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STRA TEGI PEMBERDA YAAN MASY ARAKAT BERBASIS
OPTIMALISASI PENGELOLAAN HASIL USAHA TANI SEBAGAI USAHA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENDUDUK DESA
DI WILA YAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY

Aliyah Rasyid B., Ismani.Ngadirin Setiawan·}

Abstrak
Tujuan penclitian ini adalah untuk mendeskripsikan tenlang tiga hal pokok, yaitu; (I)

dampak model strategi pcndidikan kewirausahaan berbasis optimalisasi pengclolaan hasil
usaha lani terhadap peningkatan jumlah pcndapatan yang diterirna pclani penduduk miskin,
(2), pcngaruh strategi pemberdayaan masyarakat bcrbasis optimalisasi pcngelolaan hasil usaha
tani tcrhadap penunman jumlah pcnduduk miskin, dan (3) pengaruh pcmberian motivasi dan
pelatihan kewirausabaan yang didukung bantuan peralalan dan pcrmodalan memadai terhadap
produ1.1ivitas kincrja petani ditinjau dari aspek peningkatan pendapatan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data digunakan dengan pendekatan
deskriptif-kualitatif, yang didukung dengan data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan eara observasi, interview, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian
research and development.

Hasil pcnelitian membcrikan kesimpulan sebagai bcrikut, yaitu: (I) model strategi
pcndidikan kewirausabaan bcrbasis optimalisasi bcrpengaruh posistif terhadap peningkatan
pcndapatan penduduk miskin di pcdesaan, (2), strategi pembcrdayaan masyarakat berbasis
optimalisasi pengelolaan hasil usaha tani berpcngaruh poSitif terhadap penurunan jumlah
pcnduduk miskin, hal ini ditunjukkan dari jumlah pescrta program yang aktif sebanyak 33
orang terdapat sekitar 7 orang (21%) yang diprediksikan dalam kurun wak.1u tiga tahun
kedepan dapat mampu meningkatkan pendapatan hingga di atas batas garis kemiskinan, dan
(3) pemberian motivasi dan pelatihan kewirausahaan yang didukung dengan bantuan peralatan
dan pcrmodalan secara memadai berpengaruh tcrhadap produktifitas kinerja petani ditinjau
dari aspck peningkalan pendapatan, yaitu terdapat 19 orang (57%) yang menunjukkan
pcningkalan pendapalan lebih dari 25% dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu: (I)
untuk menjaga kontinuitas pemasaran produk lokal dipcrlukan "bapak angkat" atau mitra kerja
yang permanen, (2) dipcrlukan peningkalan komitmen peserta program dalam menjalankan
kegialan usaha termasuk pengelolaan seeara efisien, (3) perlunya pendampingan secara
berkesinambungan dari pihak pemerintah daerah setempat atau lembaga lain yang peduli pada
pembangunan ekonomi kerakyatan, dan (4) perlu adanya pemberian tunjangan profesi petani
di Indonesia sebagai pengganti program BLT.

Kata Kunci: pemberdayaan, optimalisasi, pengelolaan hasil usaha tani, penduduk miskill
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I. PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah .
. Masalah pokok yang dihadapi pcnduduk pedesaan di wilayah GoooogkiduI tcrutama

nduduk bennatapencaharian pokok sebagai usaha tani di lahan kering adalah rendahnya

~~gkat pendapatan. Re?dahnya pcndapatan ter:>ebut berakibat pada jumlah penduduk dalam
katagori miskin mcnOOJukkan angka yang maslh eukup besar. Berdasarkan penelusuran data
statistik dan data monografi keca~atan ~oo 2CJ?7 ~an 2008 menunjukkan bah~a juml~

enduduk penerima RASKIN dan pemenntah di wdayah kabupaten Goooogkidul masih

~ukUPbcsar. Dari jumlah penduduk kabupaten Gunoogkidul sebanyak 659.040 jiwa (Iaki-Iaki
sebanyak 271.006 jiwa dan perempuan sebanyak 388.034 jiwa), terdapat sekitar 174.000 jiwa
atau 25 4% termasuk dalam katagori miskin. Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasikan
sebaga/ penyebab rendahnya tingkat pendapatan atau kemiskinan penduduk desa di wilayah
Kabupaten Goooogkidul, yaitu antara lain sebagai bcril.,.ut: (I) tingkat kesuburan lahan
pertanian scbagai sOOlber pokok pendapatan usaha tani tergolong rendah, (2) tingkat
pendidikan rendah, (3) kurangnya memiliki kemampuan berwirausaha untuk mengembangkan
kegiatan usaha produktif, (4) rendahnya jiwa kewirausahaan untuk mengolah hasil usaha tani
pasca panen, (5) pengclolaan hasil usaha tani pasca panen belum optimal, (6) terbatasnya
infrastruktur dan sarana-prasarana di pedesaan, (7) keterbatasan luasan lahan pertanian yang
dimiliki oleh masing-masing kepala keluarga, (8) rendahnya tingkat produktivitas usaha, dan
(9) kcterbatasan kemampuan untuk mendapatkan kesempatan peluang ketja di luar sector
pertanian yang bersifat kompetitif.

