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Menyongsong era globalisasi perlu dikaji tantangan pembangunan
pertanian yang dikaitkan dengan sistem pertanian. Pengembangan sub
sektor Perkebunan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian
dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional.
Perkebunan Rakyat yang menjadi salah satu bentuk usaha pengembangan
perkebunan oleh sub sektor perkebunan menjadi sangat penting mengingat
dominasi total arealnya yaitu 80%. Salah satu pola pengembangan
perkebunan rakyat adalah dengan pola UPP, yaitu pengembangan
perkebunan rakyat melalui proyek berbantuan kredit lunak dengan
melibatkan petani sebagai pemilik. Pengembangan produk unggulan
merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tantangan. Sistem
Kelembagaan yang efisien dan sistem agribisnis yang menyeluruh
merupakan kekuatan penunjang keberhasilan pengembangan produk
unggulan.

Penguatan sistem kelembagaan petani serta pemantapan sistem
agribisnis secara menyeluruh dapat dicapai melalui ke~asama antara usaha
kecil kumulatif dengan perusahaan besar. Namun demikian kerjasama sering
tidak be~alan sesuai dengan yang diharapkan karena tidak konsistennya
para pelaku didalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
kesepakatan. Dari hasil identifikasi di lapangan dirumuskan permasalahan
yang ditemui yaitu petani belum siap melakukan kemitraan usaha karena
kualitas sumberdaya manusia masih rendah, lembaga petani belum mandiri,
lemahnya kemampuan pengelolaan modal dan lemahnya posisi tawar
menawar petani. Penentuan pola ke~asama melalui perencanaan
peningkatan kinerja merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja
kerjasama.

Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Lahan Kering (P3RLK)
merupaka proyek pelaksana Upland Farmer Development Project (UFDP),
proyek bantuan Asian Development Sank (ADS) di sektor perkebunan.
Pengembangan Proyek dilaksanakan di tiga Propinsi, yaitu Jawa Sarat,
Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Proyek ini merupakan Proyek
pola UPP yang melaksanakan pengembangan perkebunan rakyat daerah
marjinal dengan pendanaan hibah dan kredit. Petani mendapatkan bantuan
pembangunan kebun pada tahun pertama dengan dana hibah, kemudian
pemeliharaan dari tahun pertama sampai dengan tahun konversi, yaitu
tanaman menghasilkan, bantuan diberikan dengan perhitungan kredit jangka
panjang. Pengembalian kredit dilakukan selama 15 tahun dengan tenggang
waktu 2 tahun (untuk komoditi Jambu Mente) dan 3 tahun (untuk komoditi
karet). Untuk menciptakan usahatani yang berkelanjutan, proyek perlu
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mencari terobosan dan langkah-Iangkah sebelum berakhirnya masa
pembinaan proyek. Pemberdayaan petani pada usahataninya dalam suatu
wadah diperlukan untuk menciptakan kemandirian petani sebagai pelaku
agribisnis sub-sistem produksi merupakan solusi untuk mempertahankan
usaha pembangunan perkebunan yang berkelanjutan sehingga dapat dicapai
kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup petani.

Penelitian utamanya ditujukan untuk mendapakan pemecahan
masalah agar pengembangan perkebunan rakyat oleh P3RLK dapat
berlangsung secara berkelanjutan, menyusun strategi pengembangan pola
kemitraan dan menyusun perencanaan peningkatan kinerja. Penelitian
dilakukan dengan mengambil kasus pada Bagian Proyek P2RLK Propinsi
Nusa Tenggara Timur. Komoditas yang dikembangkan adalah jambu mente
terintegrasi dengan tanaman pangan sebagai tanaman sela, lokasi
pengembangan adalah di Kabupaten Sumba Timur. Pembangunan kebun
jambu mente oleh proyek dimulai pada tahun anggaran 1993/1994 seluas
1.280 Ha dan sampai saat ini telah dibangun seluas 5.500 Ha. Sebagai calon
mitra usaha adalah PT. Sekar Alam, merupakan prosesor Jambu Mente
terbesar di Indonesia berlokasi di Surabaya. Wilayah pembelian bahan baku
perusahaan ini adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Pola Ke~asama yang saling menguntungkan yang diarahkan untuk
dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi merupakan suatu pilihan.
Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan, perlu disusun suatu perencanaan
atas dasar pemilihan strategi yang ditetapkan melalui analisis SWOT dan
analisis kekuatan penghambat dan kekuatan pendorong dilakukan dengan
tahapan Perencanaan Peningkatan Kine~a (PPK) yang dikembangkan oleh
LAN. Metode penelitian dilakukan dengan analisa diskriptif terhadap faktor
internal dan eksternal dengan spesifikasi variabel aspek Sumber Daya
Manusia, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Pasar dan Pemasaran,
Teknologi dan Kelembagaan. Data primer dikumpulkan dari petani dan
manajemen PT. Sekar Alam. Data dan informasi primer dikumpulkandengan
cara pengambilan kuesioner dan wawancara kepada responden. Petani
responden be~umlah 40 orang, merupakan petani peserta proyek tahun
anggara 1993/1994 dan atau 1994/1995. Data sekunder diambil dari
manajemen proyek, instansi tekait dan manajemen PT. Sekar Alam. Teknik
pengolahan dan analisis data adalah dengan Matrik SWOT dan Tahapan
perencanaan Peningkatan Kine~a.

Analisis atas kekuatan-kekuatan pendorong dan penghambat
utama menghasilkan kesimpulan bahwa : 1) Kerjasama antara petani jambu
mente peserta proyek pola UPP layak direalisasikan karena arah panah
diagram medan kekuatan menunjukkan pergeseran kearah perbaikan tingkat
kine~a; 2) Ke~asama dapat direalisasikan dengan prioritas pemanfaatan
kekuatan-kekuatan pendorong a) Kebun petani merupakan modal usaha
(NKR=5, NK=54), b) Peluang pasar masih luas (NKR=4, NK=59), c) Potensi
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produksi kebun petani (NKR=4, NK=56), d) biaya investasi pembangunan
kebun cukup tinggi (NKR=4, NK=48); 3) Kerjasama dapat direalisasikan
apabila strategi kegiatan terkoordinasi ditekankan untuk mengatasi kekuatan
kekuatan penghambat yaitu : a) Peningkatan kualitas SOM (NKR=4, NK=63,
KP=3, 0=5), b) Peningkatan kualitas kebun serta kualitas dan kuantitas
produksi (NKR=4, NK=63, KP=3, 0=4), c) Pemberdayaan Lembaga Petani
menuju mandiri (NKR=4, NK=53, KP=3, 0=4); 4) Strategi kerjasama adalah
agribisnis secara utuh, pembagian laba dan resiko secara adil dan sejajar; 5)
Strategi penyusunan program kegiatan terkoordinasi adalah a)
Pemanfaatan kebun sebagai modal, b) Pemanfaatan potansi produksi, c)
Pemanfaatan tenaga kerja petani, d) Peningkatan status kelembagaan petani
menuju mandiri dan e) Altematif pola kerjasama adalah model inkubator dan
model pendampingan.
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