
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dan tidak

terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional. Hasil

kajian pembangunan ekonomi di berbagai negara menunjukan bahwa

terdapat mekanisme keterkaitan antara pembangunan pertanian dengan

pembangunan industri dan jasa, sehingga stagnasi pembangunan pertanian

akan menyebabkan terhambatnya pembangunan industri. Gambaran tersebut

menunjukan bahwa sektor pertanian akan tetap penting dalam perekonomian

(Kartasasmita, 1996)

Dalam menyongsong era globalisasi melalui Iiberalisasi

perdagangan, perlu dikaji tantangan dan masalah pembangunan pertanian

antara lain dari sudut pandang nasional yang secara spesifik dikaitkan

dengan sistem pertanian yang ada sekarang ini. Salah satu akar masalah

dikemukakan oleh Kartasamita (1996) adalah : Dominannya pola usaha tani

gurem. Tantangan yang dihadapi adalah dapat terciptanya sistem

kelembagaan petani yang mampu menjamin petani memenuhi skala usaha

yang efisien dalam menghasilkan produk-produk unggulan guna

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Pengembangan produk

unggulan dapat dilaksanakan melalui serangkaian proses yang saling terkait

dan membentuk suatu sistem agribisnis yang terdiri atas sub sistem produksi,
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pengolahan dan pemasaran termasuk pengembangan jaringan agribisnisnya.

Sub sektor Perkebunan sebagai bagian dari sektor Pertanian

memberikan kontribusi di dalam pembangunan pertanian melalui berbagai

proses kegiatan yang dititik beratkan kepada pengembangan usaha

perkebunan agar dapat berlangsung, berkembang dan menghasilkan bahan

ekspor sekaligus mampu berperan sebagai sumber pendapatan negara.

Usaha pengembangan perkebunan dilakukan dengan 2 (dua) bentuk usaha

yaitu Perkebunan Besar (PB) dan Perkebunan Rakyat (PR). Perkebunan

Rakyat mendominasi total areal perkebunan di Indonesia yaitu 11,2 juta Ha

(81%) sedangkan sisanya seluas 2,57 Ha (19%) merupakan Perkebunan

Besar (Ditjenbun, 1997). Hal ini menunjukan bahwa perkebunan rakyat

sangat penting mengingingat besamya proporsinya serta kepemilikan yang

melibatkan sejumlah besar petani gurem.

Perkebunan Rakyat diupayakan pengembangannya melalui pola

pendekatan yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan pokok di

tempat yaitu melalui Pola Swadaya, Pola Unit Pelayanan Pengembangan

(UPP) dan Pola Inti Rakyat (PIR). Pola Swadaya merupakan pola dimana

petani melakukan usahataninya sendiri tanpa bantuan pihak kedua. Pola

Perusahaan Inti Rakyat (PIR) merupaka pola pelaksanaan pengembangan

perkebunan dengan menggunakan Perkebunan Besar (PB) sebagai inti untuk

membantu dan membimbing Perkebunan Rakyat (PR) disekitarnya sebagai

plasma didalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh
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dan berkesinambungan. Pola UPP merupakan pola dimana petani

mendapatkan paket bantuan pembangunan kebun dengan pendanaan hibah

pada tahun penanaman dan kredit untuk usahataninya. Pengembangannya

dilaksanakan oleh Proyek dengan menganut skala ekonomi, diharapkan

dapat menjangkau pengembangan Perkebunan Rakyat khususnya pada

wilayah-wilayah terpeneil (Ditjenbun, 1997)

(Ditjenbun, 1997) Pelaksanaan pengembangan Perkebunan

Rakyat melalui pola UPP secara garis besar adalah sebagai berikut :

• Pelaksanaan pembangunan kebun sampai dengan tanaman mulai

menghasilkan menjadi tanggung jawab proyek pelaksana dengan

mengikut sertakan petani didalam kegiatannya. Setelah itu kepemilikan

dan tanggung jawab pengelolaan dialihkan sepenuhnya kepada petani

melalui konversi kebun dan kredi!.

• Kredit yang diterima petani merupakan kredit jangka panjang yang harus

dikembalikan pada tingkat suku bunga pasar sesuai dengan tingkat suku

bunga S81.

• Penguasaan lahan perkebunan seluas 1 Ha sampai dengan 2 Ha per

petani dikukuhkan dengan sertifikasi lahan.

Memperhatikan pengembangan Perkebunan Rakyat melalui pola UPP

tersebut, maka untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahataninya

dituntut terbentuk petani yang mandiri.

Menyadari besarnya peranan Perkebunan Rakyat sebagai sub-
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sistem produksi dalam pembangunan perkebunan secara utuh. keberadaan

Perkebunan Rakyat perlu terus dikembangkan agar maju. efisien dan

tangguh. Sejalan dengan itu maka strategi pembangunan dilaksanakan

melalui pendekatan agribisnis yang berbasis pedesaan. (Badan Agribisnis.