Atas dasar berbagai permasalahan kemiskinan di pedcsaan di atas, maka dipandang
perlu untuk mclakukan upaya-upaya tindakan strategis penanggulangan kemiskinan, salah
satunya melakukan kegiatan penelitian ini yang selanjutnya diberi juduI: Strategi
Pcmberdayaan Masyarakat Berbasis Optin1alisasi Pengelolaan Hasil Usaha Tani Lahan Kering
Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Penduduk Desa Di Wilayah Kabupaten
Gooungkidul Yogyakarta.

Dipilihnya fokus kajian berbasiskan pada optimalisasi pcngelolaan hasil usaha tani
pasca panen ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut: (I)
sebagian besar warga miskin di pedesaan adalah memiliki kebiasaan dan berkarakter dalam
kegiatan usaha pokok di bidang usaha tani, oleh karena itu kegiatan pemberdayaan yang
disesuaikan dengan karal..1erdan kcbiasaan warga masyarakat akan lebih eocok dan cenderung
lebih mudah diterapkan serta memberikan tingkat keberhasilan yang Icbih baik dibandingkan
dcngan jenis kegiatan usaha yang asing bagi mereka, (2) sumber bahan baku pokok berasal
dari miliknya sendiri atau berasal dari lingkungan desanya, sehingga tidak ketergantungan dari
bahan pokok pihak luar, dimana keadaan tersebut berdampak pada efisiensi, (3) produk lokal
umurnnya memiliki kekhasan daerah, dan biasanya memiliki daya saing pasar yang lebih
k0",1petitif, (4) bahan bal..'Ulocal umumnya tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya,
sehin~ga secara medis mcmiliki tingkat hyginitas yang baik, dan (5) pemanfaatan produk local
berartJ ~cara langsoog maupoo tidak langsoog mendulmng terhadap dinamika pertumbuhan
ekODomlkerakyatan.

d' Beberapa program pcnanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak taboo 199O-an telah
:canangkao oleh pemerintah, namoo hasil yang dicapainya masih belum membuahkan basil

) ang mem~kan. Hal tersebut ditandai oleh masih banyaknya jumlah penduduk miskin

~~tama di daerah pedesaan. Kemiskinan pada hakekatnya merupakan indikator
h~ldakberday~an scscorang atau warga masyarakat ootuk dapat memenuhi kcbutuhan dasar
~ UPDY~ balk yang bcrsifat material (ekonomi) maupoo non-material (social-budaya).
P:~ at desa bcketja mengolah usaha tani sepanjang hari, tctapi mereka memperoleh
usJ Sl~n ~ang sangat rendah, apalagi bagi mereka yang hanya mengandalkan kegiatan

a se agal buruh tani akan menghasilkan upah yang jauh lebih sedikit. Mereka tidak
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mampu mendapatkan hak politiknya dalam kehidupan social kemasyamkatan akibat
ketidakberdayaannya seeara memadai. Mereka memiliki keterbatasan haknya untuk
bcrpartisipasi dalam pengambilan kcputusan publik dan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan idetifikasi permasalahan yang tclah diurakan
di muka, selanjutnya perurnusan masalahnya dapat dirurnuskan sebagai berikut:
(I) bagaimanakah dampak model strategi pendidikan kewirausahaan berbasis optimalisasi
pengelolaan hasil usaha tani terhadap peningkatan jumlah pendapatan yang diterima petani
penduduk miskin?, (2), bagaimanakah pengaruh strategi pemberdayaan masyarakat berbasis
optimalisasi pengelolaan hasil usaha tani terhadap penurunan jumlah penduduk miskin?, dan
(3) bagaimakah pengaruh pcmberian motivasi dan pelatihan kewirausahaan yang didukung
bantuan pemlatan dan permodalan memadai terhadap produktivitas kinerja petani ditinjau darj
aspek peningkatan pendapatan?

Metode yang digooakan untuk menganalisis data digunakan dengan pendekatan
deskriptif-kualitatip, yang didulmng dengan data kaootitatif. Pengumpulan data dilaJ...-ukan
dengan cara observasi, interview, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini tersmasuk dalam
katagori research and development. Untuk mengukur efektifitas tidaknya model
pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan digooakan indikator yang meliputi sebagai II

