dan sumber-sumber lain. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner, pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

mengedarkan kuesioner dan menanyakan langsung kepada 

responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

disediakan  
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b. Wawancara mendalam,  data yang dikumpulkan untuk melengkapi 

data yang tidak sempat tertulis dalam kuesioner  

c. Observasi, pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian 

untuk melakukan pengamatan  yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan hasil pengumpulan data secara langsung kepada 

responden dengan menggunakan kuesioner serta pengamatan dan 

diskusi di lapangan. Data sekunder yaitu data diperoleh dari buku atau 

yang dijadikan sebagai referensi, literatur, lembaga atau instansi atau 

dinas terkait dengan penelitian ini. 

D. Teknik Analisis Data 

  Untuk identifikasi masalah, bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat melalui program PUAP di daerah penelitian, dianalisis secara 

deskriptif dengan menjumlahkan dan menskor data yang diperoleh, 

adapun indikatornya: 

1. Partisipasi Petani dalam Perencanaan dengan indikator : 

 a.  Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi 

 b.  Keikutsertaan dalam penyusunan RUA, RUK dan RUB 

2   Partisipasi petani dalam tahap pelaksanaan dengan indikator : 

 a.  Keikutsertaan dalam kegiatan membuka rekening Gapoktan 



41 
 

 b.  Keikutsertaan dalam penyusunan AD/ART dan LKM 

 c.  Keikutsertaan dalam penyaluran dan Pencairan dana BLM-PUAP 

3.  Partisipasi petani dalam pelaporan dan evaluasi dengan indikator: 

 a.  Keikutsertaan dalam kegiatan pembuatan laporan akhir 

 b.  Keikutsertaan dalam mengevaluasi seluruh kegiatan 

4.  Partisipasi petani dalam pemamfaatan hasil dengan indikator : 

a. Ketepatan manfaat dari kegiatan PUAP yang sesuai sasaran 

b. Ketepatan manfaat dari kegiatan PUAP yang sesuai tujuan 

Untuk identifikasi masalah, karakteristik sosial ekonomi petani 

penerima PUAP (umur, pendidikan, lama berusahatani, frekuensi 

mengikuti penyuluhan, luas lahan, jumlah tanggungan) dengan tingkat 

partisipasinya dalam pelaksanaan program PUAP di daerah penelitian, 

dianalisis dengan menggunakan Cara penggolongan tingkat partisipasi 

secara keseluruhan dibagi dalam kategori kelas (tinggi, sedang, rendah) 

dengan nilai 3, 2 ,1  dan digunakan interval dengan rumus (Sugiyono, 

2012). 

 

 

Jawaban responden masing-masing variable dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut:  

1. Skor untuk kategori Tinggi : 2,34 – 3,00  

2. Skor untuk kategori Sedang : 1,67 – 2,33  

3. Skor untuk kategori Rendah: 1,00 – 1,66 

Kelas kategori ∶
nilai tertinggi − nilai terendah

jumlah kriteria 
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Untuk identifikasi masalah, apakah ada hubungan karakteristik 

sosial ekonomi petani penerima PUAP (umur, pendidikan, lama 

berusahatani, frekuensi mengikuti penyuluhan, luas lahan, jumlah 

tanggungan,) dengan tingkat partisipasinya dalam pelaksanaan program 

PUAP di daerah penelitian, dianalisis dengan menggunakan korelasi Rank 

Spearman ( s r ) dengan bantuan Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) 21. Metode korelasi Rank Spearman atau korelasi rangking, 

digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel 

dimana dua variabel itu tidak mempunyai distribusi normal dan variansnya 

tidak sama atau terdapat perbedaan antara variabel yang satu dengan 

variabel yang lain (Sulaiman, 2006).  

Rumus korelasi Rank Spearman (rs) adalah  

Rs = 1- 
 ∑    

       
 

Dimana:  

rs =  Koefisien korelasi Rank Spearman.  

id = Perbedaan atau selisih faktor sosial ekonomi petani penerima PUAP 

dengan tingkat partisipasinya melalui program PUAP.  

n = Jumlah petani sampel.  

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

  Agar tidak terjadi kesalahpahaman atas pengertian dan penafsiran 

dalam penelitian ini, maka digunakan definisi dan batasan operasional 

sebagai berikut:  
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1. Partisipasi adalah peran serta atau keikutsertaan petani (petani 

penerima PUAP) dalam program PUAP untuk mencapai tujuan.  

2. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui 

bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha 

agribisnis sesuai dengan potensi desa sasaran.  

3. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki 

keunggulan sumber daya alam dan kearifan lokal khususnya 

pertanian.  

4. Akses adalah kemampuan petani secara individu maupun kelompok 

dalam mendapatkan fasilitas permodalan serta pelayanan keuangan 

dari perbankan atau lembaga keuangan 

5. Kelompok tani (Poktan) adalah kumpulan petani atau peternak yang 

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi 

lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usahanya.  

6. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) PUAP adalah kumpulan 

beberapa kelompok tani untuk meningkatkan skala ekonomi dan 

efisiensi usaha pertaniannya.  

7. Karakteristik sosial ekonomi petani penerima PUAP meliputi umur, 

pendidikan, lama berusahatani, frekuensi mengikuti penyuluhan, luas 

lahan, jumlah tanggungan, produksi dan produktivitas.  
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8. Umur  adalah usia petani penerima PUAP yang dihitung dari tanggal 

lahirnya sampai saat dilakukan kuesioner (tahun).  

9. Pendidikan adalah lama pendidikan yang ditempuh petani penerima 

PUAP di bangku sekolah (tahun).  

10. Lama berusahatani adalah lama petani penerima PUAP telah bekerja 

dan bermata pencaharian sebagai petani (tahun). 

11. Frekuensi mengikuti penyuluhan adalah banyaknya atau rutinitas 

petani penerima PUAP dalam mengikuti penyuluhan (kali).  

12. Jumlah tanggungan adalah semua orang yang berada dalam keluarga 

atau rumah tangga dan ditanggung oleh kepala keluarga (jiwa).  

13. Luas lahan adalah keseluruhan lahan yang dimiliki petani penerima 

PUAP dalam usaha pertanian (ha) 

 

 

 

BAB IV 

 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 
A. Gambaran Umum Kecamatan Parigi 

 
Kecamatan Parigi merupakan daerah dataran tinggi yang 

berbatasan Sebelah Utara Kecamatan Tinggimoncong, Sebelah Selatan 

Kecamatan Bungaya, Sebelah Barat Kecamatan Parangloe, dan Sebelah 

Timur Kabupaten Bulukumba. Dengan jumlah desa sebanyak 5 ( lima ) 
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desa dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 9 tahun 2005. Ibukota 

Kecamatan Parigi adalah Majannang dengan jarak sekitar 70 km dari 

Sungguminasa. Jumlah penduduk Kecamatan Parigi sebesar 12.708 jiwa 

yang terdiri dari laki-laki sebesar 5.964 jiwa dan perempuan sebesar 6.744 

jiwa. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Parigi seperti 

sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak 5 buah, 

Sekolah dasar negeri 3 buah, Sekolah dasar Inpres 9 buah, Sekolah 

lanjutan pertama 4 buah, sekolah lanjutan atas 1 buah, Madrasah 

Ibtidaiyah 2 buah, Madrasah Tsanawiah 1 buah. Disamping itu terdapat 

beberapa sarana kesehatan, dan pasar. Penduduk Kecamatan Parigi 

umumnya berprofesi sebagai petani utamanya pertanian Tanaman 

Pangan, sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada 

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan cukup besar hal ini terlihat dari konstribusi 

penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah mencapai 100 

persen. 

B. Profi Desa Majannang 

 

Desa Majannang merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang 

adad diwilayah administrative Kecmatan Parigi Kabupaten Gowa. Desa 

Majannang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Nirannuang, Dusun 

Longka, dan Dusun Sironjong. 

Majannang secara harfiah berasal dari bahasa Makassar dari suku 

kata JANNANG yang artinya menetap, tenang atau damai yang kalau 
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diartikan secara umum artinya desa yang dihuni secara tetap oleh 

penduduknya yang hidup tentram dan damai. 

Sebelum menjadi wilayah pemerintahan administrative berbentuk 

desa yang dienpimpin oleh seorang kepala desa, wilayah tersebut 

mulanya terdiri atas beberapa kerajaan kecil diantaranya adalah sebuah 

kerajaan kecil yang bernama kerajaan Longka yang salah satu 

penguasanya adalah  Karaeng Longka (lantara). Kerajaan lainnya adalah 

kerajaan Manimbahoi yang  dipimpin oleh  Karaeng Manimbahoi 

(Mangngulia Dg. Jalling )dan Kerajaan Sironjong yang dipimpin oleh  

Karaeng Sironjong.( Lenje ) 

Pada Tahun 1940-an telah terjadi perubahan system pemerintahan 

dari kerajaan menjadi distrik, dalam system distrik ini, wilayah berubah 

menjadi kompleks yang dipimpin oleh kepla kompleks yang meliputi wilyah 

Longka, Padangmalullu, Bilanrengi, Kalolo dan Sironjong. Pada fase ini 

struktur pemerintahan terdiri dari : Kompleks, RK,RT, dan Kepala Dusun. 

Selanjutnya pada tahun 1950-an terjadi peralihan sistim 

pemerintahan dari distrik ke kecamatan dan sistim kompleks berubah 

menjadi desa dan disepakati sebagai Desa Majannang dengan kepala 

Desa pertamanya LANTARA KARAENG LONGKA, yang berada pada 

wilayah administrative wilayah Kecamatan Tinggimoncong. 

1.  Letak Goegrafis 

Desa Majannang secara geografis berada di ketinggian antara 500-

800 dpl (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata 
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dalam pertahun antara 32-35 mm per tahun yang berkisar 135 hari s/d 

160 hari dengan suhu rata-rata pertahun adalah 20 s/d 23 °C  

 Secara administrasi Desa Majannang terletak di Wilayah 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, yang merupakan satu dari 5 Desa di 

Wilayah kecamatan Parigi secara administrasi dibatasi oleh wilayah  

Kecamatan serta Desa tetangga. 

2.  Demografi/Batas Desa 

 Disebelah Utara  : Berbatasan dengan Kel. Bontolerung Kec.Tinggi 

Moncong. 

 Disebelah Selatan  : Berbatasan dengan Desa Bilanrengi Kec. 

Parigi 

 Disebelah Barat  : Berbatasan dengan Desa Jonjo Kec. Parigi 

 Disebelah Timur   : Berbatasan dengan DesaManimbahoi Kec. 

Parigi 

3. Jarak Topografi Desa 

Desa Majannang mempunyai kondisi daerah yang berada di 

dataran tinggi, sehingga   tanahnya sangat subur untuk lahan pertanian 

sawah dan kebun sangat cocok untuk palawija dan tanaman jangka 

panjang. 

3. Iklim dan Curah Hujan 

Wilayah Desa Majannang secara umum  berupa daerah pegunungan 

dengan hamparan padang ilalang yang dijadikan sebagai tempat 

rerumputan penggembalaan, dan hutan. Selain berupa hutan, Desa 
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Majannang juga merupakan Daerah aliran sungai (DAS) Hulu 

Je’neBerang,sehingga mempunyai iklim tropis yang curah hujannya 

rendah memiliki dua tipe musim yakni musim kemarau dan musim hujan. 

Musim kemarau rata-rata berlangsung antara bulan Mei sampai Oktober 

dan musim hujan terjadi mulai bulan Nopember sampai Maret setiap 

tahunnya.Jumlah curah hujan rata-rata setiap tahunnya mencapai 2000 

sampai 3000 mm dengan suhu rata-rata 28 ⁰C. 

