
penentuan harga , komponen yang mempengaruhi dan tata cara

pembelian hasil petani peserta PIR - BUN. Kebijaksanaan ini bertujuan

melindungi kepentingan ekonomi petani dengan menciptakan tingkat

harga yang layak bagi petani plasma dan pada sisi lain untuk Perusahaan

Inti adalah ketersediaan bahan baku yang menjamin kontinuitas proses

produksi. Dengan ditetapkannya ketentuan dan rumus harga pembelian

karet produksi petani plasma tersebut, diharapkan petani dapat menerima

harga yang layak. Dengan demikian petani dapat melunasi hutang tepat

pada waktu yang direncanakan dan dapat mencapai sasaran pendapatan

yang ditetapkan. sebesar US $ 1.500 per kepala keluarga (KK), serta

sasaran pendapatan per kapita yang diamanatkan dalam Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) 1993-1998 sebesar US $ 2.600 pada akhir

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II.

Harga yang diperoleh berdasarkan rumus harga sering kali lebih

rendah dari harga yang bertaku dipasar (swasta). Dengan demikian akan

merangsang petani untuk menjual produksinya keluar wilayah PIR.

Harga karet hasil produksi plasma ditetapkan berdasarkan Kadar

Karet Kering (KKK) dikalikan dengan Harga Ekspor setelah dikurangi

Biaya, sesuai dengan rumus : H = K ( HE - B ). Yang dimaksud dengan

Kadar Karet Kering (K) dalam rumus tersebut adalah besarnya

kandungan karet dalam bahan olah karet yang dinyatakan dalam persen

(%). Penentuan besarnya K dilaksanakan oleh perusahaan inti dan

disaksikan oleh wakil petani berdasarkan petunjuk teknis dari Direktorat
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Jenderal Perkebunan, dengan cara pengambilan contoh pada setiap kali

penyerahan hasil oleh petanil kelompok tani pada perusahaan inti di

tempat pengumpulan hasil (TPH) atau pabrik. Besamya K akan

diumumkan setiap hari. Sedang harga Ekspor (HE) yang digunakan

sebagai harga patokan dalam perhitungan rumus harga, ditetapkan oleh

perusahaan inti sesuai wilayah ke~a masing-masing KPB terkait. Harga

tersebut ditetapkan berdasarkan harga rata rata selama 2 minggu

sebelumnya yang disampaikan oleh KPB. Biaya olah (B) merupakan biaya

yang dikeluarkan oleh perusahaan inti untuk pengolahan langsung,

penyusutan dan biaya penjualan. Dalam perhitungan biaya olah,

penyusutan didasarkan pada harga perolehan pabrik dibagi dengan

jumlah produksi selama masa ke~a pabrik sesuai umur ekonomisnya.

Untuk bangunan selama 20 tahun dan untuk mesin selama 10 tahun.

Mengingat jumlah produksi merupakan salah satu faktor pembagi dalam

perhitungan penyusutan, maka penurunan produksi akan berpengaruh

terhadap naiknya biaya penyusutan.

Besamya B ditetapkan 6 (enam) bulan sekali oleh Direktorat

Jenderal Perkebunan setelah mendengar saran dari perusahaan inti.

Dalam penetapan biaya olah ( B ), beberapa komponen biaya di

perusahaan inti sering kali lebih besar dari perusahaan swasta. Beberapa

komponen biaya yang lebih tinggi tersebut, diantaranya adalah gaji

karyawan diluar pabrik, bahan bakar, biaya analisa dan biaya penyusutan .

