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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara kepulauan, wilayah lautnya sebesar 70% 

lebih. Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki jumlah sumber daya air 

(SDA) yang sangat besar di wilayah ASEAN. Indonesia termasuk negara yang 

berlimpah akan sumber daya alamnya. Namun sayangnya tak jarang masyarakat 

itu sendiri yang kurang bisa memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. 

Padahal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada maka dapat 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri. 

Sumber daya air merupakan sumber daya berupa air yang berguna bagi 

makhluk hidup. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, 

industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat 

bahwa seluruh makhluk hidup di bumi membutuhkan air. Oleh karena itu 

sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik 

oleh manusia maupun makhluk hidup yang lain.  

Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang 

tidak dapat terpisahkan adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang 

sangat dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua 

makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap 

dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. 

Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana 

dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. Aspek penghematan dan pelestarian sumber daya air harus 

ditanamkan pada segenap pengguna air. 

Dalam UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air bahwa dalam 

menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung 

menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib 
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dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi 

secara selaras. 

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau 

peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang 

diberikan kepada masyarakat agar mampu hidup mandiri dan berdiri sendiri 

dalam menghadapi segala bentuk tantangan kehidupan pada masa sekarang dan 

dimasa yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya 

suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan mengakibatkan 

masyarakat tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan 

masyarakat yang dapat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Individu 

atau masyarakat yang tidak berdaya dapat dilihat dari aspek yaitu kurang 

berdaya pada aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, 

perekonomian, dan lainnya. Dengan adanya upaya pemberdayaan yang 

diberikan kepada masyarakat agar dapat terciptanya kesejahteraan bagi 

masyarakat yaitu dengan memberikan kesempatan lapangan pekerjaan atau 

kesempatan usaha agar masyarakat mendapatkan penghasilan dan dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Pemberdayaan mempunyai prinsip bahwa masyarakat harus melihat diri 

mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan, lalu 

mengacu pada pengalaman hidup sebagai kompetisi yang memberikan perasaan 

mampu dalam bermasyarakat, dan yang terpenting masyarakat harus 

mempunyai tingkat kesadaran sebagai kunci dalam pemberdayaan karena 

pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.  

Masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan sehingga 

mereka sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dengan adanya pendidikan 

dapat membentuk masyarakat mempunyai suatu pengetahuan yang lebih luas. 

Seperti yang ditulis dalam tujuan pendidikan berbasis masyarakat Undang-

Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 1 (dalam Sudjana 2010, hlm. 303) 

menyebutkan bahwa: 
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usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
 

Menurut  Sudjana (2010, hlm.1) bahwa pendidikan nonformal merupakan 

salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi kependidikan 

pada akhir tahun tujuh puluhan. Istilah-istilah pendidikan yang berkembang di 

tingkat internasional mulai saat itu adalah pendidikan sepanjang hayat (life long 

education), pendidikan pembaharuan (reccurent education), pendidikan abadi 

(permanent education), pendidikan informal (informal education), pendidikan 

masyarakat (community education), pendidikan perluasan (extension 

education), pendidikan massa (mass education), pendidikan sosial (social 

education), pendidikan orang dewasa (adult education), dan pendidikan 

berkelanjutan (continuing education). 

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan sumber 

daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu 

tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan (1997, hlm. 5) pengelolaan sama dengan 

manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha 

manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk 

mencapai suatu tujuan. Fungsi pengelolaan (manajemen) secara garis besar 

dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan atau 

manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya 

dengan melakukan kegiatan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk 

menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah, sayur dan 

lain-lain. Dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk 

digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Menurut Kadarsan 
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(dalam Agustina, 2011, hlm. 1) menyatakan usahatani adalah suatu tempat 

dimana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur 

produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan dengan tujuan 

berproduksi untuk menghasilkan sesuatu dilapangan pekerjaan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ilmu usahatani adalah ilmu terapan yang membahas atau 

mempelajari bagaimana menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif 

pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Sumber daya 

tersebut adalah lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. 

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan suatu organisasi yang 

dibentuk sejak air irigasi mulai menjadi bagian dari kehidupan pertaniannya 

yang dibentuk sendiri oleh petani berdasarkan kebutuhannya. Perkumpulan 

Petani Pemakai Air: adalah upaya memfasilitasi perkumpulan petani pemakai 

air meningkatkan kinerja dalam pengelolaan irigasi di tingkat usaha tani. 