4  Hidrologi dan Tata Air 

 Wilayah Desa Majannang adalah wilayah yang sangat potensial 

untuk lahan pertanian dan palawija.Sumber air pada Desa ini terlihat ada 

dua (2) aspek yaitu air permukaan dan mata air. Untuk air permukaan 

dapat dilihat dengan adanya Sungai Je’ne Berang, Sungai Kunisi dan 

beberapa sungai kecil yang dialirkan ke areal persawahan dan juga  irigasi 

yang dapat difungsikan sebagi saluran untuk areal persawahan, 

sedangkan kondisi air tanah terlihat dengan adanya beberapa mata air 

sebagai penunjang utama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

dalam hal penyediaan air bersih rumah tangga dan sebagian untuk 

pertanian. 

 

 

5.  Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 

Wilayah Desa Majannang secara umum mempunyai letak geologis 

berupa daerah pegunungan dengan hamparan padang ilalang yang 
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dijadikan sebagai tempat rerumputan penggembalaan, dan hutan. Selain 

berupa hutan, Desa Majannang juga merupakan Daerah aliran Sungai 

(DAS) Hulu Je’ne Berang. 

Selain itu, kondisi alam Desa Majannang yang merupakan daerah 

pegunungan, dengan panorama alam serta hutan yang masih asri.oleh 

karena itu, Desa Majannang sangat cocok sebagai tempat yang sangat 

menarik bagi orang-orang yang memiliki hobbi berburu babi hutan. 

Desa Majannang juga di kelilingi oleh sungai antara lain di sebelah 

utara dengan Sungai Je’ne Berang,serta beberapa sungai – sungai kecil 

seperti Sungai Kunisi yang ada di sebelah selatan.Selain itu sungai - 

sungai kecil lainnya masih banyak terdapat di Desa Majannang, yang 

kebanyakan dimanfaatkan masyarakat untuk saluran irigasi persawahan. 

Potensi lain yang berada pada sungai – sungai yang berada di Desa 

Majannang, berupa material – material, seperti batu dan pasir, selain itu 

terdapat banyak ikan air tawar yang bisa dikonsumsi masyarakat. 

Di Desa Majannang secara umum kondisi tanahnya gembur dan 

subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa palawija maupun 

tanaman jangka panjang. 

6. Potensi sumber daya:  

a. Sumber Daya Alam (SDA) 

Sumber Daya Alam 

 Hutan Adat :  25  ha 

 Hutan Masyarakat : 486 ha 

 Sawah : 694ha 
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 Ladang  : 34  ha 

 Lahan Penggembalaan/tidur : 45 ha 

 Sungai : 2 buah    

 Hasil Hutan  :  Bambu, berbagai  

  jenis kayu 

   Hasil Pertanian : Padi, jagung, kedelai, 

lombok. 

   Hasil Perkebunan : Kopi, Coklat, pisang, langsat, 

petai. 

b.  Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi di Desa Majannang 

jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian dari jumlah 

penduduk secara keseluruhan.Kehidupannya tergantung disektor 

Pertanian, petani 85,34 %. Terbanyak kedua adalah  sektorPerdagangan 

dengan 8,08 %  dari jumlah total penduduk. 

 Sektor pertukangan menempati urutan ketiga dari hasil presentase 

sebanyak 2,58 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan. 

Sementara urutan ke empat berada pada sektor jasa dari hasil presentase 

sebanyak 1,18 % dan yang mempunyai presentase terkecil POLRI  0,03 

% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan.Dengan demikian 

dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di DesaMajannang  

memiliki alternative pekerjaan selain bertani. setidaknya karena wilayah 

Desa Majannang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat 

menujang kelanjutan hidup masyarakat yang bermukim di wilayah 

tersebut. 
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c.  Sektor Pertanian dan perkebunan 

Jenis tanaman yang dibudidayakan pada lahan pertanian seperti 

padi, jagung,kedelai, dan tanaman holtikultura yang biasanya ditanam 

pada lahan sawah, sedangkan untuk lahan kebun selain tanaman diatas 

juga ditanami tanaman jangka panjang yaitu jenis tanaman jangka 

panjang. 

Dari hasil budidaya tanaman tersebut pada umumnya dijadikan 

sumber makanan pokok dan sebagian dijual ke pasar    

d.  Sektor Peternakan  

Sektor peternakan sudah mulai berkembang di masyarakat seperti 

peternakan ayam pedaging, ayam petelur,sapi .Masyarakat Desa 

Majananng menggunakan sapi untuk membajak lahan pertanian.Pada 

umumnya masyarakat mengandangkan hewan ternaknya di sekitar kebun 

mereka bahkan ada yang di tengah sawah, sehingga memudahkan untuk 

memberi pakan. 

C. Profil Desa Bilanrengi 

Pada tahun 1940-1958 Bilanrengi terdiri atas 3 kampung, yaitu 

Kampung Bontopanno, Kampung Bilanrengi dan Kampung 

Tonrokombang. Kampung Bilanrengi dipimpin oleh Gallarrang (Dg. Dolla) 

sedangkan Kampung Bontopanno dikepalai oleh Dg. Garra dengan istilah 

sariang dan Kampung Tonrokombang dipimpin oleh H. Nyaling dengan 

Istilah Kepala Kampung. Sejak zaman pemerintahan Belanda sampai 

paska kemerdekaan. 



52 
 

Pada tahun 1961 ketertiban dan keamanan dapat dipulihkan 

Karena masyarakat sudah mulai masuk Kampung dan membuat 

perkampungan baru. Di batumenteng, Bontopanno, Gallang dan 

Tonrokombang. 

Tahun 1967, sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang 

menghendaki adanya keseragaman administrasi pemerintahan, Kampung 

Bilanrengi akhirnya diubah menjadi Dusun Bilanrengi. Saat itu, Dusun 

Bilanrengi terdiri atas beberapa RW. diantaranya Bontopanno, Gallang, 

Tonrokombang. Kepala Dusun pertama adalah Dg. Ramli R s/d tahun 

1989. 

1.  Demografi  

Batas Wilayah 

 Sebelah Timur  : Desa Manimbahoi            

 Sebelah Utara  : Desa Majannang 

 Sebelah Barat  : Desa Sicini  

 Sebelah Selatan : Kec.Bontolempangan 

1) Luas Wilayah  

Luas Desa Bilanrengi sekitar 21,70 Km2. Pada umumnya  penduduk 

Desa Bilanrengi adalah Petani 

2) Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan topografi Desa Bilanrengi adalah daerah 

dataran Tinggi dan daerah perbukitan yang ketinggiannya ± 900 M dari 

permukaan Laut,Keadaan suhu rata – rata 17,25ºC, letaknya berada di 
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Kaki Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompo battang. Jarak  Desa 

Bilanrengi yang menjadi Pusat Pemerintahan Desa (Kantor Kepala 

Desa) Ke Kecamatan : 4 Km  

3) Iklim   

Iklim Desa Bilanrengi sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan. 

D. Profil Desa Sicini 

Desa Sicini merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa.Wilayah desa Sicini secara umum mempunyai ciri 

geologis berupa daerah pegunungan dengan hamparan padang ilalang 

yang dijadikan sebagai tempat rerumputan penggembalaan, dan hutan 

yang didominasi oleh berbagai jenis kayu hutan alam, serta desa Sicini 

Termasuk wilayah hutan lindung ,Selain berupa hutan, desa Sicini juga 

merupakan daerah persawahan, yang umumnya sawah tadah hujan. 

Kemiringan tanah secara umum di desa Sicini diperkirakan sekitar 15° s/d 

45°. Selain itu, kondisi alam desa Sicini yang merupakan daerah 

pegunungan, dengan panorama alam serta hutan yang masih luas. Oleh 

karena itu, desa Sicini sangat cocok sebagaitempat yang sangat menarik 

bagi orang-orang yang memiliki hobbi berburu babi hutan,serta Panorama 

Alam yang sangat indah apalagi di saat malam hari seluruh wilayah Kota 

Makassar terlihat dengan jelas.55 Di sebelah selatan Dusun Siriya,dusun 

Parangtangaya, Dusun Pattiroang terdapat kawasan Hutan Lindung serta 

ratusan hektar hamparan rumput ilalang (lahan tidur) yang sangat cocok 
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dijadikan sebagai tempat pemeliharaan ternak. Secara 

administratif,wilayah desa Sicini terlatak di wilayah Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa yang merupakan salah satu desa dari lima Desa yang 

ada. Wilayah desa Sicini secara administrasi dibatasi oleh wilayah 

Kecamatan serta desa tetangga. Secara geografi desa Sicini memiliki 

batas sebagai berikut :  

 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Jonjo  

 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bungaya.  

 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bilanrengi  

 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Manuju.  

Luas wilayah desa Sicini adalah 25,9km2 yang terdiri dari 510 ha 

berupa Hutan Lindung, 850 ha berupa sawah yang digunakan untuk lahan 

pertanian, serta 167 ha berupa ladang. Lahan tidur /pengembalaan 50,2 

ha,pemukiman 180 ha. Pada saat itu Sicini adalah sebuah dusun yang 

sangat terpencil dan masyarakatnya sangat miskin dan terkebelakang dari 

semua aspek karena memiliki kondisi alam hamparan padang ilalang batu 

cadas yang sangat sulit dijangkau karena berada di pundak bukit Batu 

Maccinri yang berbentuk bulat seperti bola antara Gunung Bawakaraeng 

dan Gunung Lompobattang. Sekitar tahun 1970an oleh Bapak Bakharb 

Krg Candra selaku Kepala Desa Parigi yang meliputi Sicini bersama 

masyarakat mulai membuka akses jalan dan pertengahan tahun 1980an 

ditingkatkan menjadi aspal,sehingga perekonomian masyarakat mulai 

meningkat 
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BAB  V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Karaktersitik Sosial Ekonomi 

 
Karakteristik sosial ekonomi merupakan gambaran secara umum 

dan latar belakang dalam menjalankan suatu kegiatan usahatani 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya umur petani, tingkat 

Pendidikan formal,Pendidikan nonformal, pengalaman berusahatani, luas 

lahan, pendapatan, produksi dan produkstivitas tanaman jagung hibrida. 

Informasi-informasi mengenai identitas responden sangat penting untuk 

diketahui karena merupakan salah satu hal yang dapat memperlancar 

proses penelitian. Berikut ini Kareakteristik sosial ekonomi petani. 

a.   Umur Petani Responden 

 Umur responden sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya 

dalam bekerja dan berpikir. Petani yang berumur muda mempunyai 

kemampuan yang lebih besar dari petani yang lebih tua. Yang berusia  

muda cenderung menerima cepat menerima hal-hal yang baru 

sebagaimana yang dianjurkan oleh penyuluh, sehingga cepat mendapat 

pengalaman-pengalaman baru yang berharga dalam berusaha tani. 

Sedangkan yang berusia tua mempunyai kapasitas mengelolah usaha tani 

lebih baik. dan sangat berhati-hati bertindak, dikarenakan telah banyak 

pengalaman yang dirasakan sekeluarga. 
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Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Petani Responden Berdasarkan 

Kelompok Umur di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

 

No.  Umur (tahun)  Jumlah Responden  
(orang) 

Persentase  (%) 

1.  
2.  
3.  
4.  

