
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karel merupakan salah salu komodilas perkebunan lerpenling

dalam perekonomian Indonesia dan merupakan komodilas sosial

dalam arti menyangkul kehidupan masyarakal banyak, lerulama di

pulau Sumalera dan Kalimantan. Berbagai upaya pengembangan

karet telah diupayakan selama ini, sehingga produksi yang pada awal

Pelita I masih 709 ribu lon, maka sekarang ini telah mencapai sekitar

1.570 ribu ton alau mengalami kenaikan hampir dua kali lipal lebih.

Sebagai sualu komodilas sosial, karet dapat dilihat dari

komposisi bentuk usahanya yang terdiri dari Perkebunan Rakyat

(PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar

Swasta (PBS), dimana proporsi PR merupakan bagian lerbesar yakni

84,5 persen dari areal dan 75,7 persen dari produksi secara nasional.

Karena ilu pembangunan subsektor perkebunan akan lerus tumbuh

dan berkembang dengan perkebunan rakyal sebagai "tulang

punggung" dan perkebunan besar sebagai "pendukung dan

penunjang".
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Secara khusus arah pembangunan perkebunan (termasuk

karet) dalam Repelita VI adalah : (1) Pembangunan perkebunan

dilanjutkan dalam sistem agribisnis yang terpadu dengan

agroindustri melalui keterkaitan yang saling menguntungken entere

petani produsen dan industri; (2) Pembangunan perkebunan

dilaksanakan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), pola Unit

Pelayanan Pengembangan (UPP), pola Swadaya dengan mengikut

sertakan Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta

Nasional; (3) Perhatian khusus diberikan pada usaha perlindungan

dan pengembangan perkebunan rakyat yang didukung oleh

kemudahan pendanaan dan pemasaran; (4) Penanganan lahan

kering, rawa dan lahan terlantar. Implementasi dari kebijakan tersebut

diatas akan ditempuh melalui pola kemitraan untuk pelaksanaan

beberapa strategi sebagai berikut : (a) peningkatan produktivitas dan

pemanfaatan sumberdaya (alam dan manusia) sejalan dengan

pengembangan berbagai cabang usahatani diluar tanaman pokok; (b)

peningkatan orientasi bisnis dari usahatani penumbuhan

kelembagaan pedesaan dan kemitraan usaha; (e) memelihara dan

meningkatkan iklim sejuk dalam membantu pelaksanaan minat

investasi di subsektor perkebunan untuk meneapai hasil yang

diharapkan; (d) mempertangguh daya saing komoditas melalui
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peningkatan mutu, rayonisasi dan kemitraan usaha; dan (e)

menciptakan usahatani yang berkelanjutan.

Menurut Saragih (1996), kendala dan faktor penghambat (bottle

neck) dalam pengembangan agribisnis perkebunan adalah : Pertama,

masalah kualitas sumberdaya manusia yang relatif masih rendah,

terutama ditingkat petani; Kedua, keterbatasan alternatif teknologi

produksi baik di tingkat usahatani (on-farm) maupun agroindustri;

Ketiga, skala usaha produksi (perkebunan rakyat) masih belum

ekonomis; Keempat, integrasi masing-masing sub-sistem dalam

sistem agribisnis perkebunan yang sekarang ada relatif masih belum

terpadu, baik dilihat dari kelembagaannya, perencanaannya,

infrastruktur penunjangnya, maupun kegiatan usahanya sendiri.

Dengan melihat situasi perkaretan nasional yang didominasi

oleh perkebunan karet rakyat dengan berbagai kelemahannya saat

ini, maka pengembangan agribisnis karet menghadapi permasalahan

utama yaitu kurangnya keterpaduan antar sub-sistem, terutama antara

sub-sistem usahatani dengan sub-sistem pengolahan dan pemasaran

hasil. Hal tersebut jelas terlihat dari rendahnya mutu bahan olah karet

(BOKAR) rakyat yang dihasilkan dan tingginya biaya tataniaga,
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sehingga pada gilirannya perolehan harga yang dilerima oleh pelani

menjadi rendah.

