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Produksi Padi Sawah di Kabupaten Sambas, rata-rata dalam 5 tahun 
terakhir adalah luas tanam : 74.445 ha,  luas panen : 70.081 ha,  produksi : 
208.661 ton  dan produktivitas 29,77 kw/ha.. Pemda telah melakukan usaha dan 
program mendukung peningkatan produksi padi, antara lain menyalurkan alsintan 
bantuan dana bergulir kepada kelompok UPJA. UPJA merupakan salah satu 
model yang ditempuh pemerintah dalam rangka pendayagunaan dan 
pengembangan alsintan. Perkembangan UPJA di Kabupaten Sambas 
menunjukkan bahwa rata-rata pemanfaatan alsintan belum optimal bahkan ada 
beberapa kelompok tani UPJA yang belum memanfaatkan alsintan. Demikian 
pula pendapatan usaha pengelolaan alsintan oleh kelompok tani UPJA masih 
rendah. Diperlukan suatu pemecahan masalah untuk memperbaiki pengelolaan 
alsintan baik di tingkat kelompok tani UPJA atau  Dinas Pertanian. 

Berdasarkan kondisi lapangan dapat diidentifikasi dan batasan masalah 
sebagai berikut. 1) Ada kelompok tani UPJA yang berhasil atau mampu 
mengembalikan bantuan dana bergulir sesuai rencana dan ada yang kurang 
berhasil atau tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai rencana, 2) pengembalian 
bantuan dana bergulir oleh kelompok tani UPJA belum optimal, 3) bantuan 
alsintan belum dimanfaatkan seluruhnya oleh kelompok tani UPJA, 4) kelompok 
tani UPJA dalam mengelola usaha jasa sewa alsintan belum optimal, 5) prosedur 
penyaluran, pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian 
dan Kehutanan Kabupaten Sambas belum optimal. Dengan demikian rumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut. 1) Bagaimana kinerja usaha di tingkat 
kelompok tani UPJA, 2) faktor-faktor apa yang menyebabkan kelompok tani 
UPJA tidak dapat optimal mengelola usaha jasa sewa alsintan, 3) bagaimana 
kelompok UPJA dapat meningkatkan kinerja usahanya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) menganalisis kinerja operasional dan 
keuangan kelompok tani UPJA dalam mengelola alsintan bantuan dana bergulir 
selama periode tahun 2002,  2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor 
lingkungan yang mempengaruhi kinerja kelompok  UPJA, 3) merumuskan strategi 
perbaikan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja kelompok tani UPJA 
dalam mengelola usaha jasa sewa alsintan bantuan dana bergulir di Kabupaten 
Sambas. Manfaat penelitian adalah : 1) memberikan informasi permasalahan 
UPJA di Kabupaten Sambas, 2) memberikan masukan yang dapat 
dipertimbangkan untuk perbaikan kinerja kelompok tani UPJA. Ruang lingkup 
penelitian dibatasi pada analisis kinerja operasional dan keuangan alat  kepada 
kelompok tani UPJA yang menerima bantuan dana bergulir TA.1999/2000 di 
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selanjutnya merekomendasikan strategi 
perbaikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelompok 
UPJA. 

Penelitian dilaksanakan pada 7 (tujuh) kecamatan wilayah Kabupaten 
Sambas, Kalimantan Barat. Waktu pelaksanaan adalah pada bulan Desember 2002 
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sampai Januari 2003. Metode yang digunakan adalah deskriftif melalui studi 
kasus, sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling dan sensus 
kepada 23 kelompok tani UPJA se Kabupaten Sambas. Pengolahan data sesuai 
dengan ruang lingkup penelitian yaitu analisis titik impas untuk kinerja 
operasional, analisis pendapatan dan pengeluaran untuk kinerja keuangan, analisis 
matriks External Factor Evaluation (EFE), Internal Factor Evaluation (IFE) dan 
Matriks TOWS untuk menyusun pilihan strategi perbaikan yang dapat 
dilaksanakan kelompok tani UPJA untuk meningkatkan kinerja pengelolaan 
alsintan bantuan dana bergulir. 

Kasimpulan dari hasil penelitian ini adalah analisis kinerja operasional 
berupa analisis titik impas diperoleh hasil sebagai berikut. Keseluruhan kelompok 
UPJA mengoperasionalkan traktor tangan dan perontok padi per tahun dibawah 
nilai titik impas atau mengalami kerugian. Nilai titik impas traktor tangan cukup 
tinggi dan sulit untuk dicapai. Nilai titik impas perontok padi dimungkinkan untuk 
dicapai, dengan asumsi jumlah padi yang akan dirontok telah tersedia, operator 
bekerja minimal 7 jam/hari serta tidak terjadi kerusakan alat selama waktu efektif 
pemanfaatan. Kelompok UPJA yang dapat mengoperasionalkan penggilingan padi 
per tahun diatas nilai titik impas adalah kelompok UPJA Selindung Pemai, 
Sumber Lestari, Bersinar dan Mandiri. Nilai titik impas penggilingan sangat 
dimungkinkan untuk dicapai karena dapat dioperasionalkan sepanjang tahun. Nilai 
titik impas pengering padi dan pompa irigasi per tahun sama dengan biaya tetap 
alsintan per tahun karena biaya variabel sama dengan nol. Nilai titik impas 
pengering padi sebesar Rp. 3.780.000,- dan pompa irigasi sebesar Rp. 1.440.000,-. 
Rendahnya kinerja operasional pemanfaatan alsintan per tahun oleh kelompok 
UPJA disebabkan tingkat keterampilan operator masih rendah, rendahnya 
partisipasi masyarakat tani memanfaatkan jasa alsintan, waktu pemanfaatan 
alsintan yang cukup singkat, kurangnya bengkel alsintan, kurangnya jalan usaha 
tani. 