25 – 35 
36 – 46 
47 – 57 

>58 

6 
16 
20 

  3 

13,33 
35,56 
44,44 
6,67 

  Jumlah   45  100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa jumlah petani responden 

yaitu 45 orang yang terdiri dari tertinggi umur 45-57  orang sebanyak 20 

orang  dan diatas 58 orang sebanyak 3 orang. Dimana sebagian besar 

responden berada cukup produktif dalam menjalankan usahataninya 

Artinya, responden yang  berada  pada  usia  produktif  biasanya  masih 

aktif  dalam  melakukan kegiatan usahatani  dibandingkan dengan yang  

usianya  sudah tidak produktif  lagi. Selain itu, responden yang  tergolong  

usia  tidak produktif cenderung sulit menerima inovasi baru sedangkan 

responden yang  berusia  produktif  cenderung lebih mudah menerima 

inovasi  baru dan cenderung potensial  untuk lebih meningkatkan peran 

sertanya  dalam  suatu kegiatan. Pada  umumnya  responden yang 

berada pada usia produktif memiliki semangat yang lebih tinggi. Menurut 

BPS (2018), berdasarkan komposisi penduduk, umur dikelompokkan 

menjadi 3 kelompok yaitu penduduk yang berumur 0-14 tahun dianggap 

sebagai kelompok penduduk belum produktif,  kelompok penduduk umur 
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15-64 tahun sebagai kelompok produktif dan kelompok umur 65 tahun ke 

atas sebagai kelompok penduduk yang tidak lagi produktif  

b.  Jumlah Tanggungan Keluarga  

Tanggungan keluarga merupakan jumlah anggota keluarga yang 

memiliki beban hidup bagi responden yang bersangkutan. Anggota 

keluarga dapat berfungsi sebagai tenaga kerja dalam keluarga. 

Banyaknya jumlah tanggungan keluarga dapat memberikan motivasi 

kepada kepala keluarga utamanya pada keluarga yang melakukan usaha 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah 

tanggungan keluarga dapat menambah semangat kepala keluarga dalam 

menjalankan usahanya.  

Tabel 5.2. Jumlah dan Persentase Petani Responden Berdasarkan  

Tanggungan Keluarga di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

 

No.  Jumlah 
Tanggungan 

Jumlah Responden  
(orang) 

Persentase  (%) 

1.  
2.  
3.  

1 – 2 
3 – 4 
5 – 6 

13 
22 
10 

28,89 
48,89 
22,22 

  Jumlah   45  100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.2 bahwa jumlah anggota keluarga petani yang 

memiliki jumlah tanggungan terbanyak yaitu berkisar 3-4 orang sebanyak 

22 orang atau 48,89%. Berdasarkan data tersebut diketahui seluruh petani 

responden mempunyai tanggungan keluarga lebih dari 3 orang, sehingga 

hal ini mempengaruhi petani responden dalam menjual hasil usaha 

taninya. Petani membutuhkan uang untuk bisa mencukupi kebutuhan 
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hidup mereka sehari-hari, sehingga ketika petani panen, mereka segera 

menjual jagung untuk mendapatkan uang tunai secepatnya. 

c.  Pendidikan Petani Responden  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk petani 

dalam hal menerima dan menerapkan teknologi baru, disamping 

kemampuan dan keterampilan dari petani sendiri. Pendidikan akan 

mempengaruhi pola pikir petani dalam menjalankan kegiatan usahatani 

dan pengambilan keputusan dalam melakukan usaha tani yang 

dihasilkannya. Selain itu pendidikan juga akan mempengaruhi petani 

dalam menyerap informasi terbaru yang dapat diterapkan dalam kegiatan 

usahatani. Pada Tabel 3 dapat dilihat Jumlah dan persentase petani 

responden berdasarkan pendidikan  

Tabel 5.3. Jumlah dan Persentase Petani Responden Berdasarkan 
Pendidikan di  Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

 

No.  Pendidikan Jumlah Responden  
(orang) 

Persentase  (%) 

1.  
2.  
3. 

SD 
SMP 
SMA 

18 
14 
13 

40,00 
31,11 
28,89 

  Jumlah   45  100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa sebagian besar responden 

adalah tamat SD sebanyak 18  orang atau 40,00%. Hal ini menunjukkan 

tingkat pendidikan masih rendah di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 

walaupun petani dengan pendidikan yang rendah, Hal  ini  dikarenakan 

responden memilih bekerja  di  sawah membantu orang  tua  untuk 
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menambah penghasilan keluarga  dan kurangnya  kesadaran responden 

akan manfaat dan pentingnya pendidikan, tetapi mereka tidak diragukan 

lagi dalam hal budidaya jagung karena mereka sangat memahami dan 

menguasai budidaya usahatani jagung dari pengalamannya yang sudah 

bertahun-tahun. Pendidikan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi 

modal bagi petani dalam menjalankan usahataninya. Sebagaimana 

dinyatakan Soekartawi (2001) bahwa mereka yang berpendidikan tinggi 

adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi teknologi. Begitu 

pula sebaliknya, mereka yang berpendidikan rendah agak sulit untuk 

melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat. 

d.   Pengalaman Responden   

Keberhasilan usahatani jagung tidak hanya ditentukan oleh tingkat 

pendidikan, tetapi juga ditentukan oleh bakat dalam berusahatani jagung 

dan pengalaman berusahatani jagung. Pada Tabel 5.4 dapat dilihat jumlah 

dan persentase petani responden berdasarkan pengalaman berusahatani. 

Tabel 5.4. Jumlah dan Persentase Petani Berdasarkan Pengalaman 
Usahatani Jagung di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

 

No.  Pengalaman 
Usahatani 

Jumlah Responden  
(orang) 

Persentase  (%) 

1.  10 – 18 16 35,56 

2.  19 – 27 14 31,11 

3. 28 – 36 13 28,89 

4 >37 2 4,44 

  Jumlah   45  100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa pengalaman petani 

dalam mengusahakan jagung di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 
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selama 10-18 tahun sebanyak 16 orang atau 35,56%, selama 19-27 tahun 

sebanyak 14 orang atau 31,11%, dan selama 28-36 tahun sebanyak 13 

orang atau 28,89%. Pengalaman berusahatani jagung tersebut 

menunjukkan lamanya waktu petani dalam mengusahakan jagung dalam 

hal budidayanya. berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki oleh petani 

jagung diharapkan untuk kedepannya petani mampu lebih baik lagi, 

sehingga dapat mempertahankan serta meningkatkan skala usaha dan 

mampu meningkatkan pendapatannya. 

e.    Luas Lahan  

Luas lahan merupakan salah satu faktor produksi yang penting. 

Keberadaan lahan akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan 

petani. Jika jumlah produksi yang dihasilkan banyak maka akan 

berpengaruh pada penerimaan dan pendapatan petani.  

Tabel 5.5. Jumlah dan Persentase Petani Responden Berdasarkan Luas      
Lahan di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

 

No.  Luas Lahan 
(ha) 

Jumlah Responden  
(orang) 

Persentase  (%) 

1.  0,30 - 0,65 33 73,33 

2.  0,66 - 1,01 8 17,78 

3. 1,01 - 1,37 4 8,89 

  Jumlah   45  100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

petani responden jagung memiliki luas dari 0,30 – 0,65 ha atau 73,33%, 

sebanyak 33 petani responden memiliki lahan yang sempit dari 45 orang 

petani. Dengan  adanya kepemilikan lahan usahatani  yang  sempit,  maka  
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hasil  yang  diperoleh responden juga  rendah. Rendahya  produksi  yang  

diperoleh akan mengakibatkan rendahnya pendapatan. Luas lahan dapat 

menentukan besarnya pendapatan petani, semakin besar luas lahan yang 

ditanami jagung maka jumlah produksi jagung yang dihasilkan semakin 

banyak sehingga pendapatan yang diterima petani semakin besar. Jika 

sebaliknya lahanya sempit, maka pendapatan yang diperolehnya juga 

rendah. 

f.  Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal  petani  merupakan pendidikan yang 

diperoleh petani  diluar  bangku sekolah atau pendidikan formal  yang 

dinyatakan dengan seberapa  sering  petani  mengikuti  kegiatan 

penyuluhan, anjangsana/anjangsana  dan atau  pelatihan selama  kurun 

waktu tertentu dalam bulan atau musim tanam terakhir.  Pendidikan non 

formal  mempunyai  pengaruh bagi  petani  dalam  mengadopsi  teknologi 

dan keterampilan manajemen dalam  mengelola  usahataninya. Kegiatan 

penyuluhan maupun pelatihan sangat  penting.  Hal  ini  dikarenakan 

melalui pertemuan ini petani dapat bertukar pikiran dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi  secara  bersama-sama,  memperoleh informasi 

yang berguna bagi usahataninya, bimbingan, saran bahkan petunjuk yang 

berkaitan dengan budidaya  tanaman, sehingga  dapat  meningkatkan 

ketrampilan dalam mengelola usahataninya. 
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Tabel 5.6. Frekuensi Petani Responden mengikuti kegiatan penyuluhan di 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 
 

No.  Uraian Jumlah Responden  
(orang) 

Persentase  
(%) 

1. 
  

3 kali dalam satu musim 
tanam 

14 
 

31,11 
 

2.  
 

2 kali dalam satu musim 
tanam 

4 8,89 

3. 1 kali dalam satu musim 
tanam 

27 60,00 

  Jumlah   45  100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

 Berdasarkan Tabel 6 diatas frekuensi petani dala mengikuti 

penyuluhan dimana frekuensi 1 kali dalam musim tanam lebih banyak 

dikuti oleh petani sebanyak 27 orang atau 60,00 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa petani di Kecamatan Parigi, lebih banyak mengikuti 

penyuluhan 1 kali pertemuan saja, Hal ini menunjukkan bahwa petani 

masih sibuk dengan urusannya masing-masing, disamping itu lokasi 

kegiatan agak jauh sehingga petani tidak sempat datang lagi. Padahal 

pihak instansi setempat, menyiapkan banyak kegiatan penyuluhan yang 

berorientasi peningkatan pengetahuan bagi petani, sedangkan ada 14 

orang atau 31,11 persen yang mengikuti sampai 3 kali mengikuti 

penyuluhan, dimana petani tersebut memang termotivasi untuk 

meningkatkan pengetahuan mereka tentang PUAP dalam pembiayaan 

tanaman jagung hibrida. Hal ini sependapat Mardikanto (2009) kegiatan 
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penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman, yaitu seperti: 

penyebarluasan informasi, penerangan atau penjelasan, pendidikan non 

formal (luar sekolah), perubahan perilaku,rekayasa sosial, pemasaran 

inovasi (teknis dan sosial), perubahan sosial(perilaku individu, nilai-nilai, 

hubungan antar individu, kelembagaan), pemberdayaan masyarakat 

(community empowerment), serta penguatan komunitas (community 

strengthening). 

Tabel 5.7. Frekuensi Petani Responden mengikuti kegiatan anjangsana di 
Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

 

No.  Uraian Jumlah Responden  
(orang) 

Persentase  
(%) 

1. 
  

4 - 5 kali dalam satu musim 
tanam 

17 
 

37,77 
 

2.  
 

2 - 3 kali dalam satu musim 
tanam 

3 6,67 

3. 1 kali dalam satu musim 
tanam 

25 55,56 

  Jumlah   45  100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas frekuensi petani dalam mengikuti 

anjangsana dimana frekuensi 1 kali dalam musim tanam yang dikuti oleh 

petani sebanyak 25 orang atau 55,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

petani di Kecamatan Parigi, lebih banyak mengikuti kegiatan anjangsana 1 

kali kegiatan saja, Hal ini menunjukkan bahwa petani masih sibuk dengan 

urusannya masing-masing, disamping itu lokasi kegiatan agak jauh 

sehingga petani tidak sempat datang lagi dan juga masalah waktu yang 

yang kadang petani tidak konsisten apabila diundang oleh pihak instansi 

terkait. Setiap kegiatan anjangsana telah dipersiapkan berupa kunjungan 
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langsung ke kelompok tani yang berhasil dalam pengelolaan 

PUAP,kegiatan ini sangat penting bagi petani dalam menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang cara mengelolah PUAP yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan petani berupa bantuan pinjaman modal tunai. 

Selain itu ada sekitar 17 petani telah mengikuti 4 – 5 kali kegiatan 

anjangsana, yang menurut petani sangat penting untuk diterapkan cara 

pengelolaan PUAP yang baik dan benar. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Purnaningsih (2012), yang menyatakan bahwa metode 

penyuluhan petanian sangat dirasakan manfaatnya bagi petani sehingga 

petani merasa memiliki banyak informasi dan pengetahuan yang didapat 

dari metode penyuluhan pertanian, dimana salah satu adalah metode 

anjangsana. 