Karena besamya harga ditentukan oleh besamya kadar karet kering,
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harga ekspor dan faktor biaya, maka tingginya beberapa komponen biaya

di perusahaan inti tersebut mengakibatkan harga di perusahaan inti

menjadi lebih rendah dari perusahaan swasta. Disamping itu, karena

formula harga ditetapkan tiga bulan sekali, maka kenaikan harga ekspor

karet pada saat ini, tidak langsung dapat dinikmati oleh petani plasma,

seperti halnya di perusahaan swasta yang selalu mengikuti perl<embangan

harga pasar. Mengingat pendapatan adalah hasil perl<alian harga dan

jumlah produksi, maka dalam upaya pencapaian target pendapatan dan

target waktu pelunasan kredit, selain dipengaruhi oleh harga juga

dipengaruhi oleh produktivitas tanaman. Penurunan produksi dengan

harga tetap, akan menurunkan tingkat pendapatan dan memperpanjang

waktu pelunasan. Tinggi rendahnya produksi sesuai dengan produktivitas

tanaman kelas A, B, C, dan D seperti pada Lampiran 1, 2, 3 dan 4.

Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa harga di PIR lebih

rendah dari harga di beberapa perusahaan swasta disekitamya.

diperburuk dengan adanya pabrik Crumb Rubber swasta yang beroperasi

disekitar wilayar PIR-BUN yang tidak didukung oleh ketersediaan bahan

baku yang cukup. Dilain pihak, guna mencapai efisiensi pabrik swasta

dalam pemenuhan bahan baku, maka pabrik berani membeli karet petani

PIR-BUN dengan harga sedikit lebih tinggi. Kondisi ini memberi peluang

dan merangsang petani untuk menjual hasilnya keluar PIR. Penjualan

keluar perusahaan inti disatu pihak akan menguntungkan petani plasma

karena harga diluar PIR lebih tinggi, namun hal tersebut akan
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mengganggu hubungan kemitraan Inti Plasma. Hubungan kemitraan Inti

Plasma tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam konsepsi

PIR dalam mewujudkan satu kesatuan unit ekonomi yang utuh dan

berkesinambungan. Sehingga penjualan keluar menunjukkan adanya

penyimpangan dilapangan yang menyalahi konsepsi PIR. Untuk itu agar

Inti-Plasma tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh, maka

penyimpangan-penyimpangan yang mengganggu hubungan kemitraan

Inti-Plasma perlu mendapat prioritas perhatian. Prioritas perhatian tersebut

dapat dimulai dengan keterbukaan semua pihak yang terkait disertai

tindak nyata dan prinsip saling menguntungkan, serta membudayakan

teknik produksi guna peningkatan produktivitas. Sedang untuk

mengetahui kemampuan petani dalam melunasi kredit dan pencapaian

target pendapatan, diperlukan suatu kajian kine~a pelunasan kredit.

Dilain pihak, penjualan keluar inti oleh petani, juga mengakibatkan

penyediaan bahan baku pabrik milik Inti tidak tercukupi sehingga biaya

operasional, khususnya penyusutan yang merupakan salah satu

komponen dari biaya olah menjadi tinggi dan harga perolehan petani akan

semakin rendah. Hal yang terjadi di pabrik Crumb Rubber swasta adalah

sebaliknya. Bertitik tolak dari kondisi tersebut maka perlu pengkajian

komponen yang mempengaruhi rumus harga.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dapat dibuat
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rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dampak penerapan rumus harga dan produktivitas pasca

konversi akan memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit.

2. Apakah dengan produktivitas dan penerapan rumus harga tersebut,

sasaran pendapatan petani peserta PIR BUN sebesar US$ 1.500 per

kepala keluarga dan sasaran pendapatan perkapita pada akhir PJP II

sebesar US$ 2.600 dapat dicapai.

3. Apakah harga yang te~adi di pasar/harga di luar PIR tidak

menyebabkan terganggunya mekanisme kemitraan Inti Plasmal

konsepsi PIR.

1.3. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan

rumus harga dan produktivitas kebun tehadap :

1. Kemampuan petani dalam pengembalian kredit.

2. Pencapaian sasaran pendapatan petani peserta PIR-BUN sebesar

US$ 1.500 per KK per tahun dan sasaran pendapatan perkapita pada

akhir PJP II sebesar US$ 2.600 .

3. Mekanisme kemitraan Inti Plasma sebagaimana tersirat dalam

konsepsi PIR.

1.4. Kegunaan Penelitian.

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai
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