berikut, yaitu: dikatakan efektif apabila: (a) lebih dari 75% peserta program mercalisasikan
kegiatan usaha produktif yang bersumber dari hasil usaha tani, (b) adanya tambahan
pendapatan yang bersumbcr dari kegiatan usaha produktif atau rata-rata meningkat lebih dari
20 % pertahun, dan (3) diprediksikan setelah berjalan selama 3 tahoo terdapat lebih 50%
peserta program mampu memperoleh pendapatan/penghasilan ootuk dapat memenuhi
kebutuhan minimal standar hidup atau setara dengan equivalensi tidak kurang dari 360 kg
beras per jiwa per tahoo. Menurul Sayogyo (1978) dalam Ngadirin Setiawan (1987), dalam
menentukan standar kebutuhan hidup minimal dengan berpedoman pada batasan golongan
penduduk yang bcrpenghasilan dalam katagori miskin. Mereka disebut miskin kalau
penghasilannya kurang dari equivalent 360 kg beras di desa dan kurang dari equivalent 480 kg
bems di kota per jiwa per tahun. Meskipoo demikian, ootuk memperoleh data awal tentang
katagori penduduk miskin, dalam penelitian ini mendaSarkan pada aeuan yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam penentuan kriteria penduduk miskin yang sudah
ditetapkan di desa, yang umumnya menggunakan kriteia BPS dan BKKBN yang sudah
dimodifikasikan sesuai dcngan kondisi karakterisik di pcdesaan setempat.

II. KAJIAN TEORI

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan indikator ketidakberdayaan seseorang atau,
warga masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik yang bersifal
material (ekonomi) maupun non-material (social-budaya). Kemiskinan sebagai sebuah
fenomena sosial disebabkan oleh banyak faJ...1or.Menurut Darwin (2005), terdapat empat
faktor penyebab kemiskinan, pertama, faktor budaya, dimana penjelasan mengapa mis]cin
tidak dieari dari luar, melainkan dari dalam diri orang atau masyarakat miskin sendiri
sebagai pihak yang tertuduh sebagai penyebabnya. Budaya hidup miskin dianggap sebagaJ
produk sosial kolektif, yang pada akhimya dipandang sebagai kekuatan ekstemal yang
kondusif di mana individu larot atau tidak berdaya di dalamnya, karcna memang tidal:
memiliki kekuatan ootuk melawannya. Kedua, faktor struktural, di mana orang ataU

kelompok masyamkat miskin lebih disebabkan oleh berbagai kebijakan negara yang bukat
saja tidak menguntoogkan melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan. KemiskinaJ
struktural juga dapat mcrupakan produk dari sistem sosial, ekonomi, dan politik y~
hegemonis dan eksploitatif. Sistem ekonomi pasar yang tidak terkcndali blSI

memarginalkan kelompok miskin, karena penguasaan aset-aset ekonomi oleh segclintir d:
ekonomi. Ketiga. faJ...1oralam, setidaknya ada tiga jenis yang tergolong sebagai penyeba
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ng alamiah ini, yaitu: pertama, kondisi alam yang kering, tandus dan tidak memiliki
y~ber a1am yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, scrta keterisolasian wilayah
~ukiman penduduk; kedua, bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan wabah
penyakit baik mcnyerang manusia maupun sumber mata pencahari~~ pe~duduk ~sepe~
menycranghewan terna~ dan tanaman penduduk); dan.ketJga, ko~dis.1fisik manusla ~aik
berupa bawaan scjak lahir maupun pengaruh degenerasl yang menjadikan seseorang tldak
memiliki kemampuan untuk bekeIja seeara layak Keempat. konflik sosial politik atau
perang. Instabilitas sosial dan politik berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya

roduktifitas masyarakat, larinya modal dan akhirnya menyebabkan peningkatan
~gangguran. Konflik vertikal dan horizontal berdampak pada teIjadinya ~obilitas paksa,
perubahantempat tinggal sccara paksa, termasuk kehIlangan lapangan kel)a, harta benda,
tanah,rumah atau tcmpat tinggal.

BAPPENAS (BPS, 2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana
scscorangatau sekclompok orang, laki-Iaki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak
hak dasamya untuk mempcrtahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,
pcndidikan, pckcIjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak
untuk bcrpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi pcrempuan maupun laki
laki.Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan
beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach), pcndckatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar
(human capability approach), dan pendekatan objective and subjective. Dari
pendckatan-pendckatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1)
~..urangnyapangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan
tanah dan a1at-a1atproduktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4)
kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam
bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses
terhadapilmu pcngctahuanyang tcrbatas; (8) dan sebagainya.

Menurut Zakaria AK (2004), masalah yang dihadapi dalam pembangunan pcrtanian
dan pedesaan adalah produktivitas tenaga keIja dan penguasaan asset produktif yang
rendah disertai adanya dualisme antara pertanian rakyat yang tradisional dan perusahaan
besar yang maju dan modern serta dualisme antara kota dan desa. Kondisi ini
menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan di
pedesaan. Oleh karena itu pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan
produktivitastenaga keIja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan.