Tabel 5.8. Frekuensi Petani Responden mengikuti kegiatan Pelatihan di 
Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

 

No.  Uraian Jumlah Responden  
(orang) 

Persentase  
(%) 

1. 
  

3 kali dalam satu musim 
tanam 

12 
 

26,66 
 

2.  
 

2 kali dalam satu musim 
tanam 

3 6,67 

3. 1 kali dalam satu musim 
tanam 

30 66,67 

  Jumlah   45  100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.8 diatas frekuensi petani dalam mengikuti 

kegiatan pelatihan dimana frekuensi 1 kali dalam musim tanam yang dikuti 

oleh petani sebanyak 30 orang atau 66,67 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa petani di Kecamatan Parigi, lebih banyak mengikuti kegiatan 
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pelatihan 1 kali kegiatan saja, Hal ini menunjukkan bahwa petani masih 

mempertimbangkan kalau mengikuti kegiatan pelatihan, jadi kadang 

petani menunjuk perwakilan saja untk mengikuti kegiatan penyuluhan 

disamping itu lokasi kegiatan agak jauh sehingga petani tidak sempat 

datang lagi. Untuk kegiatan pelatihan pihak telah mempersiapkan 

pelatihan dalam pengelolaan PUAP yang bantuannya dari pemerintah. 

Kegiatan ini sangat penting bagi petani dalam membuat pembukuan, dan 

pelaporan keuangan PUAP pada setiap kelompok tani, sehingga nantinya 

bantuan PUAP tetap berjalan setiap tahunnya, disamping itu pihak 

instansi setempat tetap mendampingi kelompok tani dalam pengawasan 

kegiatan PUAP. Selain itu masih ada beberapa petani yang mengikuti 3 

kali pelatihan PUAP sebanyak 12 orang atau 26,66 persen.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Maskun (dalam Fahrudin, 2011) pengembangan 

kapasitas merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berbasis 

pada kekuatan-kekuatan dari bawah secara nyata. Dimana kekuatan 

tersebut meliputi kekuatan sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan 

sumber daya manusia sehingga akan menjadi kapasitas lokal.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pembina dan Pendamping 

PUAP serta masyarakat petani pengurus kelembagaan Gapoktan dapat 

diketahui bahwa dalam program PUAP pelatihan dalam pengembangan 

kapasitas dilakukan melalui beberapa pelatihan yang diberikan kepada 

masyarakat petani. Pelatihan tersebut berupa pelatihan dasar yang terdiri 

dari pelatihan manajemen administrasi, manajemen usaha dan pelatihan 
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pembukuan keuangan. 

g.  Pendapatan 

Pendapatan adalah  tingkat  penghasilan yang  diterima  responden 

yang berasal  dari  usahatani  jagung  yang  dinyatakan dalam  rupiah. 

Pendapatan petani di peroleh dari penerimaan dikurangi biaya produksi. 

Pendapatan petani  akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan 

keluarganya. Apabila pendapatan yang diterima petani  tinggi, maka 

kebutuhan hidup sehari-hari  petani  cenderung dapat  terpenuhi. Hal  ini 

secara  tidak langsung akan berdampak pada  kesejahteraan petani. 

Sebaliknya, apabila  pendapatan petani  rendah, maka  kebutuhan hidup 

sehari-hari petani cenderung sulit terpenuhi.   

Tabel 5.9. Frekuensi Petani Responden mengenai  Tingkat Pendapatan 
sesudah menerima PUAP di Kecamatan Parigi Kabupaten 
Gowa. 

 

No.  Uraian Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase  
(%) 

1. Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 12 26,67 

2.  Rp 2.500.000 – Rp 4.999.000 6 13,33 

3. < Rp 2.500.00 27 60,00 

  Jumlah   45 100,00  

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa Pendapatan 

responden sebagian besar  (60,00%)  tergolong  rendah yaitu < Rp 

2.500.000,. Hal ini disebabkan produksi jagung  yang usahakan petani 

masih rendah, disamping itu jenis usaha  yang diusahakan petani Cuma 1 

jenis usaha yaitu budidaya jagung, sedangkan petani lainnya ada 

beberapa jenis usaha, misalnya menjual sarana produksi pertanian, 
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penyewaan traktor,usaha penggilingan dan pemipilan serta hortikultura 

dan perkebunan Semakin banyak usaha yang dilakukan oleh petani,maka 

bantuan PUAP dari pemerintah juga cukup besar  Selanjutnya, untuk 

meningkatkan pendapatan  petani  dapat  dilakukan dengan menerapkan 

sistem  penanaman yang  baik dan menggunakan teknologi  yang 

modern. Hal ini sesuai dengan penelitian (Siregar, S, dkk, 2013) dimana 

program ini berhasil dalam meningkatkan total pendapatan masyarakat 

penerima program yaitu para petani menjadi lebih berinovasi dalam 

berusaha tani dalam hal pemilihan benih yang lebih berkualitas dan 

perawatan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga dengan demikian 

hasil yang diperoleh pun akan lebih meningkat sehingga pendapatan 

petani pun semakin meningkat sesudah adanya program PUAP. 

B.  Partisipasi Gapoktan dalam Program Pengembangan  

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

 
Partisipasi petani merupakan keikutsertaan atau  keterlibatan 

seseorang  (individu atau warga  masyarakat)  dalam  suatu kegiatan 

tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang  dimaksud di  sini bukanlah 

bersifat  pasif  tetapi  secara  aktif  ditujukan oleh yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan 

seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam  

kegiatan  masyarakatnya, di  luar  pekerjaan atau profesinya sendiri. 

a. Tahap Perencanaan 
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Partisipasi tahap perencanaan merupakan peran serta petani 

secara langsung  dalam  proses  pengambilan keputusan yang  rasional, 

terkait dengan perencanaan pelaksanaan  program  PUAP. Kegiatan 

partisipasi dalam  tahap perencanaan meliputi  sosialisasi,  penyusunan 

Rencana Usaha  Anggota  (RUA), penyususan Rencana  Usaha  

Kelompok (RUK),dan penyusunan Rencana  Usaha  Bersama  (RUB). 

Partisipasi  responden dalam  tahap  ini  diukur  dengan  keikutsertaan 

responden dalam  setiap kegiatan tahap perencanaan.   

Kegiatan sosialisasi  di  tingkat  kelompok dilakukan pada  saat 

pertemuan kelompok. Selain itu sosialisasi juga dilakukan di Balai Desa 

yang dihadiri oleh penyuluh, anggota gapoktan, masyarakat setempat dan 

tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa. Kegiatan sosialisasi program PUAP 

kepada petani dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait dengan 

pelaksanaan program  dan menarik antusiasme  agar  petani  ikut 

berpartisipasi.  RUA  berisi  tentang  identitas  peminjam, jenis usaha 

produktif  yang  diajukan  serta  besarnya  modal  yang  dibutuhkan. 

Tabel 5.10. Partisipasi Gapoktan Responden dalam Tahap Perencanaan 
PUAP di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

 

No Uraian Jumlah Rerata Keterangan 

1 Frekuensi Kehadiran (Sosialisasi) 100 2,22 Sedang 

2 Pengajuan Usulan oleh Petani 113 2,51 TInggi 

3 Keikutsertaan dalam RUB,RUK 100 2,22 Sedang 

 Jumlah 313 6,96  

 Rata-rata 2,32 Sedang 

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 
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 Berdasarkan tabel 5.10, bahwa frekuensi kehadiran petani dalam 

sosialisasi PUAP berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

2,22. Dimana petani dalam kehadiran sosialisasi PUAP di 3 Desa yakni 

Sicini, Bilanrengi dan Majannang, masih  menitikberatkan pada ketua 

kelompok tani untuk mengikuti kegiatan ini,bukan pada anggota 

Gapoktan, padahal  kehadiran seluruh anggota sangat penting dalam 

perencanaan PUAP bagi setiap kelompok tani. 

 Pengajuan usulan petani dalam perencanaan PUAP  berada pada  

kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,51. Hal ini menunjukkan petani aktif 

dalam memberikan usulan atau pertanyaan dalam kegiatan sosialisasi 

BLM_PUAP yang diberikan oleh pemerintah dan difasilitasi oleh 

pemerintah setempat dalam memberikan pemahaman tentang manfaat 

PUAP bagi Gapoktan dan anggotanya.  

Keikutsertaan dalam RUB,RUK dan RUA oleh petani berada pada 

kategori sedang dengan nilai rata-rata 2,22. Hal ini menunjukkan bahwa 

petani turut serta dalam perencanaan RUB, RUK dan RUA , tapi ada 

sebagian petani memang tidak faham tentang perencanaan RUB, RUK 

dan RUA dan menyerahkan ke petani lain yang lebih mudah memahami 

dalam perencanaan pembuatan RUB,RUK dan RUA. 

Partisipasi  gapoktan pada tahap perencanaan dengan nilai rata-

rata secara keseluruan 2,32 yaitu tergolong  sedang  (tabel 5.10). Artinya  

hampir  sebagian besar  responden keikutsertaan kegiatan pada tahap ini 

tinggi. Yang paling banyak diikuti responden adalah kegiatan penyusunan 
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RUA,  karena  setiap responden diwajibkan untuk  mengisi  form  

pengajuan kredit  PUAP. Untuk penyusunan RUK  dan RUB  hanya  

dilakukan oleh pengurus  di  tingkat kelompok tani dan gapoktan. 

b. Tahap Perlaksanaan 

Partisipasi  dalam  tahap  pelaksanaan adalah  sejauhmana  petani 

secara  nyata  terlibat  dalam  pengembangan program  PUAP. Tahap 

pelaksanaan meliputi kegiatan membuka rekening gapoktan, penyusunan 

anggaran  Dasar  Anggaran Rumah Tangga  (AD/ART), pembentukan 

Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM), penyaluran  dana  BLM-PUAP, dan 

penarikan dana BLM-PUAP. AD/ART merupakan bentuk tata tertib dan 

kebijakan-kebijakan yang harus  dipatuhi  oleh suatu Gapoktan.  

Penyusunan AD/ART dilakukan dalam rapat anggota untuk memperoleh 

kesepakatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program  

PUAP. Di  dalam  AD/ART  antara  lain  berisi  tentang  keanggotaan, hak  

dan kewajiban anggota, pemilihan pengurus, pengelola, serta modal dan 

simpanan anggota. Setiap gapoktan memiliki AD/ART. Hal  ini 

dimaksudkan agar  gapoktan memiliki  pegangan yang  kuat  dalam 

melaksanakan suatu kegiatan. LKM merupakan lembaga yang mengelola 

dan mengembangkan modal  PUAP. LKM dipilih oleh pengurus. 

Penyaluran dana BLM-PUAP dilakukan sesuai  dengan  prosedur. 

Penarikan dana BLM-PUAP dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati oleh anggota. 

Tabel 5.11. Partisipasi Gapoktan Responden dalam Tahap Pelaksanaan 
PUAP di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 
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No Uraian Jumlah Rerata Keterangan 

1 Kegiatan membuka rekening 
Gapoktan 

119 2,64 Tinggi 

2 Penyusunan AD/ART dan LKM 115 2,56 TInggi 

3 Penyaluran dan Pencairan dana 
BLM-PUAP 

102 2,27 Sedang 

 Jumlah 336 7,47  

 Rata-rata 2,49 Tinggi 

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 5.11, bahwa kegiatan dalam membuka rekening 

Gapoktan untuk kegiatan pelaksanaan PUAP berada pada kategori tinggi 

dengan nilai rata-rata 2,64. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini 

banyak diikuti oleh petani guna mengetahui pembukaan rekening 

Gapoktan yang difasilitasi oleh instansi setempat dengan memberikan 

informasi yang tepat serta langkah-langkah membuka rekening gapoktan, 

dimana yang membuka rekening PUAP adalah Gapoktan. 

