
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari pembangunan nasionai, pembangunan subsektor

perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

petani, menciptakan lapangan kerja barn, menambah devisa negara,

melestarikan sumber daya alam dan Iingkungan serta mendorong pertumbuhan

wilayah dan membantu program transmigrasi. Berpedoman pada arahan

pembangunan dimaksud, maka pembangunan subsektor perkebunan

dilaksanakan melalui empat pola yaitu Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Pola

Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), Pola Swadaya dan Pola Perkebunan

Besar(PB).

Pcmbangunan pertanian dalam PJP I dititik beratkan pada peningkatan

produksi. Memasuki PJP II orientasi pembangunan pertanian diarahkan pada

peningkatan pendapatan melalui pengembangan "agribisnis".

Pengembangan subsektor perkebunan melalui pengembangan pola UPP,

PIR, PB dan Swadaya merupakan upaya untuk penumbuhan agribisnis.

Keberhasilan pada pola PIR dimana sejak awal ditata komponen-komponen

subsistem agribisnis telah menjadi "modal dasar" dalam pertumbuhan usaha

perkebunan.
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Pola PIR sebagai salah satu pola pengembangan perkebunan sudah

dilaksanakan sejak tahun 1977 dan merupakan pengembangan perkebunan di

wilayah bukaan baru dalam bentuk satu unit ekonomi yang terdiri dari

komponen-komponen kebun inti, kebun plasma (rakyat) dan pemukiman.

Kebun plasma yang pada tahap awal dibangun oleh perusahaan inti sejak

tanaman mulai menghasilkan dialihkan pemilikannya kepada petani peserta

melalui konversi kredit dengan kewajiban menjual hasil kepada perusahaan inti

pada tingkat harga yang saling menguntungkan.

Pertumbuhan usaha perkebunan baik perkebunan rakyat maupun

perkebunan besar berkembang dengan pesat khususnya pada pola PIR,

utarnanya pada budidaya kelapa sawit. Hal ini merupakan momentum yang

sangat penting untuk terus dibina dan dikendalikan sehingga ke depan semakin

berkembang dan meningkat baik kuantitas maupun kualitas.

Sejalan dengan konsepsi PIR, pada pengembangan perkebunan pola PIR

terjadi kerjasama antara petani plasma dengan perusahaan inti yang saling

menguntungkan dan saling ketergantungan yang disebut dengan kemitraan.

Sampai dengan saat ini pengembangan perkebunan melalui pola PIR

telah mencapai areal seluas ± 1,14 juta Ha yang terdiri dan PIR Bun 564.096

Ha dan PIR-TRANS 584.620 Ha. Dari luas areal ± 1,14 juta Ha tersebut

terdapat kebun inti 355.240 Ha dan kebun plasma 823.190 Ha. Khusus untuk

kelapa sawit telah mencapai areal seluas 756.019 Ha yang terdiri dan kebun
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inti 213.975 Ha dan kebun plasma 542.044 Ha yang melibatkan 271.022 KK

petani.

Seeara rinei luas pengembangan perkebunan pola PIR terlihat pada taOOI

berikut.

TaOOI 1. Luas Pengembangan Perkebunan Po1a PIR dan Jumlah Petani

Peserta Keadaan s.d. Maret 1997.

Sumber : Dltjen Perkebunan (1997)

Luas pengembangan perkebunan pola PIR berdasarkan jenis komoditas yang

diusahakan dapat disampaikan pada tabel berikut :

No. Proyek Luas (Ha) Petani
Plasma .Inti Jum1ah (KK)

I. PIR-BUN
PIRKhusus 121.084 37.200 158.284 63.974
PIR Lokal 62.005 12.292 74.297 60.511
PIR Berbantuan 214.681 116.834 331.515 103.620

II. pm-TRANS 425.416,96 159.209,94 584.629,90 277.680

Jumlah 823.189,96 325.535,94 1.148.725,90 505.785
..

