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Sasaran kependudukan hingga tahun 2005 adalah rnenurunkan 
jumlah penduduk miskin menjadi kurang dari 30 juta orang serta 
tersedianya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan penduduk 
melalui salah satu strategi untuk mencapai sasaran tersebut yaitu 
peningkatan peran serta masyarakat yang dapat rnencakup dunia usaha. 
Kendala peran serta masyarakat adalah tidak adanya kemampuan karena 
kemiskinan, tidak adanya kemauan karena tingkat kepedulian rendah dan 
tidak adanya kesempatan karena keterbatasan peran dari Pemerintah. 

Upaya pengembangan perekonomian wilayah dari sektor agribisnis 
dapat ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Di Kabupaten 
Karawang banyalc masalah yang dihadapi petani padi semenjak dari 
produksi hingga pemasaran. Hasil petani dari usaha produksi berasl 
gabah tidak memadai yang disebabkan oleh harga gabah ditingkat petani 
rendah. Petani tidak memiliki posisi tawar. Salah satu strategi untuk 
meningkatkan nilai tambah bagi petani padi di Kabupaten Karawang 
adalah melalui jejaring patisipasi masyarakat yang melibatkan petani dan 
stakeholders dalam usaha gabah/ beras. Jejaring yang dimaksud adalah 
networking yang terjadi baik formal maupun informal di antara 
stakeholders tersebut. 

Perumusan masaiah dalam penelitian ini ada tiga yaitu : (1) 
Mengapa perlu ada jejaring partisipasi masyarakat dalam usaha produksi 
gabah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ? (2) Faktor apa saja yang 
membuat keberhasilan jejaring Partisipasi masyarakat tersebut ? (3) 
Bagaimana jejaring partisipasi masyarakat dalam usaha produksi gabah 
yang memberikan nilai tambah kepada petani di Kabupaten Karawang ? 
Sedangkan tujuan penelitian ada tiga yaitu : (1) Mengidentifiksikan 
stakeholders untuk mengetahaui tingkat kepentingan jejaring partisipasi 
masyarakat dari sisi stakeholders dalam usaha produksi gabahlberas di 
Kabupaten Karawang, Jawa Barat. (2) Merumuskan faktor - faktor 
penentu terbentuknya jejaring partisipasi masyarakat dalam usaha 
produksi gabah (3) Merumuskan jejaring partisipasi masyarakat dalam 
usaha produksi gabah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 
petani di Kabupaten Karawang. 

Manfaat penelitian bagi stakeholders yang terlibat dalam usaha 
produksi gabah di Kabupaten Karawang diharapltan dapat lebih 
berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat petani dan 
manfaat bagi Pemda Kabupaten Karawang serta dinas terkait adalah 
sebagai masukan bagi pengembangan jejaring usaha produksi gabah 



dalam upaya pembinaan ekonomi (mikro) yang merupakan basis 
pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Karawang. 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan stakeholders yang 
terkait dalam usaha produksi gabahlberas di Kabupaten Karawang (yang 
meliputi kelompok tani, koperasi, pengusaha, perbankan, Pemda dan 
dinas - dinas terkait serta lembaga swadaya masyarakat ). Fokus 
penelitian pada hubungan keterkaitan stakeholders sebagai potensi bagi 
pembentukan struktur jejaring partisipasi masyarakat dalam usaha 
produksi gabah di Kabupaten Karawang. 

Penelitian ini merupakan pemahaman terhadap persepsi 
stakeholders dalam usaha produksi gabah di Kabupaten Karawang dan 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara purposive random sampling terhadap 30 
orang responden dari 13 stakeholders : 2 responden dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), 2 dari Koperasi Unit Desa (KUD), 2 dari 
kelompok tani (Poktan), 2 dari Koperasi Serba Usaha (KSU), 2 dari 
koperasi Kelompok Tani (KKT), 2 dari Penggilingan Beras (PB), 2 dari 
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), 2 dari Dinas Pertanian dan 
Kehutanan Kabupaten Karawang (Diperta), 2 dari dinas Koperasi 
Kabupaten Karawang(2), 2 dari BRI Kabupaten Karawang, 2 alumni IPB 
di Kabupaten Karawang (2), 4 orang pakar yaitu Kepala Bagian Ekonomi 
Pemda Kabupaten Karawang, Kepala Sub Dolog Kabupaten Karawang, 
Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Karawang dan Kepala BRI Kabupaten 
Karawang. 