Untuk penyusunan AD/ART dan LKM, yang dilakukan oleh anggota 

gapoktan berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,56. Hal ini 

menunjukkan bahwa gapoktan dan anggota gapoktan sangat aktif dalam 

penyusunan AD/ART dan LKM dalam pelaksanaan bantuan PUAP yang 

difasilitasi instansi setempat, dimana mereka dibimbing dan diajarkan cara 

menyusun anggaran dasar serta pembuatan buku LKM(Lembaga 

keuangan mikro) agar gapoktan dan anggota gapoktan faham tentang 

pentingnya penyusunan AD/ART dan LKM, demi keberlanjutan kegiatan 

bantuan modal PUAP ini. 
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Untuk bantuan penyaluran dan pencairan dana BLM-PUAP, 

dimana berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 2,27. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagaian besar anggota gapoktan mengikuti 

kegiatan penyaluran dan pencairan dana. Dimana anggota gapoktan 

harus mengetahui penyaluran dan pencairan dana lewat bank yang sudah 

tercatat, agar dana bantuan PUAP dapat berjalan dengan lancet dan 

disertai dengan bukti tanda tangan anggota gapoktan agar dana PUAP 

dapat tersalur dan cair di masing-masing rekening gapoktan. 

Partisipasi  gapoktan pada tahap pelaksanaan dengan nilai rata-

rata  2.49 yaitu tergolong tinggi (tabel  5.2). Hal  ini  dikarenakanya adanya 

kesadaran petani akan pentingnya pelaksanaan dalam kegiatan. Petani 

beranggapan bahwa dengan diterimanya pengajuan dana PUAP sesuai 

jadwal, ia sudah merasa  puas  sehingga  tidak berkeinginan  untuk 

mengikuti  kegiatan-kegiatan yang  berkaitan  dalam  tahap pelaksanaan. 

Selain itu, sebagian besar  kegiatan pada  tahap pelaksanaan 

dilaksanakan oleh pengurus  kelompok tani maupun gapoktan atau 

anggota tidak dilibatkan. Kegiatan yang sedikit  diikuti  oleh  responden  

adalah pembentukan LKM,  karena  yang dilibatkan hanya pengurus 

kelompok tani, pengurus gapoktan, dan perangkat desa.    

c. Partisipasi Tahap Pelaporan dan Evaluasi 

Partisipasi  dalam  tahap pelaporan dan evaluasi  merupakan 

keikutsertaan petani  dalam  memberikan tanggapan dan penilaian dalam 

program  PUAP. Pelaporan dan evaluasi  yang  dilakukan ditingkat  
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gapoktan adalah dengan  membuat  Laporan perkembangan LKM  setiap 

bulan dan menyerahkan laporan perkembangan tersebut  kepada  tim  

teknis Kabupaten Gowa Kegiatan  pelaporan dan evaluasi  ini  sangat 

diperlukan. Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk mengetahui  sejauh 

mana  kegitan dapat  berhasil  sesuai  dengan  tujuan, serta  untuk 

memperoleh umpan  balik terhadap  masalah-masalah maupun kendala 

yang muncul dalam pelaksanaan program PUAP.  

 

Tabel 5.12. Partisipasi Gapoktan Responden dalam Tahap Pelaporan dan 
Evaluasi PUAP di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

 

No Uraian Jumlah Rerata Keterangan 

1 Mengevaluasi seluruh kegiatan 
Program PUAP 

111 2,47 Tinggi 

2 Pembuatan laporan akhir PUAP 96 2,11 Sedang 

3 Penilaian terhadap hasil kegiatan 
kelompok (PUAP) 

110 2,22 Sedang 

 Jumlah 306 6,80  

 Rata-rata 2,27 sedang 

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 5.12, bahwa kegiatan dalam mengevaluasi 

seluruh kegiatan Program PUAP  berada pada kategori tinggi dengan nilai 

rata-rata 2,47. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini banyak diikuti oleh 

anggota gapoktan  dalam mengevaluasi seluah kegiatan program PUAP, 

dimana tetap didampingi oleh penyuluh pendamping untuk melihat 

perkembangan program PUAP yang dilakukan oleh anggota gapoktan, 

sehingga semua kegiatan dapat dievaluasi program yang jalan maupun 

yang tidak jalan, dimana nantinya program yang tidak dijalan dapat direvisi 
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kembali supaya pada tahap berikutnya bisa berjalan sesuai dengan 

program yang ditetapkan oleh anggota gapoktan.  

Kegiatan pembuatan laporan akhir PUAP, yang dilakukan oleh  

anggota gapoktan berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

2,56. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota gapoktan 

terlibat pembuatan laporan akhir PUAP yang didampingi oleh penyuluh 

pendamping selama proses pembuatan laporan, dimana pembuatan 

laporan akhir PUAP anggota gapoktan terlibat bersama penyuluh 

pendamping guna memberikan informasi dan catatan tentang proses 

pembuatan laporan akhir PUAP, agar laporan tersebut betul-betul tertuang 

semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota gapoktan. Pentingnya 

laporan akhir tersebut akan memberikan dampak bagi gapoktan agar 

gapoktan tersebut tetap ada dan dibutuhkan oleh anggota gapoktan. 

Untuk penilaian terhadap hasil kegiatan kelompok (PUAP), dimana 

berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 2,22. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian anggota gapoktan telah melaknakan hasil 

kegiatan kelompok, dimana tertuang dalam laporan kegiatan yang 

memberikan bahwa setiap kegiatan dapat dinilai sesuai dengan tingkat 

keberhasilan yang dilakukan oleh gapoktan, penilaian ini sangat 

menunjang kegiatan gapoktan yang tetap didampingi oleh penyuluh 

pendamping yang dapat memberikan penilaian terhadap setiap kegiatan 

kelompok yang dilakukan oleh gapoktan. 
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Partisipasi gapoktan pada tahap pelaporan dan evaluasi dengan 

nilai rata-rata 2.27 berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan 

hanya sebagaian besar anggota gapoktan yang terlibat. Dengan adanya  

hal  ini, maka  masih banyak petani  yang merasa  belum  dilibatkan 

secara  langsung.  Untuk meningkatkan partisipasi dalam tahap pelaporan 

dan evaluasi seharusnya melibatkan para petani secara langsung. Selain 

itu, sumber daya manusia yang  ada  masih sangat  rendah, oleh sebab 

itu perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia. 

Pelaporan kegiatan PUAP dilakukan berjenjang dan berkesinambungan 

oleh Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani, Tim Teknis Kabupaten 

dan kemudian ke Tim PUAP Pusat. 

d.  Tahap pemanfaatan Hasil 

Partisipasi  dalam  tahap pemanfaatan hasil  dapat  dilihat  dengan 

mengukur besarnya manfaat yang diperoleh petani dalam mengikuti dan 

melaksanakan  program  PUAP. Pada  umumnya  manfaat  yang didapat  

adalah untuk mengurangi  kemiskinan dan  pengangguran serta  

tersalurkannya  dana  BLM-PUAP  kepada  petani. Semakin banyak 

manfaat  yang  diduga  akan diperoleh oleh petani  PUAP, maka  semakin 

kuat petani akan terlibat dalam kegiatan yang bersangkutan.   

Tabel 5.13. Partisipasi Gapoktan Responden dalam Tahap Pemanfaatan 
Hasil PUAP di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

 

No Uraian Jumlah Rerata Keterangan 

1 Manfaat yang dirasakan dari hasil 
kegiatan Program PUAP 

125 2,78 Tinggi 

2 Pemanfaatan bantuan kredit 105 2,33 Sedang 
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modal usahatani yang diperoleh 
melalui (Program PUAP) 

 Jumlah 230 5,11  

 Rata-rata 2,56 Tinggi 

Sumber : Diolah dari data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 5.13, bahwa kegiatan pemanfaatan hasil dalam 

Program PUAP  berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,78. 

Hal ini menunjukkan bahwa anggota gapoktan merasakan manfaat dari 

hasil kegiatan program PUAP, dimana kegiatan ini banyak berdampak 

peningkatan pendapatan bagi anggota gapoktan, dimana pengelolaan 

yang baik serta kerjasama yang baik antara penyuluh pendamping dan 

anggota gapoktan akan memberikan hasil kegiatan yang memuaskan, 

sehingga hampir seluruh kegiatan program PUAP terlaksana dengan 

baik,, misalnya kegiatan budidaya jagung, kegiatan usaha tanaman 

hortikultura, dan kegiatan usaha penjualan saprodi . 

Pemanfaatan bantuan kredit modal usahatani yang diperoleh 

melalui (Program PUAP)  berada pada kategori sedang dengan nilai rata-

rata 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota gapoktan 

memanfaatkan bantuan kredit modal usahatani melalui program PUAP 

sehingga petani menjadi lebih mandiri dalam usaha taninya karena lebih 

mudah dalam penyediaan alat – alat dan dengan modal yang dimiliki, para 

petani juga bisa memperbesar skala usahanya secara intensifikasi yaitu 

dengan penggunaan bibit unggul dan perawatan yang lebih baik dari 

penanaman hingga panen sehingga hasil yang diperoleh juga akan lebih 

maksimal dan lebih berani dalam menanggung segala resiko kegagalan. 
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Selain itu dalam pengambilan keputusan juga dilakukan oleh petani itu 

sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun. 

Partisipasi gapoktan pada tahap pemanfaatan hasil dengan nilai 

rata-rata 2,56 dan berada pada kategori tinggi. Hal ini berdasarkan  

dilapangan dari wawancara dengan petani sampel, pihak Desa dan juga 

tenaga pengelola Program PUAP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat 

terutama bagi petani. Peranan program tersebut dapat jelas terlihat 

dengan adanya dana BLM yang diberikan kepada petani untuk bantuan 

permodalan usaha tani dan juga adanya penyuluhan dalam arti 

pendidikan nonformal bagi petani. 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan ini sangat 

memberi pengaruh positif terhadap masyarakat khususnya petani. Baik itu 

dalam bidang permodalan, sikap petani terhadap penggunaan teknologi, 

dan juga terhadappendapatan petani. Dalam penelitian ini, selain Dinas 

Pertanian juga terdapat tokoh panutan lain yaitu Kepala Desa yang selalu 

memberikan bimbingan, pengarahan serta saran bahkan pendapat 

kepada petani berkaitan dengan usaha tani. Saran dan pendapat ini dapat 

dipatuhi oleh petani karena Kepala Desa merupakan tokoh masyarakat 

yang disegani dan dihormati oleh petani. 

C.  Hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan partisipasi 

Gapoktan Pada Program Pengembangan  Usaha Agribisnis 

 Perdesaan (PUAP) 
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Penelitian ini  menganalisis  hubungan antara  karakteristik sosial 

ekonomi  dengan partisipasi  gapoktan  pada  program  Pengembangan 

Usaha Agribisnis  Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa. Hubungan antara  karakteristik sosial ekonomi  dengan partisipasi  

gapoktan  pada  program  Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(PUAP) tersaji dalam tabel 5.14.   

