
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belalang Masalah 

Sampai sekarang, beras masih merupakan makanan pokok bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 220 juta jiwa. Kebutuhannya dari 

tahun ke tahun selalu meningkat yang disebabkan oleh pertambahan penduduk dan 

perubahan pola konsumsi masyarakat yang menempatkan beras sebagai sumber 

karbohidrat utama. 

Berbagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan berm dari hasil kegiatan 

budidaya di dalam negeri telah banyak dilakukan, baik yang bersifat teknis budidaya 

maupun yang bersifat non-teknis budidaya. Yang bersifat teknis budidaya meliputi 

kegiatan-kegiatan panca usaha yang dimulai dari kegiatan penelitian oleh para 

peneliti maupun kegiatan on-farm yang dilakukan oleh para petani. Sedangkan yang 
L 

bersifat non-teknis budidaya meliputi kegiatan-kegiatan pendukung seperti kegiatan 

pengadaan saprotan, kegiatan pengadaanlpenyediaan kredit bagi petani dan berbagai 

kegiatan off-farm lainnya yang dilakukan baik oleh petani maupun oleh pihak lain 

yang terkait. 

Puncak keberhasilan usaha ini tejadi pada tahun 1984 ketika pada saat itu 

Indonesia berhasil mencapai swa-sembada beras. Dunia mengakuinya dan FA0 

memberikan penghargaan atas prestasi tersebut. Namun semua itu hanya bersifat 

momentum. Tahun-tahun berikutnya terjadi lagi ketidakseimbangan, dimana 



permintaan terhadap beras di dalam negeri lebih besar dibanding produksi beras 

nasional. 

Kabupaten Indramayu yang terletak di Pantai Utara Jawa Barat, merupakan 

salah satu kabupaten yang menyandang predikat lumbung beras nasional. Dengan 

areal sawah seluas 118.513 Ha dan jumlah petani yang mencapai 505.110 orang, 

sejak awal kabupaten ini selalu mengikuti pasang surut dinamika perberasan 

nasional. Rata-rata produktivitas 10 tahun terakhir telah mencapai 67,76 Ku/Ha 

Gabah Kering Pungut (GKP) di Musim Tanam rendengan dan 55,77 Ku/Ha GKP di 

Musim Tanam kemarau. Rata-rata luas panen di Musim Tanam rendengan 110.914 

Ha dengan produksi 784.842,43 ton GKP dan di Musim Tanan kemarau 79.425 Ha 

dengan produksi 442.953,ll ton GKP. Dengan demikian rata-rata produksi tahunan 

dalam 10 tahun terakhir adalah 1.227.795,54 ton GI= atau setara dengan 712.121,41 

ton beras. Data diatas, jika diperhitungkan dengan kebutuhan konsumsi beras 

penduduk Indra~nayu yang berjurnlah 1.585.368 jiwa (2000), yaitu sebesar 

250.070,88 ton (dengan asumsi per kapita mengkonsumsi beras 160 kg per tahun), 

maka Kabupaten Indramayu menyumbang beras untuk stok nasional sebesar 

462.050,53 ton per tahun. 

Memperhatikan angka tersebut diatas, sumbangan Kabupaten Indramayu dalam 

pengadaan beras bagi kepentingan nasional cukup besar, yaitu sebesar 2,03% 

(Departemen Pertanian, 2000). Upaya untuk meraih ha1 tersebut, jika ditelaah lebih 

dalam tidak semudah dan semulus seperti yang tampak dari luar. Berbagai macan1 



hambatan, baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat kultural dan teknis, 

selalu inengikuti sejak awal. Hambatan yang bersifat struktural diantaranya berupa 

pemilikan lahan yang sempit, keterbatasan pemilikan modal, pendidikan petani yang 

terbatas, status guntai dan lainnya sangat mewamai pola usahatani yang dilakukan. 

Hambatan yang bersifat kultural biasanya berhubungan dengan adat istiadat 

setempat, seperti dilarang mengolah tanah sebelum melaksanakan upacara sedekah 

bumi dan upacara ritual lainnya, padahal sawah (lahan usahatani) sudah siap untuk 

diolah. Sedangkan hambatan yang bersifat teknis pada umumnya berhubungan 

dengan penerapan teknologi anjuran yang belum optimal yang di sebabkan karena 

berbagai ha1 seperti terlambatnya pemberian pupulc karena ketiadaan modal atau 

karena kredit produksi yang terlambat, dan sebagainya. 

Dilihat dari aspek bobot masalah secara relatif, dihubungkan dengan 

dampaknya terhadap peningkatan produktivitas, hambatan teknis menempati urutan 

teratas dalam penentuan Impacl-point (BIPP Indramayu, 2000). Hambatan ini 

bermuara pada ketiadaan modal atau seringnya kredit produksi (Kredit 

UsahataniWT) datang terlambat, sehingga penerapan teknologi anjuran tidak bisa 

diterapkan secara utuh. Bahkan karena sering datang terlambat, KUT bukannya 

membantu petani tetapi seringkali menjadi beban bagi petani. KUT yang merupakan 

pesanan petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), pada 

saat cair, mau tidak mau hams diambil oleh petani. Tetapi karena datangnya 

terlambat, dimana tanaman sudah melewati fase vegetatif, maka paket IWT tersebut 



tidak bisa digunakan. Akibatnya hanya inenjadi hutang petani yang tidak bisa 

dimanfaatkan untuk proses produksi. Selanjutnya, petani harus menerima beban 

hutang yang tidak produktif, yang pada akhirnya petani tidak bisa membayar hutang 

tersebut pada saat jatuh tempo. Akibat lebih lanjut terjadilah tunggakan KUT yang 

jumlahnya sangat besar. 