Analisis kinerja keuangan berupa analisis pendapatan dan pengeluaran 
alsintan diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil bersih keseluruhan kelompok UPJA 
per tahun mengoperasionalkan traktor tangan adalah rugi ( - Rp. 1.158.066,- ), 
alsintan lainnya untung yaitu perontok padi  Rp. 18.543.666,- , penggilingan padi                
Rp. 52.346.003,-, pengering padi Rp. 3.060.000,-, pompa irigasi Rp. 442.000,-. 
Hasil bersih keseluruhan kelompok UPJA per tahun adalah Rp. 73.233.604,-. 
Potensi setoran yang seharusnya dapat diterima pemda (50 % dari hasil bersih) 
adalah        Rp. 37.396.448,- per tahun. Rendahnya kinerja keuangan kelompok 
UPJA memanfaatan alsintan disebabkan tidak terdapat tim khusus UPJA di 
tingkat kabupaten, belum diterapkannya sangsi tegas kepada kelompok UPJA dan 
wilayah kerja UPJA terlalu luas. 

Hasil identifikasi dan analisis matriks EFE dan matriks IFE diperoleh hasil 
sebagai berikut. Faktor lingkungan eksternal sebagai peluang yaitu permintaan 
beras tinggi,  terbatasnya tenaga kerja dan ternak, luas tanam dan panen tinggi dan 
produksi padi tinggi. Faktor lingkungan eksternal sebagai ancaman yaitu 
partisipasi masyarakat rendah, kurangnya bengkel alsintan, meningkatnya harga 
bahan bakar, iklim dan serangan hama penyakit, kurangnya sarana dan prasarana 
pertanian, ketatnya persaingan usaha. Faktor lingkungan internal sebagai kekuatan 
yang dimiliki kelompok UPJA adalah komitmen pemerintah daerah, skala usaha 
anggota kelompok dan kelengkapan jenis alsintan. Faktor lingkungan internal 
sebagai kelemahan yang dimiliki kelompok UPJA adalah kurangnya rasa 
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memiliki, sumberdaya manusia pengelola UPJA lemah, manajemen usaha tingkat 
kelompok lemah, alokasi alat dalam satu wilayah telalu luas dan dana operasional 
tidak tersedia. Hasil analisis matriks EFE diperoleh nilai total terbobot 3,440 
artinya kelompok tani UPJA memberikan respon yang baik terhadap faktor-faktor 
peluang dan ancaman. Hasil analisis matriks IFE diperoleh nilai total terbobot 
2,891 artinya kelompok UPJA di Kabupaten Sambas berada pada posisi kuat 
terhadap faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Untuk 
meningkatkan kinerja kelompok UPJA di Kabupaten Sambas, melalui analisis 
TOWS diperoleh enam alternatif strategi yaitu (1) peningkatan intensitas 
pelayanan alsintan kepada petani yang membutuhkan, (2) pengembangan sarana 
dan prasarana penunjang UPJA, (3) penyuluhan kepada petani, (4) pengadaan 
pelatihan dan praktek kepada manajer dan operator, (5) bantuan modal kerja 
secara selektif kepada kelompok UPJA,  (6) restrukturisasi pengelola UPJA. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan hal-hal sebagai berikut.        
a) Traktor tangan dan perontok padi beroperasi secara musiman, perlu dipikirkan  
penggunaan mesin penggerak secara bersama, b) pemanfaatan pompa irigasi 
selain keperluan pengairan sawah, dapat juga dipergunakan untuk keperluan 
tambak (ikan atau udang). Pengering padi selain untuk gabah, dapat juga 
komoditas perkebunan seperti kopi, cengkeh dan lada, c) kelompok UPJA agar 
mampu bersaing dengan swasta dalam mengoperasionalkan penggilingan padi, 
perlu lebih intensif melakukan pendekatan kepada petani/kelompok tani, 
meningkatkan kualitas giling dan menetapkan harga giling yang terjangkau oleh 
petani, d) penyetoran 50 % hasil bersih kepada mitra usaha dapat dialihkan 
penyetorannya kepada pemda, e) pelatihan dan praktek kepada manajer dan 
operator perlu lebih intensif, f) perlu dilakukan restrukturisasi pengelola UPJA, 
pada unit UPJA yang menunjukkan kinerja operasional dan keuangan rendah, g) 
pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tani perlu lebih ditingkatkan, h) 
penyaluran alsintan kepada Kelompok UPJA penerima bantuan jangan terlalu 
banyak jumlah unit alsintan, i) pengendalian dan pengawasan terhadap kelompok 
UPJA oleh pemerintah tingkat propinsi dan kabupaten perlu koordinasi yang baik, 
j) pada tingkat kabupaten perlu diadakan bengkel khusus alsintan yang bermitra 
dengan pemasok/produsen, k) pengadaan alsintan oleh pemerintah pada masa 
mendatang perlu kajian atau studi kelayakan usaha yang lebih cermat, pemilihan 
kelompok atau lokasi yang tepat. Pemerintah perlu merancang bentuk pola 
kerjasama operasional yang dapat memotivasi kelompok tani mengusahakan 
alsintan dan pengembalian bantuan secara optimal, l) Penelitian ini dapat 
dikembangkan untuk penelitian selanjutnya seperti mengukur tingkat motivasi 
pengelola UPJA, mengukur tingkat penerimaan pengguna jasa alsintan 
(petani/kelompok tani) ditinjau dari aspek sosial atau strategi pemasaran 
kelompok UPJA dalam mengelola usaha jasa alsintan bantuan dana bergulir. 
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