 

 

 

Tabel 5.14 Hubungan antara  karakteristik sosial ekonomi  dengan 
partisipasi  gapoktan  pada  program  Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Parigi 
Kabupaten Gowa 

 

No Karakteristik Sosial 
Ekonomi  

rs Sig Keterangan 

1 Umur 0,467 0,005 SS 

2 Pendidikan Formal 0,006 0,971 NS 

3 Pendidikan Non Formal -0,089 0,560 NS 

4 Luas Lahan 0,398 0,007 SS 

5 Pendapatan 0,811 0,000 SS 

Sumber : Diolah dari data primer, 2021  

Keterangan :  

SS     : Sangat Signifikan  

NS     : Non Signifikan  

rs       : Korelasi Rank Spearman  

Tabel  5.14  menunjukkan bahwa  secara  berurutan menurut  nilai 

koefisien korelasi adalah umur (0,467), Pendidikan formal (0,006), 

Pendidikan non formal  (-0,089), luas  usahatani  (0,398), dan pendapatan  

(0,811).  Pendapatan memiliki  nilai  koefisien korelasi  yang paling tinggi 
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(0,811), dengan dengan nilai signifikansinya 0,000. Artinya bahwa 

pendapatan  petani  memiliki  hubungan yang  paling kuat  dengan 

partisipasi gapoktan  pada  program  PUAP.  Sedangkan luas lahan 

memiliki  nilai  koefisien korelasi yang paling lemah (0,398), dengan nilai 

signifikansinya 0,007 Artinya  bahwa luas lahan  memiliki  hubungan yang  

paling  lemah dengan partisipasi  gapoktan  pada  program  PUAP. Untuk 

mengetahui  hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan 

partisipasi gapoktan pada program PUAP lebih terperinci dalam uraian 

sebagai berikut :  

a. Hubungan Umur  dengan  Partisipasi  Gapoktan  pada  Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)  

Nilai  koefisien korelasi  antara  umur  dengan partisipasi  gapoktan 

pada program PUAP adalah 0,467 dengan nilai signifikannya 0,005.  

Hal ini menunjukkan  bahwa  umur  mempunyai  hubungan  yang  

sangat kuat dan signifikan dengan partisipasi  gapoktan  pada  

program  PUAP. Hubungan yang sangat  kuat ini  disebabkan karena  

faktor  umur  sangat mempengaruhi  seseorang  untuk  berpartisipasi.  

Semakin muda  umur petani, maka  semakin tinggi  partisipasi  

gapoktan  pada  pelaksanaan kegiatan program PUAP dan semakin 

muda umur petani, maka akan mempunyai  semangat  yang  tinggi  

untuk bekerja  dalam  kegiatan usahataninya dan mampu menerima 

ide-ide baru.  Hal ini sesuai dengan pendapat  Mardikanto (2009), 

menyatakan bahwa tingkat umur mempunyai pengaruh terhadap 
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kemampuan fisik petani dalam  mengelola  usahataninya  maupun 

usaha-usaha  pekerjaan tambahan lainnya. Semakin tinggi  umur  

petani, maka  kemampuan kerjanya semakin menurun.  

b. Hubungan Pendidikan Formal dengan Partisipasi Gapoktan pada 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)  

Nilai  koefisien korelasi  antara  pendidikan formal  dengan partisipasi  

gapoktan pada  program  PUAP  adalah 0,006 dengan nilai 

signifikannya 0,971.  Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal 

tidak mempunyai  hubungan dengan partisipasi gapoktan  pada  

program  PUAP. Tidak adanya hubungan yang  sangat  signifikan ini 

disebabkan karena  pendidikan formal  mempunyai  dampak bagi 

responden untuk mengikuti  kegiatan dalam  berpartisipasi. Semakin 

rendah  tingkat  pendidikan formal  yang  dicapai  responden, maka 

semakin rendah pula kemauan untuk berpartisipasi, begitupun 

sebaliknya Semakin tinggi  tingkat  pendidikan formal  yang  dicapai  

responden, maka semakin tinggi pula kemauan untuk berpartisipasi. 

Tingkat pendidikan formal responden akan mempengaruhi pola pikir 

terhadap pengelolaan usahataninya dan permasalahan yang dihadapi.  

Soekartawi (2001) bahwa mereka yang berpendidikan tinggi adalah 

relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi teknologi. Begitu pula 

sebaliknya, mereka yang berpendidikan rendah agak sulit untuk 

melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat. 
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c.  Hubungan Pendidikan Non Formal  dengan Partisipasi Gapoktan pada 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)  

Nilai  koefisien korelasi  antara  pendidikan non formal  dengan 

partisipasi  gapoktan  pada  program  PUAP  adalah -0.089 dengan  

nilai signifikannya 0,560. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan non 

formal tidak mempunyai  hubungan dengan partisipasi gapoktan pada  

program  PUAP. Hal ini sesuai dengan kondisi dilapangan bahwa 

petani yang mengikuti penyuluhan, anjangsana dan pelatihan rata-rata 

hampir 1 kali pertemuan selama musim tanam, tetapi ada sebagian 

kecil petani yang ikut sampai 3 kali sampai 4 kali pertemuan 

penyuluhan, anjangsana dan pelatihan. Padahal semakin besar 

frekuensi  responden mengikuti pendidikan non formal, maka semakin 

besar pula kemauan untuk berpartisipasi  dan diharapkan pola  

pikirnya  akan semakin rasional. Kegiatan penyuluhan, pelatihan atau 

anjangsana/anjangkarya dapat membantu responden dalam  

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, khususnya  dalam  

memperoleh informasi  serta  inovasi baru untuk diterapkan pada  

kegiatan usahatani. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardikanto, 

2009) dimana melalui  pertemuan dalam  kegiatan penyuluhan, 

responden dapat  bertukar  pikiran dan dapat memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi. Pendidikan non formal biasanya diberikan 

sebagai penyelenggara pendidikan yang  terorganisasi  di  luar  sistem 

pendidikan sekolah yang  terprogram. Jenis pendidikan non formal  
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dapat  berupa  kegiatan penyuluhan atau pelatihan. Pendidikan non 

formal  bertujuan  untuk memperleh pengalaman,  pengetahuan, 

wawasan, serta  pandangan yang  bukan diperoleh di bangku sekolah. 

Dengan adanya hal tersebut, maka petani terdorong  untuk berperan 

serta  dalam  setiap kegiatan yang  ada  demi keberlangsungan 

kegiatan usahataninya. 

d. Hubungan Luas  Lahan  dengan Partisipasi  Gapoktan pada  Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)  

Nilai koefisien korelasi antara luas lahan dengan partisipasi gapoktan 

pada program PUAP adalah 0.349 dengan nilai signifikannya 0,007. 

Hal ini menunjukkan bahwa  luas  lahan  mempunyai  hubungan yang 

sangat  kuat dan signifikan dengan partisipasi  gapoktan pada  

program  PUAP. Semakin luas lahan yang  dimiliki, maka  semakin 

besar  kemauan responden untuk berpartisipasi  dalam  program  

PUAP. Luas atau sempitnya  luas  usahatani  yang dimiliki  responden  

akan berpengaruh terhadap hasil  produksi  usahatani. Sempitnya  

lahan usahatani  yang dimiliki  responden, maka  responden memiliki  

keinginan untuk meningkatkan hasil produksi walaupun dengan lahan 

yang sempit.   Hal ini sesuai dengan pendapat  Mardikanto  (2009), 

salah satu ciri utama dari petani kecil adalah sempitnya luas usaha 

tani yang dimiliki dan diusahakannya. Sempitnya luas usaha  tani  

mengakibatkan produksi rendah dan dengan produksi rendah, maka 

pendapatan petani  rendah. Dengan pendapatan petani  yang  rendah  
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akan menimbulkan keinginan  untuk meningkatkan pendapatan dari  

kegiatan  usaha taninya. 

e. Hubungan Pendapatan  dengan Partisipasi  Gapoktan  pada  Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)  

Nilai  koefisien korelasi  antara  pendapatan dengan partisipasi 

gapoktan pada program PUAP adalah 0,811 dengan nilai 

signifikannya 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa  pendapatan 

mempunyai hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan 

partisipasi gapoktan pada  program  PUAP.  Hubungan yang  sangat 

kuat  ini  disebabkan karena  responden yang berpendapatan rendah 

maupun tinggi mempunyai  kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi  pada  program  PUAP. Hal ini  ditunjukkan, misalnya  

partisipasi  pada  tahap pemanfaatan hasil  menunjukkan bahwa  

sebagian besar  responden partisipasinya sangat tinggi. Semakin 

banyak manfaat yang diduga oleh petani, maka semakin tinggi 

partisipasinya. Faktor luar yang berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi adalah tingkat kemampuan ekonomi seseorang yang 

secara ekonomi mampu dengan kata  lain tingkat  pendapatan tinggi,  

akan lebih mudah menyediakan modal untuk berpartisipasi  

(Mardikanto, 2009).  
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BAB  VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian karakteristik sosial ekononi 

dan partisipasi gapoktan pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis  

Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

1. Karakteristik sosial ekonomi meliputi ; umur petani yang tergabung 

dalam gapoktan sebagian masih produktif dalam mengikuti kegiapan 

PUAP, Pendidikan formal yang dimiliki gapoktan sebagian besar tamat 

sekolah dasar (SD), Pendidikan non formal yang diikuti gapoktan 

selama kegiatan PUAP meliputi penyuluhan, anjangsan dan pelatihan 

rata-rata 1 kali kegiatan, Luas Lahan yang dimiliki oleh petani yang 
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tergabung dalam gapoktan rata-rata 0,30 - 0,65 ha, dan pendapatan 

yang dimiliki petani yang tergabung dalam gapoktan selama mengikuti 

kegiatan PUAP mengalami peningkatan serta memberikan tambahan 

modal untuk kegiatan usaha selanjutnya. 

2. Partisipasi gapoktan dalam tahap perencanaan dengan nilai rata-rata 

secara keseluruan 2,32 yaitu tergolong sedang, tahap pelaksanaan 

dengan nilai rata-rata  2.49 yaitu tergolong tinggi, Hal  ini  

menunjukkan bahwa adanya kesadaran petani akan pentingnya 

pelaksanaan dalam kegiatan, tahap pelaporan dan evaluasi dengan 

nilai rata-rata 2.27 berada pada kategori sedang, Hal ini dikarenakan 

hanya sebagaian besar anggota gapoktan yang terlibat. dan masih 

banyak petani  yang merasa  belum  dilibatkan secara  langsung.  

Partisipasi gapoktan pada tahap pemanfaatan hasil dengan nilai rata-

rata 2,56 dan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

Program PUAP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi 

petani. 

3. Hubungan antara Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Partisipasi 

Petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(PUAP), dimana yang memiliki hubungan kuat dan signifikan yaitu 

umur, luas lahan dan pendapatan, sedangkan Pendidikan formal dan 

non formal tidak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan. 

B.  Saran 
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Adapun saran yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai sebagai berikut : 

1. Penyuluh pendamping lapangan di Kecamatan Parigi diharapkan 

lebih intensif dalam melakukan pembinaan terhadap Gapoktan 

terkait kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan 

kelembagaan tani, yang hingga saat ini Gapoktan belum mampu 

menerapkan dan mengembangkannya.  

2. Gapoktan diharapkan baik dari pengurus maupun anggotanya lebih 

aktif lagi dalam usaha pengembangan Gapoktan serta meningkatkan 

kualitas SDM pengurus maupun anggotanya agar Gapoktan semakin 

berkembang dan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. 

3. Diharapkan gapoktan mengadakan pertemuan rutin yang dihadiri 

oleh seluruh masyarakat petani anggota dan mengikutsertakan 

seluruh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan 

setiap satu tahun sekali sehingga masyarakat petani biasa juga 

dapat memahami dan terlibat langsung dalam pengembangan usaha 

agribisnis yang dikelola di Gapoktan tersebut. 
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 Lampiran 1  Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

PARTISIPASI DAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONONI GAPOKTAN 
PADA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  

PERDESAAN (PUAP)  DI KECAMATAN PARIGI  
KABUPATEN GOWA 

 

 

A.   IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama responden :    ........................................... 