1997). Untuk mwndukung agar sistem agribisnis perkebunan dapat

berlangsung secara utuh serta dapat ditingkatkannya kemampuan berbagai

pelaku agribisnis maka diperlukan kemitraan (Saragih. 1996).

Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Lahan Kering

(P2RLK) merupakan salah satu langkah operasional pembangunan

perkebunan dengan pendekatan pola UPP. Dalam usaha pencapaian

tujuannya. yaitu meningkatkan tarat hidup petani yang berbasis kepada

pertanian yang berkelanjutan, kegiatan pengembangan perkebunan

diarahkan kepada terwujudnya kemitraan usaha antara petani peserta

proyek dengan perusahaan agroindustri. Untuk itu proyek telah melakukan

penjajagan kepada calon-calon mitra usaha serta mempersiapkan sumber

daya manusia petani agar siap untuk melakukan kemitraan usaha.

Keberhasilan pelaksanaan kemitraan petani dapat dicapai melalui kinerja

yang baik, sedangkan kine~a yang baik didapatkan dari perencanaan yang

baik.
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B. Identifikasi Masalah

Pembangunan agribisnis adalah kelanjutan, pengembangan,

pendalaman dan perluasan pembangunan pertanian yang selama ini telah

dilakukan. Kerjasama melalui kemitraan antara petani dengan pelaku

agribisnis sub-sistem pengolahan dan pemasaran dapat meningkatkan nilai

tambah baik dari segi pendapatan, kesinambungan usaha, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, peningkatan volume usaha, penyerapan

tenaga kerja, jaminan bahan baku dan peningkatan daya saing (Badan

Agribisnis, 1997). Selain itu kemitraan akan dapat meningkatkan kemampuan

integrasi setiap sub-sistem menjadi suatu tatanan agribisnis perkebunan

yang utuh (Saragih, 1996). Pola kemitraan harus dirancang untuk dapat

mengakomodasi karakteristik spesifik komoditas, lokasi dan lingkungan

bisnis. Secara umum pelaku agribisnis perkebunan terbagi menjadi 2

kelompok, yaitu perusahaan besar dan petani kecil. Kedua kelompok

tersebut mempunyai ciri khas masing-masing. Perusahaan besar umumnya

menggunakan teknologi tinggi, modal besar, kemampuan manajemen yang

baik serta akses yang tinggi terhadap informasi dan pasar. Sedangkan petani

kecil umumnya dicirikan oleh keterbatasan sumber daya lahan, modal,

sumber daya manusia serta masih menggunakan teknologi dan pengelolaan

yang sederhana. Dilain pihak jumlah unit usaha dan luas lahan kumulatif

petani kecil sangat besar dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber
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bahan baku oleh perusahaan besar. Dengan dilandasi prinsip saling

membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat akan tercipta

keseimbangan dan keselarasan antar pelaku kemitraan sehingga penerapan

kemitraan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mencapai keseimbangan integrasi didalam kemitraan,

maka petani sebagai pelaku salah satu sub-sistem agribisnis harus mampu

mempersiapkan diri dalam hal sumber daya manusia, modal, serta

kelembagaan yang mandiri, karena menurut Badan Agribisnis (1997), untuk

mengoptimalkan manfaat pengembangan agribisnis, harus terlebih dahulu

dipikirkan pembenahan dalam hal : a) perubahan pola pikir petani dari

berorientasi produksi ke pola pikir bisnis, b) pengembangan fasilitas

infrastruktur yang memadai, dan c) pengembangan kelembagaan finansial

yang mampu berperan dalam memobilisasi dana serta memperlancar

hubungannya dengan mitra usaha

Dari indentifikasi di lapangan, terutama bagi petani di luar Pulau

Jawa, tingkat pendidikan petani rata-rata relatif masih rendah, sedangkan

minat petani terhadap usahataninya masih rendah karena mereka lebih

benminat terhadap usaha yang cepat menghasilkan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti

kondisi alam ataupun budaya setempat. Sebagai contoh petani di pedalaman

Kalimantan Tengah lebih suka mencari hasH hutan karena dilingkungannya

masih berlimpah, sedangkan petani di Nusa Tenggara Timur lebih suka untuk
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mendapatkan upah memelihara ternak milik ketua adat maupun orang kaya

disekitarnya karena lingkungan budaya dan alamnya. Minat terhadap

usahatani yang rendah menyebabkan kemampuan petani dalam teknologi

dan manajemen usahatani menjadi rendah.

Salah satu unsur penting untuk membentuk lembaga petani,

terutama bagi kegiatan pemasarannya, adalah diperlukan modal usaha.