Peng.elo1aandalam arti luas mengandung pengertian sebagai upaya strategis dalam
mem~j suatu kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi
manajemen meliputi empat fungsi pokok, yaitu: perencaruJan, pengorganisasian,
pengcrahan,~n pengawasan. DaIam kaitannya dengan pengelolaan hasil usaha tani pasca
panen,yang dJffiaksudkandisini adaIah mcrupakan suatu bentuk kegiatan usaha produktip
yan~ mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi para petani pemilik lahan. Bentuk

=tan usah~ produktif dapat dila~..ukan dcngan berbagai macam atau strategi, sepcrti
78, penm~katan k~alitas hasil produksi, peningkatan kuantitas hasil produksi,

rngo ~ hasll melalUJ proses produksi, serta pemasaran hasil tepat sasaran dan
diompetJtiP.Untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses pengolahan hasil produksi

~~ukan ketrampilan teknis dan kemampuan berwirausaha secara memadai. Petani
filS yang memiliki serba keterbatasan dalam berbagai hal, baik keterbatasan
=~an maupun keterbatasan pengetahuan berwirausaha, harus bangkit dari
pabaika a~utn te~ebut yang tumbuh dari dirinya sendiri untuk segera berubah mcnuju

n a ItaS hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bcrsama-sama dengan



masyarakat miskin lainnya. Agar proses perubahan tersebut berlangsung relative lebih
cepat diperlukan dukungan penguat melalui intervensi pihak luar, yang biasanya dikenal
dengan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan
secara tepat dan dengan menggunakan strategi atau pendekatan yang tepat pula.
Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat, menurut konsep Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri, 2008) meliputi tiga tahap, yaitu: (a)
tahap pembelajaran masyarakat, (b) tahap kemandirian masyarakat, dan (c) tahap
keberlanjutan.

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan serta
mensejahterakan kualitas hidup petani. Dalam usaha tersebut diperlukan adanya partisipasi
petani dan masyarakat, sehingga peningkatan produksi komoditas pertanian dapat dicapai
lebih efisien dan dinamis dengan diik-uti pernbagian surplus ekonomi antar pelak-u secara
adiL Menurut Kasryno (2002) dalam Zakaria AK (2004) mengidentifikasikan bahwa
strategi pembangunan pertanian merupakan peningkatan kualitas dan produktivitas
sumberdaya manusia masyarakat pertanian, meningkatkan penguasaan asset produktif
pertanian, inovasi bam dan menala kembali kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan
pengembangan kelembagaan pertanian dalam arti luas.

Menurut Ross (1987) dalam M. Tampubolon (2002) dikemukakan bahwa ada tiga pola
pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakal di dalam
pembangunan, yaitu:

(I) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat 'The Single Fungtion •yaitu program atau
teknik pembangunan, dimana keseluruhannya ditanarnkan oleh agen pembangunan dari
luar masyarakal dengan berpikir akan memberikan keunlunagan pada masyarakat. Pada
umumnya pola pendekatan ini kurang mendapal respon dari masyarakal, karena program
itu sangal asing bagi mereka sehingga sebagai inovasi yang baik sulit diadopsi. Pola ini
menjadikan masyarakal tergantung kepada mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak
berkembang.

(2) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat The multiple approach, yaitu pola
pendekatan dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini juga tidak mampu
memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu terganlung pada tim
ahli yang datang dari luar.

(3) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat The inner resources approach, yaitu pola
pendekatan yang menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu
mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara
kooperatif dengan pemerintah dan badan-barlan lain untuk mencapai kepuasan bagi
mereka. Pola ini mendidik masyarakal menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan
masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Penerapan strategi pemberdayaan masyarakal berbasis masyarakat pedesaan
yang nampak lebih operasional dikemukakan oleh Aliyah Rasyid (2008) yang didasarkan
dari hasil kegiatan penelitian pada masyarakat pedesaan di wilayah Gunungkidul, yang

.mengemukakan bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan model pendidikan
kewirausahaan berbasis masyarakat pedesaan paling tidak ada lima strategi pemberdayaan
yang perlu diterapkan, yaitu sebagai berikut: (I) strategi pelatihan kewirausahaan, (2)1

strategilayanan prima bagi peserta program, (3) strategi pembentukan unti kegiatan KUl'I
di pedesaan, (4) strategi pembinaan berkelanjutan, dan (5) strategi bantuan peralatan dan
permodalan untuk praktik kegiatan usaha nyata.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu, seperti rnisalnya oleb
Zakaria AK (2004), Mubyarto (2002-2003), dan Aliyah Rasyid (2007-2008) yang
berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan pada masyarakal pedesaaJi.
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umumnya masih bam membcrikan kesimpulan sebatas pada pengungkapan besarnya
tambahan pcndapatan penduduk atas dasar intervensi pemberdayaan masyarakat menurut'ersi mereka, dan be1um mampu membcrikan jawaban seeara operasional tentang;enurunan jumlah pcnduduk miskin di pedesaan. Dalam pcnelitian yang dilakukan inimemiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dengan kegiatan penelitian sebelumnya,yaitu dalam hal pendckatan memfok-uskanpada optimalisasi pengelolaan hasil usaha tanidan bertujuan oo~ ~encoba menjaw~bberapa.besar ~urunanjumlah pendud~k miskinyang dapat diprediksl~ .a';8sd~ ~nterven:;!strategI pernber~ayaan yan~ dllakukan.Oleh karena itu penelhan 1111 memlhki urgensl yang cukup pentmg ootuk dllak-ukandanhasilnya diharapkan dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan startegik yang bersifatnasional, terutama ootuk pelaksanaan program-program penangguIangan kemiskinan dipedesaan.