2. Umur :   ............................................ 

3. Pendidikan terakhir :  SD / SLTP / SLTA / S1  

4. Lamanya berusaha tani :   ……………      tahun 

5. Jumlah tanggungan keluarga  : ………………     orang 

6. Nama  kelompok tani : ............................................ 

7. Jabatan dalam klp. Tani : pengurus/anggota 

8. Lingkungan / dusun :  ......................................... 

9. Kelurahan/desa  : ............................................. 

10. Kecamatan  :  …………………………… 

11. Kabupaten :  Gowa 

12. Propinsi : Sulawesi Selatan 

13. Yang anda kerjakan adalah    : ..............   Ha. 

14. Status kepemilikan lahan :   

a . Milik sendiri  : ..............   Ha   

     b.  Sewa              : .............    Ha 

     c.  Bagi hasil     :  .............    Ha 
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B. Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Dari daftar pertanyaan yang ada dikelompokkan menjadi bagian 

utama indikator pengukuran.  

2. Responden diharapkan membaca terlebih dahulu diskripsi masing-

masing pertanyaan sebelum memberikan jawaban.  

3. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda 

silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia.  

4. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap 

pertanyaan.  

5. Isilah secara singkat apabila ada pertanyaan yang membutuhkan 

penjelasan.  

6. Pada masing-masing pertanyaan terdapat tiga alternative jawaban 

yang mengacu pada teknik Likert, yaitu :  

a. Tinggi (T)  Skor = 3  

b. Sedang (S)  Skor = 2  

c. Rendah (R)   Skor =  1  

7. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin 

kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner 

dengan sebenar-benarnya  dan seobjektif mungkin. 

C. Karakateristik Sosial Ekonomi 

1. Umur 

    Usia Responden pada saat  dilakukan wawancara untuk penelitian yang 

dinyatakan dalam tahun 

a. Tua ( > 51 tahun ) 

b. Sedang ( 41 – 50 tahun ) 

c. Muda ( < 40 tahun ) 

2. Pendidikan formal 

    Pendidikan terakhir responden dibangku sekolah 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 
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3.  Luas Lahan Usahatani (ha) : 

a. 0,30 - 0,65 

b. 0,66 – 1,01 

c. 1,02 – 1,37 

3. Pendidikan Non formal  

    Frekuensi responden mengikuti kegiatan penyuluhan ( 1 X MT) 

    a.  Mengikuti kegiatan penyuluhan 3 kali dalam satu kali musim tanam 

    b.  Mengikuti kegiatan penyuluhan 2 kali dalam satu kali musim tanam 

    c. Mengikuti kegiatan penyuluhan 1 kali dalam satu kali musim tanam 

atau bahkan tidak mengikuti sama sekali 

    Frekuensi responden mengikuti kegiatan anjangsana ( 1 X MT) 

    a.  Mengikuti kegiatan anjangsana 4 - 5 kali dalam satu kali musim 

tanam 

    b.  Mengikuti kegiatan anjangsana 2 - 3 kali dalam satu kali musim 

tanam 

    c. Mengikuti kegiatan penyuluhan 1 kali dalam satu kali musim tanam 

atau bahkan tidak mengikuti sama sekali 

    Frekuensi responden mengikuti kegiatan pelatihan ( 1 X MT) 

    a.  Mengikuti kegiatan pelatihan 3 kali dalam satu kali musim tanam 

    b.  Mengikuti kegiatan pelatiahn 2 kali dalam satu kali musim tanam 

    c. Mengikuti kegiatan pelatihann 1 kali dalam satu kali musim tanam 

atau bahkan tidak mengikuti sama sekali 

4. Pendapatan 

    Tingkat penghasilan yang diterima responden sesudah menerima dana 

BLM-PUAP yang berasaldari usahatani yang dinyatakan dalam rupiah 

 a. Tinggi (Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 ) 

 b. Sedang ( Rp 2.500.000 – Rp 4.999.999 ) 

 c. Rendah ( < Rp 2.500.000 ) 
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D. Partisipasi Gapoktan dalam PUAP 

 1.  Partisipasi tahap Perencanaan 

  1.1 Frekuensi kehadiran dalam sosialisasi rapat pengambilan 

keputusan 

a. ya menghadari rapat pengambilan keputusan yang diadakan 

( >2 kali ) 

b. Kadan-kadang menghadiri rapat pemgambilan keputusan 

yang diadakan (1-2 kali ) 

c. Tidak pernah menghadiri rapat pengambilan keputusan 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

1.2  Sering tidaknya petani mengajukan usul/pertanyaan dalam 

rapat pengambilan keputusan 

a. Ya,sering mengajukan usulan  

b. Kadang-Kadang, mengajukan usulan 

c. Tidak pernah, mengajukan usulan 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

           1.3 Kuikutsertaan petani dalam kegiatan penyusunan RUB,RUK 

dan RUA   

a. Ya,ikut serta  RUB,RUK dan RUA   

b. Kadang-Kadang, ikut serta  RUB,RUK dan RUA   

c. Tidak pernah, ikut serta  RUB,RUK dan RUA   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………….. 
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     2.  Partisipasi tahap pelaksanaan 

 2.1  Pelaksanaan dalam kegiatan membuka rekening Gapoktan 

a. Ya,ikut dalam kegiatan membuka rekening Gapoktan 

b. Kadang-Kadang, ikut dalam kegiatan membuka rekening 

Gapoktan 

c. Tidak pernah, ikut dalam kegiatan membuka rekening 

Gapoktan 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

2.2 Partisipasi anggota dalam penyusunan AD/ART dan LKM 

a. Ya, Berpartisipasi aktif (terlibat aktif di seluruh bagian 

kegiatan) 

b. Kadang-kadang, berpartisipasi (hanya terlibat disebagian 

besar kegiatan) 

c. Tidak berpartisipasi (tidak terlibat dalam kegiatan) 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

           2.3 Partisipasi dalam penyaluran dan Pencairan dana BLM-PUAP 

a. Ya, Berpartisipasi aktif (terlibat aktif di seluruh bagian 

kegiatan) 

b. Kadang-kadang, berpartisipasi (hanya terlibat disebagian 

besar kegiatan) 

c. Tidak berpartisipasi (tidak terlibat dalam kegiatan 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

3.  Partisipasi tahap pelaporan dan evaluasi 

3.1  Partisipasi dalam mengevaluasi seluruh kegiatan Program 

PUAP  

a. Ya, Berpartisipasi aktif (terlibat aktif di seluruh bagian 

kegiatan) 

b. Kadang-kadang, berpartisipasi (hanya terlibat disebagian 

besar kegiatan) 

c. Tidak berpartisipasi (tidak terlibat dalam kegiatan 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

     3.2  Partisipasi dalam pembuatan laporan akhir PUAP 

a. Ya, Berpartisipasi aktif (terlibat aktif di seluruh bagian 

kegiatan) 

b. Kadang-kadang, berpartisipasi (hanya terlibat disebagian 

besar kegiatan) 

c. Tidak berpartisipasi (tidak terlibat dalam kegiatan 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

            3.3  Penilaian terhadap hasil kegiatan kelompok (PUAP) 

a. Kegiatan sangat mendukung dan membantu usahatani 

b. Kegiatan cukup mendukung dan membantu usahatani 

c. Kegaitan tidak mendukung dan membantu usahatani 
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………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

     4.  Partisipasi Pemanfaatan hasil 

     4.1  Manfaat yang dirasakan dari hasil kegiatan Program PUAP 

a.  Sangat merasakan manfaat dari hasil kegiatan program 

PUAP 

b. Kurang merasakan manfaat dari hasil kegiatan program 

PUAP 

c. Tidak merasakan manfaat dari hasil kegiatan program 

PUAP 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

          4.2  Pemanfaatan bantuan kredit modal usahatani yang diperoleh 

(Program PUAP) 

a. Memanfaatkan semua bantuan kredit untuk kegiatan 

mandiri usahatani 

b. Memanfaatkan sebagian bantuan kredit untuk kegiatan 

mandiri usahatani 

c. Tidak memanfaatkan bantuan kredit untuk kegiatan 

mandiri usahatani 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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Lampiran 2  Identifikasi Responden dan Karakteristik Sosial Ekonomi 

No Nama Responden Umur Pendidikan 
Tanggungan 

keluarga 
Pengalaman 

UT 
Luas 

Lahan Desa 

1 Sirajuddin 45 SMA 4 17 0,40 Majannang 

2 Burhan 47 SMA 6 18 1,00 Majannang 

3 Baharuddin 50 SMP 5 22 0,55 Majannang 

4 Jumain 45 SMP 5 30 0,45 Majannang 

5 Dg Nyarrang 52 SMP 4 25 0,50 Majannang 

6 Sulaeman 54 SD 4 28 0,85 Majannang 

7 H. Razak 56 SMP 6 32 0,30 Majannang 

8 Dg Kulle 48 SMP 5 15 0,45 Majannang 

9 Syamsul 50 SD 5 18 0,50 Majannang 

10 Rizal 53 SMP 4 22 0,42 Majannang 

11 Zainuddin 46 SMP 5 20 1,00 Majannang 

12 Dg Sitaba 48 SD 4 23 0,50 Majannang 

13 Muh, Ansar 45 SMP 5 22 0,45 Majannang 

14 Hamzah 35 SD 2 10 0,30 Majannang 

15 Ahmad 38 SMP 2 22 0,75 Majannang 

16 Muh.Amir.i 47 SMA 3 20 0,60 Bilanrengi 

17 Syarifuddin 28 SMA 4 15 0,35 Bilanrengi 

18 Joe Tepu 59 SD 2 35 1,25 Bilanrengi 

19 Dg Sangkala 56 SMA 3 34 0,60 Bilanrengi 

20 Siaran Dg Nassa 60 SMA 4 40 0,50 Bilanrengi 

21 Hasan 25 SD 1 11 0,80 Bilanrengi 

22 Tappa 55 SD 2 35 1,24 Bilanrengi 

23 H. Nompo 58 SD 5 32 0,45 Bilanrengi 

24 Jarra Dg Kulle 35 SMP 1 34 0,50 Bilanrengi 

25 Sirajuddin 42 SMP 2 16 0,60 Bilanrengi 

26 Jufri 44 SD 4 18 1,00 Bilanrengi 

27 Manuju 55 SD 2 35 0,80 Bilanrengi 

28 Duddin 48 SD 3 31 0,65 Bilanrengi 

29 Lassang Dg Sese 52 SD 2 35 0,42 Bilanrengi 

30 H.Syawal 32 SMP 2 10 0,50 Bilanrengi 

31 Rohani 39 SMA 6 14 1,00 Sicini 

32 Muh.Amir 48 SMA 3 27 0,50 Sicini 

33 Muh.Ali 35 SMA 3 15 1,10 Sicini 

34 Kusnadi 40 SD 3 15 0,45 Sicini 

35 Akbar Ali 50 SD 2 35 0,50 Sicini 

36 H. Nasrun 48 SD 3 25 0,65 Sicini 

37 Junaedi 55 SMP 3 22 0,40 Sicini 

38 Aksan 45 SMA 2 28 0,60 Sicini 
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39 Thalib 40 SMA 3 21 0,42 Sicini 

40 Umar 42 SMA 2 24 0,64 Sicini 

41 H. Dg Gassing 58 SD 3 20 0,50 Sicini 

42 Sampara 46 SMP 3 15 0,45 Sicini 

43 Ikram 50 SD 4 24 1,20 Sicini 

44 Basri 42 SMA 3 12 0,50 Sicini 

45 Nasir Dg Gau 46 SD 3 18 0,45 Sicini 
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Lampiran 3  Sosial Ekonomi Petani PUAP di Kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa 

