
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini telah

menunjukkan banyak kemajuan, yang antara lain dapat dilihat dari

berbagai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 6 - 7%

pertahun selama 30 tahun terakhir, peningkatan pendapatan perkapita

dari US$ 70 pada tahun 1960-an menjadi US$ 1.200 pada tahun 1997,

dan ekspor yang meningkat dari tahun ketahun. Namun demikian,

disadari masih banyak tantangan yang dihadapi seperti masalah

kesenjangan antar golongan, antar sektor dan kesenjangan antar daerah

(Kalla, 1997).

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut di atas, sektor

pertanian dituntut untuk lebih banyak peranannya. Dalam Pembangunan

Jangka Panjang Tahap II (PJP II) pertumbuhan Product Domestic Bruto

(PDB) sektor pertanian diproyeksikan rata-rata 3,5% per-tahun.

Walaupun pangsa sektor pertanian dalam PDB diproyeksikan akan

menurun dari 17,4% pada awal PJP II menjadi 9,2% pada akhir PJP II,

sementara dalam kurun waktu yang sama pangsa sektor industri naik dari

23,8% menjadi 32,5%, namun dalam penyerapan tenaga kerja

diproyeksikan masih akan menampung 27,7% pada akhir PJP II atau

sekitar 40,9 juta tenaga kerja (Pakpahan, 1996).
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Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap

pertumbuhan perekonomian nasional, kebijaksanaan pembangunan

subsektor perkebunan yang merupakan bag ian integral dari

pembangunan sektor pertanian tetap dilanjutkan sebagai kegiatan

agribisnis dan diarahkan untuk meningkatkan ekspor non migas dan

mendorong perkembangan agroindustri perkebunan. Perkebunan Besar

terus dikembangkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian

terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, sedangkan perkebunan

rakyat semakin didorong dengan pendekatan skala ekonomi melalui

pemantapan kelembagaan dan kemitraan usaha dengan perkebunan

skala menengah dan keeil.

Komoditi jambu mete sebagai salah satu komoditas perkebunan

yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak hanya pada

pertumbuhan tetapi juga pemerataan perekonomian nasional, akhir-akhir

ini telah dikembangkan seeara luas, terutama di Kawasan Timur

Indonesia, seperti daerah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa

Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Jambu mete dikembangkan dengan

pertimbangan bahwa pasarnya kuat, harga eukup baik dan mudah

tumbuh dengan baik pada lahan-Iahan kritis, daerah kering yang musim

hujannya hanya 4 bulan, tidak mudah diserang hama-penyakit dan tidak

memerlukan pemeliharaan yang rumit.
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Luas areal dan produksi jambu mete Indonesia berkembang pesat

beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1980 baru mencapai luas 116 ribu

hektar dengan produksi 9 ribu ton, telah meningkat menjadi seluas 465

ribu hektar (meningkat 300 %) dengan produksi 77, 5 ribu ton (meningkat

750 %) pada tahun 1996. Menurut jenis pengusahaannya, luas areal dan

produksi jambu mete di Indonesia didominasi (Iebih 95%) oleh

Perkebunan Rakyat (PR) yang dari tahun ketahun terus terjadi

peningkatan, sedangkan Perkebunan Besar (Negara maupun Swasta)

relatif stabil perkembangannya.

Sesuai dengan ciri pengusahaan perkebunan rakyat, yaitu

produktivitas rendah, skala usaha kecil, posisi tawar petani pekebun

lemah, kelembagaan petani yang kurang mantap, keterbatasan pada

akses teknologi, sumber dana/modal dan akses ke pemasaran, serta

kurangnya orientasi bisnis, maka dalam rangka optimasi pengembangan

perkebunan jambu mete perlu ditempuh pendekatan kemitraan dengan

perkebunan besar atau industri pengolahan.

Disamping akan menguntungkan petani pekebun, pendekatan

kemitraan ini juga sangat penting bagi industri pengolahan jambu mete,

khususnya gelondong mete, sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan

bahan baku industrinya secara kontinu dengan mutu yang baik. Hal ini

perlu dilakukan mengingat industri pengolahan jambu mete yang tumbuh
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dengan pesat akibat perkembangan perkebunan jambu mete, saat ini

banyak mengalami permasalahan kekurangan bahan baku.

Permasalahan tersebut timbul akibat pertumbuhan industri yang lebih

besar dari pertumbuhan produksi jambu mete, sehingga produksi yang

ada belum dapat memenuhi kapasitas industri pengolahan. Kondisi

kekurangan bahan baku tersebut akhir-akhir ini semakin parah karena

meningkatnya ekspor gelondong mete, terutama ke India.