Menurul Hendralno (1992), unluk sampai ke pabrik pengolahan

alau pelabuhan ekspor, BOKAR melalui ranlai lalaniaga yang panjang

dan lidak efisien. Kondisi ini juga merupakan hambalan ulama

pengembangan agribisnis perkebunan, yang pada gilirannya akan

menghambal upaya peningkalan nilai lambah dan daya saing

perkebunan.

Menyadari peranan Perkebunan Rakyal sebagai tulang

punggung pembangunan perkebunan yang pada umumnya memiliki

lahan usaha yang sempil, produklivilas dan mulu hasil yang rendah,

manajemen lemah serta kelrampilan dan modal yang kurang, maka

keberadaan Perkebunan Besar sebagai pendukung dan penunjang

pembangunan dapal dijadikan milra usaha dcilam subsektor

perkebunan. Kemitraan usaha tersebut memiliki arti stralegis unluk

meningkalkan pendapalan pelani dan mulu hasil perkebunan karel

rakyal serta menciplakan inlegrasi sosial ekonomi anlara masyarakal

perkebunan rakyal dan perkebunan besar, dan menciplakan

kelerpaduan anlar sub-sislem dalam agribisnis karel lerulama sub

sislem usahalani karel rakyal dengan sub-sislem pengolahan dan
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pemasaran hasil pada perkebunan besar. Dengan demikian

perkebunan besar akan dapat berperan untuk mendorong

pertumbuhan wilayah, perkembangan industri hulu dan hilir

(agroindustri), menggerakkan modal dari kota ke desa sebagai

kontribusi dalam mengurangi arus urbanisasi (Tondok, 1997).

Berbagai ketentuan mengenai kemitraan telah dikeluarkan oleh

Pemerintah seperti : (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992

tentang Budidaya Tanaman, yang pada Pasal 47 ayat 3 dan 4, Pasal

48 ayat 3 dan Pasal 49, yang secara garis besarnya menekankan

bahwa Badan Usaha diarahkan untuk bekerjasama secara terpadu

dengan usaha petani. Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha

untuk mendorong kerjasama, keterpaduan budidaya, pemasaran dan

industri; (b) GBHN 1993 mengamanatkan bahwa : .

dalam rangka pengembangan dan pembinaan usaha nasional terus

didorong perluasan kerjasama dan keterkaitan usaha antar sektor dan

antar sub-sektor, antara usaha skala besar, menengah dan keeil

berdasarkan kemitraan yang saling menunjang dan menguntungkan

dengan seman'gat kekeluargaan dan kebersamaan; (e) Undang

Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Keeil. Pada Pasal 26,

27, 28, 29, 30, 31 dan 32 antara lain memuat tentang ruang Iingkup

kemitraan, pola, bentuk kerjasama dan seeara bertahap usaha keeil
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dapal ikul memiliki saham pada milra usahanya. Secara nasional

dalam rangka menggalakkan kemilraan usaha lersebul, Presiden

Suharto pada bulan Mei 1996 telah mencanangkan "Gerakan

Kemitraan Usaha Nasional" (GKUN) sebagai wahana penyaluan

kekualan ekonomi nasional dalam menghadapi persaingan bebas.

Keberhasilan pola PIR yang dimulai lahun 1977, dimana sejak

awal seluruh sub-sislem agribisnis dirakil dan dilata, turul mendorong

semakin perlunya konsepsi lersebul dioperasionalkan pada pola-pola

perkebunan lain melalui pola kemitraan. Secara konsepsional,

kemilraan usaha sudah dilerapkan pada pola PIR dimana PB sebagai

inli membina PR disekilarnya sebagai plasma dalam penyediaan

sarana produksi, bimbingan usaha lani, pengolahan dan pemasaran

hasil. Dengan pola PIR, pengusaha PB telah membagi resiko dan

peluang dengan pelani plasma yang menjadi pesertanya sehingga

simbiose mutualistis usaha tersebut akan memperkual keberadaan

agroinduslri dilengah masyarakat.

Mengingal kondisi PR yang umumnya masih lemah dalam

seluruh proses kegialan usaha perkebunan, maka kemilraan usaha

sebaiknya melipuli seluruh sub-sislem agribisnis, lermasuk kegialan

penunjang seperti pendanaan dan pembinaan pelani. Dengan
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demikian berbagai masalah lainnya seperti permodalan, pengolahan

hasil dan pemasaran dapat diatasi sehingga tujuan peningkatan

produktivitas dan efisiensi, peran serta dan pendapatan petani dapat

diwujudkan (Tondok, 1997).