Modal usaha tersebut relatif sulit didapatkan antara lain karena rendahnya

kemampuan dan kemauan petani dalam pengelolaan lembaga. Tidak

berdayanya lembaga petani menyebabkan petani melakukan kegiatan

pemasaran hasilnya secara individu, sedangkan pasar yang mampu diakses

petani adalah pedagang perantara yang merupakan kepanjangan rantai

pemasaran pada lini yang kesekian. Dengan demikian harga yang diterima

petani relatif rendah, pada hal posisi tawar menawar petani sangat lemah.

Harga yang diterima petani tidak mencerminkan perhitungan Harga Pokok

Produksi yang memperhitungkan Biaya Produksi, termasuk bunga pinjaman,

depresiasi aset (kebun), tenaga produksi (pemeliharaan kebun dan panen)

dan sepenuhnya hanya mengikuti harga pasar. Perbaikan kondisi tersebut

diatas akan dapat meningkatkan motivasi petani dalam pengelolaan usaha

taninya, karena harga dan posisi tawar menawar petani merupakan insentif

dan reward bagi usahanya.

Panjangnya rantai pemasaran yang dialami oleh petani antara lain

disebabkan oleh jauh dan sulitnya jangkauan lokasi terhadap pihak pabrikan
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sehingga menyebabkan mahalnya biaya transportasi apabila tidak dikelola

secara efisien, disamping mempengaruhi kelancaran informasi baik

pengetahuan, teknologi maupun harga

Kerjasama melalui kemitraan usaha telah banyak ditempuh dalam

usaha pengembangan perkebunan baik dengan pola Inti Plasma maupun

Pola kontrak usahatani. Namun demikian pola tersebut banyak mengalami

hambatan yang pada umumnya disebabkan oleh tidak konsistennya petani

didalam memenuhi perjanjian penjualan hasil produksinya sebagai bahan

baku karena masalah harga. Untuk dapat mencapai sasaran serta

mempertahankan kelangsungan pengembangan perkebunan, maka perlu

dikaji bentuk atau pola kerjasama yang paling tepat serta langkah-Iangkah

melalui perencanaan yang mantap dalam meningkatkan kinerja.

Untuk melakuan kerjasama atau kemitraan, diperlukan kesiapan

petani agar memenuhi kewajibannya secara konsisten. Dengan semua

keterbatasan yang ada, maka perlu disusun suatu rencana kemitraan yang

dapat memperbaiki kelemahan dengan mempergunakan kekuatan yang ada

serta dapat mencapai tujuan kemitraan usaha yang telah ditetapkan.
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C. Batasan Masalah

Penlitian dilakukan hanya pada pemecahan masalah strategi dari

sudut pandang pihak petani pekebun jambu mente sebagai pelaku agribisnis

sub-sistem produksi saja. Namun demikian, analisis tidak mengabaikan

kepentingan perusahaan mitra usaha sebagai pelaku agribisnis sub-sistem

pengolahan/industri dan pemasaran.

D. Rumusan Masalah

Dari hasil identifikasi teori pelaksanaan kemitraan serta identifikasi

di lapangan, dirumuskan permasalahan yang ditemui dan harus dipecahkan,

yaitu : Petani belum siap untuk melakukan kemitraan usaha karena kualitas

sumber daya manusia yang masih rendah, lembaga petani belum mandiri,

rendahnya minat kepada usaha tani, posisi tawar menawar yang lemah dan

lemahnya kemampuan pengelolaan modal petani.

Pola kemitraan dirumuskan untuk dapat mengatasi masalah

masalah tersebut diatas. Agar dapat mencapai sasaran dan tujuannya, maka

perlu disusun suatu konsep perencanaan kinerja kemitraan melalui strategi

pengembangan pola kemitraan.
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E. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian dilakukan dengan tujuan:

1. Mendapatkan pemecahan masalah agar pengembangan Perkebunan

Rakyat Pola UPP khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat

berlangsung secara berkelanjutan dan mencapai tujuan.

2. Menyusun strategi pengembangan polakemitraan

3. Menyusun Perencanaan Peningkatan Kine~a Kemitraan Petani Peserta

Proyek Pola UPP.

Penelitian diharapkan berguna bagi Direktorat Jenderal

Perkebunan , khususnya Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Lahan

kering (P3RLK) sebagai bahan pertimbangan didalam mencari solusi

alternatif dalam rangka usaha mencapai tujuan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ditujukan kepada petani peserta Proyek Pengembangan

Perkebunan Rakyat Lahan Kering (P3RLK), khususnya bagi pemilik kebun

Jambu Mete yang Telah Menghasilkan dengan melibatkan PT. Sekar Alam

sebagai calon mitra usaha atau pabrikan. Lokasi penelitian adalah

Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan PT.

Sekar Alam berlokasi di Jawa Timur.
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