Tabel 2. Luas Pengembangan Perkebunan Po1a PIR Berdasarkan
Jenis Komoditi

Sumber : Dltjen Perkebunan (1997)

No. Komoditas Luas (Ha)

Plasma Inti Jumlah

1. Kelapa Sawit 542.043,96 213.974,94 756.018,90
2. Karet 176.315 84.448 260.763
3. Kelapa Hibrida 68.871 20.726 89.597
4. Oula 7.436 4.297 11.733
5. Kapas 14.526 360 14.886
6. Teh 9.631 829 10.460
7. Kakao 4.365 900 5.265

Jumlah 823.189.96 325.535.94 1.148.725.90
..
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Dari Tabel di atas terlihat bahwa pengembangan PIR yang terluas adalah untuk

komoditi kelapa sawit mencapai ±66% dari total pengembangan PIR.

Tujuan dari pengembangan perkebunan dengan pola PIR tidak hanya

terbatas kepada pembangunan kebun, tetapi lebih luas yaitu membangun

mesyarakat pekebun yang berwiraswasta, sejahtera dan selaras dengan

lingkungannya. Masyarakat kebun yang dibangun terdiri antara lain petani

peserta yang diarahkan untuk memiliki keterampilan dalam menerapkan

inovasi, mampu menarik manfaat dari azas skala ekonomi baik secara

perorangan, kelompok maupun koperasi yang memliki kekuatan mandiri dalam

menghadapi tantangan pengembangan usaha perkebunan.

Salah satu pengembangan perkebunan melalui pola PIR adalah Proyek

PIR-OPHIR di kabupaten Pasaman propinsi Sumatera Barat dengan

perusahaan inti PTPN VI dan dalam pelaksanaannya mendapat bantuan dari

pemerintah Jerman Barat. PIR OPHIR ini merupakan PIR berbantuan dengan

luas pengembangan proyek adalah 6.000 Ha yang terdiri dari kebun inti 1.200

Ha dan kebun plasma 4.800 Ha dengan melibatkan petani peserta 2.400 KK.

Proyek PIR OPHIR dimulai pada tahun 1981/1982 dan pembangunan fisik

kebun, sarana serta prasarana pada proyek PIR OPHIR telah selesai

dilaksanakan pada tahun 1985/1986, dan sebagian besar petani telah selesai

melunasi kreditnya. Yang utama pada proyek PIR OPHIR ini adalah bahwa

proyek ini merupakan proyek dengan pola PIR yang paling berhasil, dimana
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kunci keberhasilan ini terletak pada kemitraan antara perusahaan inti dan

petani plasma yang diterapkan dengan konsisten melalui pembinaan

kelembagaan petani yaitu kelompok tani dan koperasi. Keberhasilan proyek ini

antara lain terlihat pada peningkatan procluksi kebun plasma kelapa sawit,

kelembagaan petani dengan terbentuknya kelompok-kelompok tani dan

koperasi yang kuat dan mandiri dan timbulnya kegiatan-kegiatan ekonomi di

wilayah PIR Perkebunan serta tingkat pendapatan yang tinggi. Untuk

keberhasilan penerapan kemitraan ini tidak terlepas dari pembinaan dan

pengembangan petani plasma dan organisasinya yang dilaksanakan oleh pihak

proyek khususnya pada pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan

koperasi.