Dalam upaya meningkatkan mutu BOKAR rakyat, nilai tambah

dan daya saing karet Indonesia, Pemerintah sejak PJP I telah

melaksanakan serangkaian program dan proyek pengembangan karet

rakyat, mulai dari penyedian bahan tanaman karet unggul,

peremajaan, intensifikasi, perluasan areal serta penyediaan sarana

pengolahan karet sederhana. Salah satu upaya dalam rangka

penyediaan unit pengolahan hasil karet adalah melalui Proyek

Pengembangan Unit Pengolahan Karet RakyatlSmallholders Tree

Crops Processing Project (PPUPKRlSTCPP) yang didukung

pembiayaannya bekerjasama dengan the Asian Development Bank

(ADB). Sasaran utamanya adalah pembangunan unit pengolahan

hasil (UPH) karet sederhana sebanyak 8.000 unit di 6 (enam) propinsi

yaitu : Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tet'lgah dan Kalimantan Selatan.

~beradaan PPUPKR, yang merupakan upaya perbaikan dan

peningkatan mutu BOKAR pada tingkat sub-sistem usahatani karet
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rakyat, perlu diimbangi dengan menciptakan keterpaduan antar sub

sistem yang merupakan integrasi fungsional antar sub-sistem,

terutama dengan sub-sistem pengolahan dan pemasaran hasil yang

dalam hal ini diwakili oleh processor (pabrik crumb rubber) dan atau

perusahaan perkebunan karet lainnya. Untuk itu telah dikembangkan

berbagai pola kemitraan antara petani karet dengan perusahaan

mitra, dan salah satu pola jalinan kerjasama kemitraan tersebut

adalah pola kemitraan antara petani karet peserta PPUPKR dengan

pabrik crumb rubber, yang juga merupakan tindak lanjut kesepakatan

kerjasama antara GAPKINDO dengan Direktorat Jenderal Perkebunan

pada 11 September 1993.

Keberhasilan kemitraan usahatani karet rakyat khususya pada

PPUPKR dengan processorlpabrik crumb rubber anggota GAPKINDO

merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi pembangunan

perkebunan karet rakyat di Indonesia. Keberhasilan ini disatu sisi

akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi para

pelakunya, dan disisi lain akan dapat pula meningkatkan daya saing

produk karet Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Untuk itu pada wilayah-wilayah pengembangan karet rakyat,

seperti PPUPKR yang telah melaksanakan kemitraan usaha dengan
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pabrik crumb rubber sebagai implementasi tindak lanjut kesepakatan

tersebut diatas, perlu dikaji dan ditelusuri informasi mengenai kinerja

kemitraan serta rumusan kebijakan penyempurnaan pengembangan

kemitraannya lebih lanjut. Agar dapat mendisain pola kemitraan yang

lebih efektif, untuk dikembangkan pada wilayah-wilayah

pengembangan karet rakyat lainnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1)

Bagaimana keragaan kemitraan antara petani karet PPUPKR dengan

pabrik crumb rubber PT. PAN; dan (2) Bagaimana keragaan tersebut

mempengaruhi kinerja kemitraan para pelaku kemitraan;

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis kinerja

kemitraan antara petani 'karet PPUPKR dengan pabrik crumb rubber;

(2) Merumuskan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja

kemitraan di wilayah pengembangan karet rakyat pada PPUPKR

khususnya.
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D. Lingkup Penelitian

Lingkup penelilian ini dibalasi pada kemilraan usaha anlara

pelani karel peserta PPUPKR dengan perusahaan crumb rubber PT.

Prasidha Aneka Niaga yang berlokasi di Kabupalen Muara Enim,

Propinsi Sumalera Selalan.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelilian ini diharapkan dapal : (1) Memberikan

bahan masukan berupa allernalif kebijakan pengembangan kemilraan

usaha khususnya unluk komodili karel, pada Direkloral Jenderal

Perkebunan; (2) Menambah pengelahuan, ketrampilan dan wawasan

bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh

dengan aktivitas di lapang yang dapal menunjang pelaksanaan

aklivitas tugas sehari-hari di Direktorat Jenderal Perkebunan.
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