IIl.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Tingkat Pendapatan Peserta Program

Jumlah peserta program di dua dcsa sampel yang memenuhi persyaratan ootukpembinaan adalah sebanyak 33 orang dari yang ditargetluln sebanyak 30 orang, yang terdiridari 17orang di desa Sawahan, dan 16 orang di desa Jatiayu. Kepcmilikan lahan usaha tani didua desa sampel tersebut bervariasi mulai dari 0,25 hektar sid 2 hek1ar.Tingkat pendapatan rata-rata peserta program pada saat awal kegiatan penelitian inidilakukan berdasarkan pendapat informan peserta program di dua sampel desa adalah sebagaiberikut:
Tabcll : Pendapatan Rata-Rata Peserta Proroam Pcr Tahun.

No
Rerata Pendapatan Desa JatiavuDesa Sawahan

Per Tahoo Rp.
Frekucnsi%Frekucnsi%

I
< 2.500.000 00I5,88

2
2.500.000-3.500.000 I6,25317,65

3
3.500.000-4.500.000 637,50847,06

4
4.500.000-5.500.000 743,75423,53

5
5.500.000-6.500.000 2125015.88

> 6.500.000
0000

Jumlah
1610017100

Dari tabel ~ atas tersebut menoojukkan bahwa tingkat pendapatan rata-rata pertahun
peserta program di dua desa tersebut tergolong dalam katagori rendah. Jika dikaitkan denganbatasan kebutuhan minimal seorang dalam satu taboo setara dengan 360 kg beras atau~bany~ ~.4~0 kg beras / KK (terdiri 4 jiwa) sebagai batasan keadaan penduduk dalam~~gon mlskm penduduk.yang bertempat tinggal di pedesaan, dimana harga heras rata-rataRp'7':'~ kg, maka Jumlah kebutuhan minimal per KK (4jiwa) adalah setara dengandal' . k' ': per tahun. Atas dasar perhitungan ini maka semua peserta program tersebut

am atagon kurang mampu atau miskin.
antara t~~t~pa fak1~rya~g menyebabkan penduduk miskin di dua desa tersebut.,yaitupokok ~ a sebagat ~enkut: (I) tingkat kesuburan lahan pertanian sebagai sumbermemiliki k~8tan usaha t~ tergolong rendah, (2) tingkat pendidikan rendah, (3) kurangnyarendahnyajiw ar:;pu?n berwrr8usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha produk1i£: (4)basil usaha ta~ ::ausahaan untuk ~engolah hasil usaha tani pasca panen, (5) pengelolaandi pedesaan, (7)Pk :anen belum optunal, (6) terbatasnya inftastruktur dan sarana-prasaranactcr atasan luasan lahan pertanian yang dimiliki olch masing-masing kepala63



keluarga, (8) rendahnya tingkat produktivitas usaha, dan (9) keterbatasan kcmampuan untuk
mendapatkan kesempatan peluang ketja di luar sector pertanian yang bcrsifat kompetitif.

B. Strategi Pendidikan Kewirausahaan Berbasil Optimalisasi Pengelolaan Hasi! Usaha
Tani

Bagian ini mendeskripsikan tentang buku modul utama yang digunakan pada saat
pelaksanaan pelatihan pendidikan kewirausahaan. Inti pokok isi bul"U modul ini memuat
tentang beberapa pokok bahasan yang terbagi dalam 9 (sembilan bab sebagai berikut: Bab
I. Pendahuluan, Bab II. Faktor-faktor pcnentu keberhasilan, Bab III. Karakteristik
Kewirausahaan, Bab IV. Gambaran wirausaha sukses dan kemampuan melihat peluang,
Bab V. Kemampuan pemecahan masalah, Bab VI. Membangun sikap kctjasama, Bab VII.
Keberanian mengambil risiko, Bab VIII. Mcmbangun sikap krcatif & inovatif, Bab IX.
Identifikasi peluang usaha, Bab X. Pcdoman pembuatan kerajinan bambu, dan Bab Xl
Pcdoman pcmbuatan makanan dan kue dari hasil usaha tani.

C. Pengembangan Kegiatan Usaha Peserta Program
Dari hasil survey dan wawancara kcpada informan peserta program dipcroleh hasil

penilaian kebutuhan untuk pengembangan kegiatan usaha berbasisi optimalisasi
pengelolaan hasil usaha tani yang bervariasi, hal ini discbabkan karcna beberapa
pertimbangan yang diajukan oleh masing-masing peserta program sesuai dengan
karekteristik dan potensi desanya. Setelah mempcrtimbangkan bcrbagai masukan dari

pihak-pihak terkait terutama unsur perangkat desa dan ketrampilan yang dimiliki oleh
peserta program maka diperolch kesepakatan bahwa kebutuhan ketrampilan pendidikan
kewirausahaan diarahkan pada berbagai bidang usaha seperti nampak pada tcbel bcrikut:

I.