Hasil yang diperoleh dari identifikasi stakeholders tersebut terdapat 
adanya hubungan keterkaitan yang terjadi karena adanya faktor-faktor 
kebutuhan, tugaslfungsi lembaga pemerintah dan swasta, kebersamaan 
dan kepercayaan. Hubungan keterkaitan yang sudah terjadi dari 
partisipasi masyarakat (stakeholders) tersebut berlaku sebagai struktur 
jejaring partisipasi masyarakat (JPM) dalam usaha produksi gabah di 
Kabupaten Karawang. 

Analisis terhadap lingkup eksternal dan internal dari jejaring 
partisipasi masyarakat tersebut dapat diketahui faktor-faktor peluang dan 
ancaman serta kekuatan dan kelemahannya. Dengan analisis TOWS 
memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk memperoleh empat strategi 
bagi pengembangan JPM usaha produksi gabah di Kabupaten Karawang 
yaitu : pemberdayaan Koperasi Kelompok Tani, peningkatan kemampuan 
teknologi pasca panen, pembangunan pasar induk dan pemberdayaan 
SDM petani dan Koperasi I KUD. Untuk mendapatkan strategi yang 
menjadi prioritas digunakan Quantitative Strategy Planning Matrix 
(QSPM) dengan mencari total Attractive Score (AS) yang paling tinggi dan 
diperoleh strategi pemberdayaan Koperasi Kelompok Tani (KKT) dengan 
nilai total AS tertinggi yaitu 6,22. 

Saran bagi JPM usaha produksi gabah dengan strategi 
pemberdayaan KKT yang diperoleh dapat lebih fokus dengan melibatkan 
stakeholders yang paling dekat hubungan keterkaitannya dengan KKT 
dan Poktan yaitu Koperasi unit Desa, dinas Pertanian dan Kehutanan 



(Diperhut) kabupaten Karawang, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), 
Dinas Koperasi kabupaten Karawang, BRI cabang Karawang, Sub Dolog 
Kabupaten Karawang dan Pemda Kabupaten Karawang. Dengan 
demikian petani (KKT dan Poktan) dapat akses pada kegiatan mulai 
produksi hingga pemasaran hasil panen. Pada gilirannya Poktan melalui 
wadah KKT dapat memperoleh nilai tambah dari penjualan gabah mereka. 
Sebagai pengelola jejaring (server) bagi JPM usaha produksi gabah di 
Kabupaten Karawang adalah PEMDA Kabupaten Karawang melalui 
Dinas Pertanian dan Kehutanan yang sangat berperan dalam 
penyediaan informasi teknis bagi pengelolaan usaha tani dan pasca 
panen bagi Poktan, KKT dan KUD. 

lmplikasi strategi bagi pemberdayaan KKT adalah pengadaan 
sarana produksi kolektif, kemudahan pemberian kredit, kelengkapan 
badan hukum KKT dan penggalakan iuranlsimpanan anggota. Sebagai 
saran bagi studi lanjutan jejaring partisipasi masyarakat dalam usaha 
produksi gabah yang diperoleh baru pada struktur jejaring yang masih 
perlu dikaji lagi akan aspek jejaring lainnya seperti isi dan norma serta 
kemampuan SDMnya (intelectual capital) sebagai langkah awal menuju 
jejaring berbasis e-farmers dan e-commerce. 

Kata kunci: Jejaring Partisipasi Masyarakat, produksi gabah, analisis 
TOWS, analisis QSPM. 