Idealnya, sebelum petani memulai kegiatan usahataninya, kredit produksi 

tersebut hams sudah ada di tingkat desa atau tingkat kecamatan. Semua jenis sarana 

produksi pertanianpun sudah tersedia di kios, toko-toko atau gudang-gudang 

koperasi di tingkat desa. Sehingga pada saat petani membutuhkan fasilitas kredit 

produksi dan sarana produksi untuk kegiatan usahataninya, semuanya sudah tersedia. 

Selanjutnya dengan bimbingan para Penyuluh Pertanian di lapangan, petani leluasa 

untuk menerapkan teknologi anjuran. Diharapkan dengan kondisi seperti itu, 

produktivitas per satuan luas bisa meningkat, mutu produk bisa lcbih baik dan 

dengan tinglcat harga yang wajar pendapatan petanipun bisa meningkat. 

Melihat keadaan yang demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu 

dituntut untuk melakukan sesuatu agar dapat membantu petani padi yang merupakan 

bagian terbesar dari masyarakat Indramayu. Setelah melalui diskusi diantara instansi 

terkait dengan memperhatikan masukan dari perwakilan petani, tersusunlah konsep 

Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Pola Indramayu yang pada dasamya adalah 

penyediaan kredit produksi bagi petani padi pada waktu yang tepat dan membantu 

pemasaran pada waktu panen. 



B. Rumusan Masalah 

Peningkatan pendapatan petani, khususnya petani padi di Kabupaten 

Indramayu sangat ditentukan oleh produksi gabah yang dihasilkan dan tingkat harga 

gabah yang berlaku pada saat petani menjual gabahnya. Tingkat produktivitas per 

satuan luas, sangat ditentukan oleh tingkat penerapan teknologi anjuran oleh para 

petani (Sapta Usahatani yang bersifat spesific lolcalita). Dan tingkat penerapan 

teknologi anjuran oleh para petani sangat ditentukan oleh kesiapan modal yang 

dimilikinya untuk dapat membeli sarana produksi pertanian yang dibutuhkan. Karena 

pada umumnya (sebagian besar) petani padi adalah petani miskin (berpenghasilan 

dibawah upah minimal regional), maka ketersediaan kredit produksi pada waktunya, 

sangatlah memegang peranan yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan 

pendapatan petani padi. 

Kredit produksi yang sudah banyak dikenal petani, yaitu Kredit Usahatani 

(KUT), selalu datang terla~nbat (tidak sesuai dengan waktu penggunaan) dengan 

aturan yang merepotkan petani. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang dikenalkan 

oleh Pemerintah Pusat sebagai pengganti IWT, ternyata dalam pelaksanaannya, 

sampai bulan Desember 2000 belum bisa dicairkan karena berbagai macam kendala, 

seperti keengganan Bank Pelaksana (sekaligus pemilik dana) karena dari pengalaman 

KUT, resikonya cukup besar. 

Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Pola Indramayu yang mulai dirintis dalam 

bentuk konsep Program Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk dapat 



membantu petani padi perlu dikaji kelayakan finansialnya. Kriteria Icelayakan 

fiansial KKP Pola Indramayu, berbeda-beda untuk pihak-pihak yang me~npunyai 

kepentingan dalam penerapan KKP Pola Indramayu tersebut, seperti Pemerintah 

Daerah Kabupaten Indramayu, petani, swasta dan investor penyedia dana. Selain itu, 

pertimbangan efisiensi usaha, kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) clan 

tingkat resiko gaga1 panen juga harus dipertimbangkan. Secara finansial, penerapan 

KKP Pola Indramayu ini hams pula memperhitungkan pengaruh waktu terhadap 

uang. Berdasarkan ha1 tersebut, maka dinilai penting untuk melakukan pengkajian 

terhadap kelayakan finansial dalam pelaksanaan Program KKP Pola Indramayu oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1 .  Bagaimana program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Pola Indrainayu 

dikembangkan agar dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indramayu, petani maupun investor pemilik dana di Kabupaten 

Indramayu 1. 

2. Aspek-aspek apa yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan program KUT 

Pola Indramayu tersebut. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari analisis finansial program Kredit Ketahanan Pangan 

(KKP) Pola Indramayu di Kabupaten Indramayu adalah : 



1. Mengetahui manfaat Program KKP Pola Indramayu bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indramayu, petani dan pihak investor peinilik dana. 

2. Menganalisis aspek-aspek finansial yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan 

Program I(KP Pola Indramayu. 

3. Mengetahui kendala-kendala yang mungkin menghambat dalam pelaksanaan 

Program IUW Pola Indramayu di Kabupaten Indramayu. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian dari analisis finansial terhadap Program 1- Pola 

Indramayu, diharapkan dapat : 

1. Memberikan informasi tentang kelayakan finansial, apakah Program KKP Pola 

Indramayu dapat dilaksanakan atau tidak. 

2. Memberikan alternatif pilihan terhadap penggunaan sumber dana bagi keperluan 

Prograin KKP Pola Indramayu, apakah inenggunakan dana yang bersuinber dari 

APBD atau dari sumber lain seperti perbankkan dan lainnya. 