II.
9

3 10

8

4

Setelah kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara perorangan bcrjalan sekitar J

bulan, para peserta menyampaikan evaluasinya, dan berdasarkan pandangan mereka umumn)1
menunjukkan keberhasilan dan memberikan nilai manfaat ekonomis. Dari jumlah 33 oran!
peserta program yang sudah mercalisasikannya, temyata ada sekitar 4 orang yan!
menunjukkan kegagalan/tidak melanjukan lagi dengan berbagai alasan, yaitu antara I~
mendapatkan pekerjaan di temp at lain, gagal dalam mcngelola usaha, dan takut menghada~
risiko usaha, serta tidak mampu memasarkan produk sehingga tidak berdampak pada nil~
tarnbah ckonomis.

Untuk mendukung program kegiatan usaha produktif tersebut, tim UNY telah membcrikaJ
bantuan modal peralatan untuk masing masing desa sebagai berikut: (I) Desa Jatiayu beruP'
peralatan pembuatan kue dan keripik untuk mengolah hasil usaha tani sebanyak 15 unit, dal

(2) Desa Sawahan, bempa peralatan pembuatan kue dan keripik sebanyak 7 unit, dan pera1a~
peralatan kcrajinan bambu 10 unit. Di samping itu masing-masing peserta program yang ak
merealisasikan kegiatan usaha juga mendapatkan bantuan pcrmodal sesuai dcngan kebutuh"
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minimal mcreka yang besarnya bcrvar.iasi.. Jenis-jenis kegiatan usaha untuk masing-masing
desa yang sudah berjalan adalah sebagal berikut: .

a Desa Jatiayu, bempa: (I) pembuatan kue kcnng dan basah scrta pcmuatan kripik dari
. bahan bak'U basil usaba tani (lokal) yang diikuti scbanyak 16 orang kadcr pcrcmpuan

ibu rumah tangga clan rcmaja putri namun yang berjalan aktif sebanyak 14 orang

pescrta.
b Desa Sawahan, berupa ketrampilan anyaman bambu dan kctrampilan pcmbuatan kue

. produk lokal, tcrmasuk kripik singkonglpisang dan cmping mlinjo. Di desa Sawahan
ini seeara potcnsial menunjukkan tanda-tanda kebcrhasilan terutarna dalam bidang
anyaman bambu, dan pcmbuatan kripik singkonglpisang scrta cmping mlinjo.
Scdangkan untuk produk k"Ucpada bulan tertentu mcndapatkan pesanan yang cukup
banyak tapi pada bulan-bulan lain sepi, ini disebabkan pangsa pasamya baru tcrpatas
pada lingk"Ungan desa. Apabila mampu memasarkan ke luar desa maka akan lebih
meningkatkan kcgiatan usaha produktif dan pendapatan.
Pcningkatan pcndapatan bagi kader yang tclah dibina sudah mcnunjukkan adanya

tambahan penghasilan dari penjualan prod uk usahanya, meskipun jumlah tarnbahan
pcnghasilan tcrscbut dirasakan masih belum mampu scpcnuhnya untuk mcnopang
kcbutuhan hidupnya

D. Bantuan peralatanlpermodalan kegiatan usaha peserta program
Bantuan pcralatan dan permodalan untuk peserta program ini pada dasarnya

dimaksudkan untuk mendukung kcgiatan usaba produktif yang dilakukan olch peserta
program dalam mcngoptimalkan hasil usaha tani mclalui prak1ik menjalankan usaba.
Pcralatan yang dibcrikan kcpada peserta program discsuaikan dcngan jcnis usaba masing
masing, scbagai contoh misalnya bagi pescrta program yang mclaksanakan praktik
pembuatan kripik singkonglubi-ubianlpisang diberikan peralatan potong kripik putar,
schingga dapat mcnghasilkan produk yang rclatif Icbih baik dibandingkan peralatan pasah
biasa. Dcmikian juga yang mclaksanakan kegiatan usaba pembuatan kuc bcrbasis bahan
lokal pcrlatan yang digunakan disesuaikan yang dibutuhkan mcreka, sepcrti oven dan
kompor gas. Bagi pescrta program yang membuat kcrajinan bambu perlatan yang
diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan mcreka sehingga dapat menghasilkan
anyaman sesuai keutuhan konsumen clan pangsa pasar.

Strategi pemberian bantuan peralatan clan permodalan usaha dimaksudkan agar
peserta program dapat seeara langsung mcnindaklanjuti kegiatan pembcrdyaan dalam
bentuk program aksi kegiatan usaha produktif. Model bentuk bantuan pcralatan dan
permodalan ini disamping akan membantu para peserta untuk mengcmbangkan usaha
produktif sesuai minatnya, juga mcmberikan semangat bagi pescrta bahwa kcgiatan
tersebut mcmberikan dampak tcrbadap pemccaham masalah yang sedang dihadapi mereka
dalam bentuk altcmatif kcguatan usaba produktif sesuai kebutuhannya. Strategi tcrsebut
nampaknya cocok diterapkan bagi masyarakat pedesaan saat ini, karena umumnya mereka

• cenderung memiliki pola pikir bahwa setiap bentuk kegiatan yang dilakukan di pedesaan
tanpa adanya dukungan pcralatan dan atau modal usaba akan sulit dapat direalisasikan
secara m da'

ema I, termasuk dalam mendukung program pengembangan usaha produktif
rumah tangga.