No 
Pendidikan Non Formal 

Pendapatan 
1.1 1.2 1.3 

1 a c c c 

2 b a b c 

3 c c c a 

4 a a c c 

5 c c c a 

6 c c c c 

7 c c c c 

8 c c c c 

9 c a c a 

10 a c c c 

11 c c a a 

12 c c c b 

13 c a c c 

14 c c c a 

15 c b a a 

16 c a c c 

17 c c c c 

18 b a c c 

19 a c c a 

20 a c a b 

21 b a c a 

22 a b a c 

23 c b c c 

24 a a a c 

25 c c b c 

26 c a c c 

27 c c a b 

28 b a c a 

29 a a a a 

30 c c c c 

31 a c c a 

32 c c c c 

33 a c a c 

34 c a c c 

35 c c a c 

36 a a c a 
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37 c a a b 

38 a c c a 

39 c a c b 

40 a c c a 

41 c a a b 

42 c c a c 

43 a a c c 

44 c c c c 

45 c b b a 
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Lampiran 4 Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Perencanaan 

No 
Perencanaan 

Jumlah Rerata 
1.1 1.2 1.3 

1 2 3 3 8   

2 3 3 2 8   

3 3 3 3 9   

4 2 2 3 7   

5 1 3 2 6   

6 3 3 3 9   

7 1 2 3 6   

8 3 3 2 8   

9 1 3 3 7   

10 3 2 3 8   

11 3 3 2 8   

12 2 3 3 8   

13 3 1 1 5   

14 1 3 3 7   

15 3 1 1 5   

16 1 3 3 7   

17 3 3 1 7   

18 1 2 1 4   

19 1 3 3 7   

20 3 3 2 8   

21 3 2 3 8   

22 1 3 2 6   

23 3 3 3 9   

24 3 2 3 8   

25 3 3 2 8   

26 3 3 3 9   

27 3 2 3 8   

28 3 3 3 9   

29 2 3 2 7   

30 2 3 1 6   

31 3 2 3 8   

32 1 2 2 5   

33 2 2 2 6   

34 3 3 1 7   

35 1 3 1 5   

36 3 1 3 7   

37 2 3 1 6   
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38 3 3 2 8   

39 2 3 3 8   

40 3 1 1 5   

41 1 2 3 6   

42 2 2 1 5   

43 1 2 2 5   

44 2 2 1 5   

45 2 3 2 7   

Jumlah 100 113 100 313   

Rerata 2,22 2,51 2,22 6,96 2,32 

 

Keterangan: 

Skor 3 = Tinggi 

Skor 2 = Sedang 

Skor 1 = Rendah 

Penilaian Skor: 

1,00   -  1,66  =  Rendah 

1,67   -  2,33  =  Sedang 

2,34   -  3,00  =  Tinggi 
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Lampiran 5 Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Pelaksanaan 

No 
Pelaksanaan 

Jumlah Rerata 
2.1 2.2 2.3 

1 3 3 3 9   

2 3 2 3 8   

3 3 3 1 7   

4 3 3 3 9   

5 2 2 3 7   

6 3 3 1 7   

7 3 3 2 8   

8 3 2 2 7   

9 2 3 3 8   

10 3 3 3 9   

11 3 3 2 8   

12 2 2 3 7   

13 3 3 3 9   

14 3 3 2 8   

15 3 3 3 9   

16 2 3 1 6   

17 3 2 3 8   

18 3 3 1 7   

19 2 3 3 8   

20 3 3 1 7   

21 2 2 3 7   

22 3 3 2 8   

23 3 3 2 8   

24 1 2 3 6   

25 3 3 3 9   

26 3 3 3 9   

27 3 3 2 8   

28 3 2 3 8   

29 3 2 2 7   

30 3 2 1 6   

31 1 2 3 6   

32 3 2 2 7   

33 3 3 3 9   

34 3 2 2 7   

35 3 3 1 7   

36 3 3 1 7   

37 3 1 1 5   

38 2 2 3 7   
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39 3 2 2 7   

40 1 3 2 6   

41 3 2 3 8   

42 2 3 2 7   

43 3 2 3 8   

44 2 2 1 5   

45 2 3 3 8   

Jumlah 119 115 102 336   

Rerata 2,64 2,56 2,27 7,47 2,49 

 

Keterangan: 

Skor 3 = Tinggi 

Skor 2 = Sedang 

Skor 1 = Rendah 

Penilaian Skor: 

1,00   -  1,66  =  Rendah 

1,67   -  2,33  =  Sedang 

2,34   -  3,00  =  Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Lampiran 6 Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Pemantauan dan 

Evaluasi 

No 
Pemantauan dan  Evaluasi 

Jumlah Rerata 
3.1 3.2 3.3 

1 3 3 3 9   

2 3 3 3 9   

3 3 2 2 7   

4 3 3 3 9   

5 3 3 3 9   

6 2 3 3 8   

7 3 1 2 6   

8 3 1 3 7   

9 3 3 1 7   

10 2 1 3 6   

11 3 3 1 7   

12 3 1 3 7   

13 3 3 3 9   

14 3 3 1 7   

15 2 3 3 8   

16 3 3 2 8   

17 2 1 3 6   

18 3 2 3 8   

19 3 3 3 9   

20 1 1 3 5   

21 3 2 2 7   

22 2 3 3 8   

23 3 3 3 9   

24 3 2 3 8   

25 2 1 1 4   

26 3 3 2 8   

27 3 1 1 5   

28 1 2 1 4   

29 3 3 3 9   

30 1 3 1 5   

31 3 1 3 7   

32 1 2 1 4   

33 2 1 2 5   

34 3 1 3 7   

35 2 3 3 8   

36 3 1 2 6   

37 2 3 1 6   
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38 3 3 3 9   

39 1 2 1 4   

40 3 1 3 7   

41 2 1 1 4   

42 1 2 1 4   

43 3 1 1 5   

44 1 3 1 5   

45 3 1 3 7   

Jumlah 111 95 100 306   

Rerata 2,47 2,11 2,22 6,80 2,27 

Keterangan: 

Skor 3 = Tinggi 

Skor 2 = Sedang 

Skor 1 = Rendah 

Penilaian Skor: 

1,00   -  1,66  =  Rendah 

1,67   -  2,33  =  Sedang 

2,34   -  3,00  =  Tinggi 
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Lampiran 7 Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Pemanfaatan 

Hasil 

No 
Pemanfaatan Hasil 

Jumlah Rerata 
4.1 4.2 

1 3 3 6   

2 3 1 4   

3 3 3 6   

4 3 2 5   

5 3 3 6   

6 3 2 5   

7 3 3 6   

8 3 2 5   

9 3 3 6   

10 3 1 4   

11 3 3 6   

12 3 2 5   

13 3 3 6   

14 3 3 6   

15 2 3 5   

16 3 3 6   

17 3 1 4   

18 2 3 5   

19 3 2 5   

20 3 1 4   

21 3 3 6   

22 3 2 5   

23 2 3 5   

24 3 2 5   

25 1 3 4   

26 3 1 4   

27 3 3 6   

28 3 3 6   

29 2 2 4   

30 1 3 4   

31 3 1 4   

32 3 3 6   

33 3 2 5   

34 2 3 5   

35 3 1 4   

36 3 2 5   

37 3 3 6   
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38 3 1 4   

39 3 3 6   

40 3 3 6   

41 3 1 4   

42 3 3 6   

43 3 2 5   

44 2 3 5   

45 3 2 5   

Jumlah 125 105 230   

Rerata 2,78 2,33 5,11 2,56 

 

Keterangan: 

Skor 3 = Tinggi 

Skor 2 = Sedang 

Skor 1 = Rendah 

Penilaian Skor: 

1,00   -  1,66  =  Rendah 

1,67   -  2,33  =  Sedang 

2,34   -  3,00  =  Tinggi 
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Lampiran 8. Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Pada Program PUAP 
  Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 
 

No 

Pendidikan Non 
Formal Pendapatan Umur Pendidikan 

Luas 
Lahan 

1.1 1.2 1.3 

1 3 1 1 1 2 1 3 

2 2 3 2 1 2 1 2 

3 1 1 1 3 2 2 3 

4 3 3 1 1 2 2 3 

5 1 1 1 3 3 2 3 

6 1 1 1 1 3 1 2 

7 1 1 1 1 3 2 3 

8 1 1 1 1 2 2 3 

9 1 3 1 3 2 1 3 

10 3 1 1 1 3 2 3 

11 1 1 3 3 2 2 2 

12 1 1 1 2 2 1 3 

13 1 3 1 1 2 2 3 

14 1 1 1 3 1 1 3 

15 1 2 3 3 1 2 2 

16 1 1 1 1 2 3 3 

17 1 3 1 1 1 3 3 

18 2 3 1 1 3 1 1 

19 3 1 1 3 3 3 3 

20 3 1 3 2 3 3 3 

21 2 3 1 1 1 1 2 

22 3 2 3 1 3 1 1 

23 1 2 1 1 3 1 3 

24 3 3 3 1 1 2 3 

25 1 1 2 1 2 2 3 

26 1 3 1 1 2 1 2 

27 1 1 3 2 3 1 2 

28 2 3 1 3 2 1 3 

29 3 3 3 3 3 1 3 

30 1 1 1 1 1 2 3 

31 3 1 1 3 1 1 2 

32 1 1 1 1 2 1 3 

33 3 1 3 1 1 1 1 

34 1 3 1 1 1 3 3 

35 1 1 3 1 2 3 3 

36 3 3 1 3 2 3 3 
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37 1 3 3 2 3 2 3 

38 3 1 1 3 2 1 3 

39 1 3 1 2 1 1 3 

40 3 1 1 3 2 1 3 

41 1 3 3 2 3 3 3 

42 1 1 3 1 2 2 3 

43 3 3 1 1 2 3 1 

44 1 1 1 1 2 1 3 

45 1 2 2 3 2 3 3 
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Lampiran 9 Data Korelasi Karakteristik Sosial Ekonomi dengan 

Partisipasi 

 

No Umur 
(X1) 

Pendidikan 
Formal 

(X2) 

Pendidikan 
Non Formal 

(X3) 

Luas 
Lahan 
(X4) 

Pendapatan 
(X5) 

Partisipasi 
(Y) 

1 2 1 5 3 1 24 

2 2 1 7 2 1 20 

3 2 2 3 3 3 28 

4 2 2 7 3 1 23 

5 3 2 3 3 3 30 

6 3 1 3 2 1 20 

7 3 2 3 3 1 21 

8 2 2 3 3 1 21 

9 2 1 5 3 3 28 

10 3 2 5 3 1 19 

11 2 2 5 2 3 26 

12 2 1 3 3 2 24 

13 2 2 5 3 1 24 

14 1 1 3 3 3 28 

15 1 2 6 2 3 26 

16 2 3 3 3 1 23 

17 1 3 5 3 1 19 

18 3 1 6 1 1 18 

19 3 3 5 3 3 29 

20 3 3 7 3 2 21 

21 1 1 6 2 1 20 

22 3 1 8 1 1 18 

23 3 1 4 3 1 23 

24 1 2 9 3 1 22 

25 2 2 4 3 1 17 

26 2 1 5 2 1 19 

27 3 1 5 2 2 21 

28 2 1 6 3 3 25 

29 3 1 9 3 3 28 

30 1 2 3 3 1 18 

31 1 1 5 2 3 24 

32 2 1 3 3 1 19 

33 1 1 7 1 1 15 

34 1 3 5 3 1 21 

35 2 3 5 3 1 21 
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36 2 3 7 3 3 26 

37 3 2 7 3 2 24 

38 2 1 5 3 3 28 

39 1 1 5 3 2 22 

40 2 1 5 3 3 28 

41 3 3 7 3 2 20 

42 2 2 5 3 1 19 

43 2 3 7 1 1 15 

44 2 1 3 3 1 19 

45 2 3 5 3 3 27 
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Lampiran 10 Hasil Output Analisis Korelasi Rank Spearman 
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Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian 

 

Buku Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan 
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Kantor Desa Majannang 

 

Kantor Desa Bilanrengi 
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Tanaman Jagung Milik Petani 

 

 

 

 

 

 

Pembukuan Desa Sicini 
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Bersama anggota Kelompok Tani 

 