Persaingan dengan eksportir atau pedagang perantara tidak dapat

dihindarkan, mengingat sebagian besar industri pengolahan jambu mete

berlokasi jauh dari lokasi perkebunan (produsen), sehingga dapat

berakibat tingginya biaya transportasi, yang akhirnya diperhitungkan

dalam harga pembelian. Apabila harga pembelian oleh industri tersebut

lebih rendah dari harga eksportir/pedagang perantara, maka petani

pekebun akan cenderung menjual hasilnya pada eksportir atau pedagang

perantara, yang berakibat pada industri pengolahan kekurangan bahan

baku.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, sebagai salah satu upaya

meningkatkan peranan jambu mete dalam rangka peningkatan

pendapatan petani dan sekaligus sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

bahan baku industri pengolahan jambu mete, maka perlu dilakukan kajian
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untuk menganalisis peluang pengembangan kemitraan antara petani

jambu mete dengan industri pengolahan.

Studi kasus dipilih di Kabupaten Oompu, Propinsi Nusa Tenggara

Barat (NTB), mengingat daerah tersebul merupakan salah salu senlra

produksi jambu mete yang hampir 99% dihasilkan oleh perkebunan

rakyat. Oisamping ilu, lerdapal perkebunan swasta PT. X yang sudah

mempunyai kebun jambu mete di daerah lersebul dan mempunyai industri

hilir di Semarang, Jawa Tengah, yang diharapkan dapal menjadi mitra

pelani.

Oi Kabupalen Oompu, jambu mele merupakan salah salu

komodilas andalan yang mendapal priorilas cukup tinggi dalam

pengembangannya. Pengembangannya diarahkan pada lahan-Iahan

kosong yang terhampar luas dan daerah-daerah kritis, mengingal

perannya mampu berfungsi ekonomis dan merehabililasi lahan, sehingga

dapat mendukung upaya pengenlasan kemiskinan, peningkatan ekonomi

wilayah dan sekaligus pelestarian sumberdaya alam.

B. Perumusan Masalah

Pengembangan perkebunan jambu mete di Kabupalen Oompu

lelah meningkat sangat pesal dan hasil produksinya telah mampu

meningkatkan pendapatan pelani. Namun demikian produklivilas yang

dihasilkan masih rendah yang diakibalkan kelerbalasan-kelerbalasan
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yang ada pada petani, sehingga pendapatan yang diterima belum sesuai

yang diharapkan.

Dilain pihak industri pengolahan gelondong mete PT. X yang

sudah tumbuh mengalami kekurangan bahan baku. Salah satu alternatif

untuk menjamin pasokan bahan baku adalah melalui kemitraan dengan

perkebunan rakyat, karena investasi pembangunan kebun sendiri

membutuhkan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan

masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran agribisnis jambu mete di Kabupaten Dompu,

NTB dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik oleh

petani, industri pengolahan/PT. X dan pemerintah daerah ?

2. Bagaimana peluang pengembangan kemitraan PT. X dengan petani

jambu mete di wilayah Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, sebagai

salah satu upaya meningkatkan peranan jambu mete dalam

meningkatkan pendapatan petani dan ekonomi wilayah ?

3. Program apa yang perlu dirumuskan agar kemitraan antara PT. X

dengan petani jambu mete di Kabupaten Dompu, Propinsi NTB

tersebut dapat meningkat, sehingga dapat berkelanjutan (sustainable)

dan dapat dikembangkan ditempat lain yang sejenis (replicable)?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas. maka penelitian

ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi agribisnis

jambu mete di Kabupaten Dompu, NTB, baik yang menyangkut petani,

industri pengolahan I PT. X dan pemerintah daerah.

2. Mengkaji peluang pengembangan kemitraan PT. X dengan petani

jambu mete di wilayah Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, sebagai

salah satu upaya peningkatan peranan jambu mete dalam

meningkatkan pendapatan petani dan ekonomi wilayah.

3. Merumuskan program yang diperlukan, agar kemitraan antara PT. X

dan petani jambu mete di Kabupaten Dompu, Propinsi NTB dapat

meningkat, sehingga dapat berkelanjutan (sustainable) dan

dikembangkan ditempat lain yang sejenis (replicable)?

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Mengingat terbatasnya waktu untuk penelitian dan luasnya

cakupan masalah kemitraan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada

kemitraan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan petani untuk

lokasi sekitar kebun sendiri (HGU) PT. X di Kabupaten Dompu, Propinsi

NTB. Disamping itu penelitian ini mengalami kendala untuk memperoleh

http://www.mb.ipb.ac.id



8

data primer pendapatan petani, sehingga didekati dari data Product

Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Kendala juga dihadapi dalam memperoleh pendapat dari PT. X untuk

mengisi matriks banding berpasangan untuk proses menentukan peluang

pengembangan kemitraan dengan metode Analitikal Hirarki Proses,

sehingga pendapat hanya diperoleh dari satu responden.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

• Meningkatkan pengetahuan penulis dalam mengkaitkan teori

kemitraan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan tentang

agribisnis jambu mete.

• Sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Perkebunan dan

Pemerintah Daerah serta PT. X tentang permasalahan agribisnis

jambu mete dan upaya yang perlu ditempuh dalam meningkatkan

peranan jambu mete dalam meningkatkan pendapatan petani dan

ekonomi wilayah sekaligus pemenuhan kebutuhan bahan baku

industri pengolahan gelondong mete.
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