Implikasi dari strategi tersebut antara lain adalah, (I) perlu disediakan peralatan

:r m~11 usaha yang memadai scsuai kebutuhan pcscrta, (2) perlunya pcndistribusian
bagi ~~an merata, dan (3) ketcrsediaan sarana-prasaran pendukung yang mcmadai



E. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pembahasan tentang penerapan modul dan efektifitas kegiatBn pelatihaQ
ketrampilan manajemen pengelolaan usaha.

Untuk menilai tentang efektifitas penerapan modul ini dititikberatkan pad1
penilaian secara substantif isi materi, metode pembelajaran yang digunakan, dan
pemahaman peserta program (peningkatan motivasi dan kesediaan praktik usaha).

Alas dasar hasil penilaian efektifitas penerapan modul tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa pelatihan ketrampilan manajemen usaba dengan menggunakan
modul terpilih secara signifikan dikatakan berdampak positif bagi peserta program bail;
untuk meningkatkan motivasi berwirausaha maupun melaksanakan praktik kegiatan
usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka optimalisasi pengelola3l1
hasil usaha tani dapat direalisasikan dan cenderung dapat mencapai sasaran. Agar.
efektifitas tersebut betjalan secara berkelanjutan maka diperlukan perhatian SCITIIJaI

pihak yang berpihak pada peningkatan ekonomi kerak-yatan, baik pemda maupun pihak
swasta dan pihak ketiga lainnya.

b. Pembahasan tentang Dampak Model Strategi Pendidikan Kewirausahaan
berbasis Optimalisasi Pengelolaan Hasil Usaha Tani terhadap Peningkatan
PendapatBn Penduduk Miskin.

Demikian juga dalam kegiatan kerajinan pembuatan kue dan makanan lokal
hasil produksi usaha tani, dimana peserta program menginginkan berbagai macam
bentuk olaban bahan makanan lokal sehingga memerlukan berbagai keahlihan pan
instruktur sesuai bidangnya, dimana keadaan ini tentu saja tim peneliti harus
menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan tersebut. Namun dalam prak1iknya ternyata
para peserta program belum mampu mempraktikkan dalam kegiatan usahanya dan
cenderung jenis makanan yang dibuatnya masih konvensional, hal ini dengan
pertimbangan agar hasil produk yang dipasarkan sesusi dengan daya beli masyarakli
sekitar. Di samping hal tersebut ternyata peserta prqgram yang sudah mempraktikkan
secara langsung setelah selesai mengikuti pelatihan barn sekitar 80% untuk des!
Sawahan dan 65% di desa Jatiayu. Hal ini mengingat untuk pemasaran bahan makanan
pada bulan puasa umumnya agak menurun, sehingga menunggu menjelang lebaran d!!
sesudahnya.

1). Desa Jatiayu, sesuai dengan kesepakatan dan komitmen awal terdapat 16 orang kadc
putri (ibu rumah tangga) akan mengembangkan kegiatan usaha pembuatan kue (kerin!
dan basah) berbasis bahan produk lokal sebagai upaya optimalisasi pengelolaan hasi
pertanian, seperti kripik singkong, kripik pisang, patilo, emping jagung, peyek kedelai
peyek kaeang tanah. kue bahan sagu singkong, kaeang asin renyah. kripik kimpul, dat
kue oven dan sangan, getuk lindri, klanting, dan sejenisnya. Setelah mengiklt
pelatihan/pendidikan kewirausahaan yang menekankan pada pembentukan mainset dat
peningkatan motivasi, serta pelatihan pembuatan kue dari bahan-haban hasil pertanian
ternyata hampir semua peserta menyatakan berminat untuk melakuakan kegiatan usan
sebagai upaya untuk meningkatkan tambahan pendapatan keluarga: Mereka umUJ1lll)1
menyadari bahwa jika basil usaba pertanian dapat diolah sendiri menjadi prodJ
olaban rumah tangga dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pendapatan rum
tangga. Dari basil rangkuman pelatihan motivasi berusaha dapat diidentifikasikl1
bahwa 85% ternyata yang menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha bersumber d,l1
dalam dirinya sendiri dan hanya sekitar 15% yang berasl dari luar. Namun demikt