Dibentuknya organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi usaha tani 

warga Kampung Ciwangun dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

berlimpah.  

Dipedesaan atau perkampungan biasanya lebih banyak tersedianya sumber 

daya alamnya. Kebanyakan warga dipedesaan atau perkampungan 

memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada dijadikan lahan usaha dalam 

pertanian untuk meningkatkan taraf hidup warganya.  

Perkumpulan Petani Pemakai Air ini merupakan sekolder atau mitra dari 

Kabupaten Bandung Barat, Dinas PU atau Cipta Marga (UPTD Pengairan) 

dibentuk dari tiap-tiap pengurus (ulu-ulu) pengandir atau pengurus jalur yang 

ada disetiap Desa dan Kecamatan. 

Banyaknya warga yang ada disekitar lingkungan kampung ciwangun tidak 

dapat menjadi andalan untuk semua warganya mendapatkan pekerjaan. 

Kebanyakan warga sekitar kampung ciwangun berprofesi sebagai petani sayur 

dan petani bunga. Melalui program Perkumpulan Petani Pemakai Air 

diharapkan dapat meningkatkan produksi usaha tani warga sekitar. Dengan 
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adanya program Perkumpulan Petani Pemakai Air ini pekerjaan warga sekitar 

yang notabennya sebagai petani akan menjadi mudah. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Hubungan Kredibilitas Kepemimpinan Perkumpulan Petani Pemakai 

Air (P3A) Terhadap Peningkatan Produksi Usaha Tani Warga Kampung 

Ciwangun Kecamatan Parongpong 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis, yaitu sebagai berikut : 

1. Kesadaran warga kampung Ciwangun yang cenderung kurang dalam 

memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah. 

2. Adanya potensi dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam air untuk 

dapat meningkatkan produksi usaha tani warga kampung Ciwangun. 

3. Adanya kesempatan yang diberikan oleh pihak pengelola program p3a 

untuk mengelola sumber daya air sebagai lahan pekerjaan agar 

memperoleh pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan 

4. Kecenderungan perekonomian warga kampung Ciwangun yang menengah 

kebawah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diurai diatas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana hubungan 

kredibilitas kepemimpinan perkumpulan petani pemakai air (p3a) dengan 

peningkatan produksi usaha tani warga kampung ciwangun?” 

Melihat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan 

dikaji yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran kredibilitas pengelola P3A? 

2. Bagaimana gambaran pengelolaan hasil produksi usaha tani? 

3. Bagaimana hubungan kredibilitas kepemimpinan P3A dengan pengelolaan 

hasil produksi usaha tani? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan gambaran kredibilitas pengelola P3A 

2. Mendeskripsikan gambaran pengelolaan hasil produksi usaha tani 

3. Mendeskripsikan dampak kredibilitas pengelola P3A terhadap pengelolaan 

hasil produksi usaha tani 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik 

dan praktik sebagai berikut:  

1. Kegunaan Akademik  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

bagi pengembangan ilmu Pendidikan Luar Sekolah khususnya untuk 

konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini bermanfaat 

untuk penambahan wawasan dalam belajar khususnya mengenai P3A dan 

pengelolaan produksi usaha tani.  

2. Kegunaan Praktik  

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui dampak dari program P3A 

dalam upaya meningkatkan produksi usaha tani warga sekitar kampung 

Ciwangun. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi hal yang positif 

serta menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti. 

E. Struktur Penulisan 

Urutan penulisan dalam laporan penelitian ini dapat diuraikan menjadi 5 

(lima) bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil 

penelitian, serta simpulan dan saran. 

BAB I Pendahuluan. Berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II Kajian Pustaka. Berisi Konsep P3A, Konsep Kredibilitas 

Kepemimpinan P3A, Konsep Pengelolaan dan Konsep Pemberdayaan 

Masyarakat. 

BAB III Metode Penelitian. Berisi uraian yang detail mengenai metode 

penelitian, yang termasuk di dalamnya yaitu desain penelitian, partisipan, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis 

data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi pengolahan atau analisis 

data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, 

pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, serta berisi pembahasan atau 

analisis temuan. 

BAB V Simpulan dan Rekomendasi. Berisi penafsiran dan pemaknaan 

peneliti terhadap hasil temuan penelitian 

 

 

 