dalam praktiknya mereka belum mampu mengembangkan usaha tanpa diberikJ
bantuan modal dan peralatan kerja yang memadai, serta keraguannya un
memasarkan basil produk rumah tangga secara kompetitif karena banyakJ1~
persaingan yang dihadapi. Keadaan ini tentu saja sudah direspon oleh tim pene~
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dcngan memberikan suntikan bantuan permodalan dan peraJatan sesuai kebutuhan clan
kemampuan pcnelili Sampai saat ini peserta program yang telah menindaklanjuti
tercatat sekitar 13 orang (75%). Sebagai contoh nilai tambah yang sudah mereka
rasakan antara lain sebagai berikut: untuk memproduksi kripik singkong per kg
dibutuhkan bahan baku singkong 3 kg. Harga kripik singkong mentah laku dijual
seharga Rp 7.000,- sedangkan bahan baku singkong mentah 3 kg @ Rp.7oo,- atau
sebesar Rp.2.100,-. Biaya operasional lainnya sebesar Rp.I.40?,- sehingga masih
mempunyai kelebih~ sebesar Rp.~.~OO,~per kg. Dalam 1 han mereka umumnya
mampu menjual sekitar 3 - 5 kg kriplk smgkong atau rata-rata tambahan pendapatan
dari pcnjualan kripik singkong sebesar Rp350.000,- perbulan. Dari kepala keluarga
yang memiliki lahan pertanian I hcktar apabila ditanami ~ingkong, polowija ja~g,
kacang, kedclai dalam I tahun rata-rata menghasilkan pendapatan sekitar
Rp.5.200.000/thatau sekitar Rp.450.000,-Ibulan.Jika ditambah dengan kegiatnn usaha
ibu rumah tangga tersebut maka dalam I KK akan memperoleh pendapatan sebesar
Rp.800.000,-per bulan. Pendapatan tersebut berarti berada di atas UMR setempat yang
scbesar Rp.690.000,-lbulan. Bagi mereka yang berusaha daJam kegiatan usaha
pembuatan kripik pisang, dimana rata-rata 1 hari terdapat pennintaan sckitar 7-10 kg
akan mcmperolch tambahan pendapatan rata-rata sekitar Rp.500.000,-lbulan. Dari 16
orang peserla program tersebut yang diprediksikan memlki kernampuan untuk
meningkatkan pendapatan usaha dengan pola manajemen keuangan yang baik terdapat
scbanyak 4 orang (25%). Dengan demikian untuk desa Jatiayu dalam kurunwaktu 2
tahun kedepan (selama 3 tahun) jika tidak mernilki kendala yang cuk"Upberarti, maka
jumlah penduduk miskin di desa ini akan berkurang sebesar 25%, apabila mereka dari
peserta program yang berhasil tersebut mernberikan dampak pada kegiatan ekonorni
keraJ....yatan yang signifikat bagi penduduk warga seternpat lainnya.

2). OJ desa Sawahan, dari 20 orang peserta program yang diusulkan temyata yang
mengikuti pelatihan secara penuh terdapat 17 orang peserta. Jumlah tersebut berarti
lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah peserta program yang direncanakan
sebanyak 15 orang. Pertimbangan lainnya merekrut lebih dari 15 orang adalah untuk
berjaga-jaga apabila daJam perjalanannya ada yang mengundurkan diri masih
memenuhi jumlah minimal peserla yang direncanakan. Dari jumlah peserta program
sebanyak 17 orang terdapat laki-Iaki 11 orang dan wanita (IRT) sebanyak 6 orang.
Kepernilikan lahan usaha tam sangat bervariasi, mulai dari 0,25 ha sid lebih 2 ha. Di
desa Sawahan ada 2 jenis bidang usaha yang dikernbangan, yaitu usaha pengrajin
bam?~ (10 orang) dan pcmbuatan kuelmakanan khas lokal sebanyak 7 orang.
Penulihan pengrajin bambu didasarkan atas pertirnbangan ketersediaan bahan baku
bambu umumnya relatif banyak yang tumbuh pada lahan pekaranganltegaJan mereka,
serta. ~~iliki kualitas yang cukup baik untuk berbagai jenis anyaman bambu.
~iklan Juga bagi yang mernilih usaha pembuatan kue dan makanan yang bersumber
dari bah~ b~~ pokok hasil usaha tam umwnnya tersedia di wilayah ini. serta mudah
untuk dipelaJan karena umumnya masyarakat pedesaan sudah merniliki ketrampilan
dasar ~tuk ~a p~golahannya, sehingga dengan sentuhan sedikit dari pakar tata boga
~ dIVC:fS1fikaslakan mudah bisa diterapkan pada masyarakat. Perhitungan

=~tan pendapatan dari pengelolaan basil usaha tam di desa Sawahan ini juga
tam~ b~a dcng~n ~ang ada di dcsa Jatiayu, yaitu mampu meningkatkan nilai
dikel I eonomls ~ang ditef1makeluarga. Perbedaannya terletak dari jenis usaha yango annya Bagt p .. b
I bulan da . ara ~ngraJm ambu yang bekerja seeara produktifrata-rata dalam
Sedangkan~at ~.cnghasilkan tambahan pendapatan sekitar Rp.500.000,- per bulan.
mengoptima~~ Ibu rumah tang~a y~g mengclola produk makanan sebagai upaya
per buan hal .. P:~gclolaan basil tanl rata-rata baru mencapai sekitar Rp.250.000,-

, lru Iscbabkan faktor pcmasaran di dcsa ini masih krang mendukung~-._--~