Sejalan dengan paket deregulasi yang dimulai pada awal tahun delapan

puluhan, maka tidak tersedia lagi skim pendanaan untuk pengembangan

proyek-proyek PIR barn. Mempertimbangkan manfaat pengembangan

perkebunan serta telah banyaknya sektor swasta kuat sebagai dampak dari hasil

pembangunan, maka pengembangan PIR barn, dilaksanakan melalui PIR

TRANS sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 1986. Pengembangan PIR

TRANS sebagai kelanjutan pengembangan perkebunan melalui proyek-proyek

PIR, pada dasamya sebagai pola pengembangan seperti pola PIR yang telah

dilaksanakan sebelumnya, dengan perbedaan utama menderegulasikan hampir

utuh tanggungjawab penyelenggaraan pembangunan pada perusahaan inti.
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Salah satu PIR-TRANS yang sedang berjalan tersebut adalah proyek

PIR-TRANS PT. X di kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera

Selatan yang pembangunan fisiknya dimulai pada tahun 1989/1990. Sesuai

dengan pengesahan pemerintah, PlR-TRANS dimaksud akan mengembangkan

kelapa sawit seluas lO.OOO Ha yang terdiri dari kcbun inti seluas 4.000 Ha dan

kebun plasma seluas 6.000 Ha dengan petani peserta yang dimukimkan

sebanyak 3.000 KK. Target pengembangan tersebut sudah dapat diselesaikan

pada tahun 1996/1997, sehingga diharap kebun plasma sudah dapat dialihkan

kepada petani peserta secara keseluruhan pada akhir tahun 2001/2002.

Berbeda dengan PIR OPHIR di propinsi Sumatera Barat, dimana

keberhasilan dalam menerapkan kemitraan juga didukung oleh fasilitas dari

pemerintah, maka untuk menerapkan kemitraan seperti PIR OPHIR pada

proyek-proyek PIR-TRANS khususnya pada PIR-TRANS PT. X terdapat

kondisi yang berbeda antara lain dari segi sumber dana, kondisi wilayah,

kondisi perusahaan inti dan petaninya.

Mempertimbangkan pentingnya penerapan kemitraan melalui

pembinaan dan pengembangan petani plasma dan organisasinya khususnya

untuk keberlanjutan teknis budidaya, kualitas buah dan membangun

masyarakat pekebun yang berwiraswasta, sejahtera serta selaras dengan

lingkungannya, maka model yang telah diterapkan di PIR OPHIR perlu

diterapkan atau dikembangkan pada proyek-proyek PIR Perkebunan kelapa

sawit lain di Indonesia. Dalam hal ini akan diteliti strategi meningkatkan
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kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi seperti di PIR-OPHIR pada

PlR-TRANS PT. X. Di lain pihak terdapat kondisi yang berbeda antara PIR

OPHIR dengan PlR-TRANS PT. X.

B. Perumusao Masalab

Pembangunan subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit dengan

pola PIR sejak Pelita IV sampai sekarang menunjukkan perkembangan yang

sangat pesat. Pola pengembangan mengarah pada sistem agribisnis yang

komprehensif. PIR Perkebunan kelapa sawit tidak hanya mampu menaikkan

nilai ekspor dan pendapatan nasional secara total, tetapi yang lebih penting

adalah terciptanya pemerataan pendapatan bagi petani plasma. Hal ini

dimungkinkan karena peran perusahaan inti yang cukup besar dalam

membantu petani dalam mengembangkan teknis perawatan kebun dan

menampung hasil-hasil produksi petani plasma dalam kerjasama yang saling

menguntungkan dan berkesinambungan. Pola kerjasama ini lebih dikenal

dengan pola kemitraan.

Dalam pelaksanaannya, hubungan kerjasama antara perusahaan inti dan

petani plasma yang seharusnya dilandasi oleh adanya kepentingan yang

mengikat, yakni di satu sisi perusahaan inti membutuhkan kesinambungan

pasokan bahan olahan (produksi kebun), sedangan petani plasma di sisi lain

membutuhkan pasar untuk manampung hasil produksi kebun, belum berjalan

dengan baik, terbukti dengan masih adanya penjualan produksi plasma ke
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pihak lain sementara itu azas keterbukaan, saling menghargai, mempercayai,

saling membangun yang seharusnya diterapkan pada pola kemitraan belum

berjalan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan

petani plasma dan organisasinya.

Dalam PIR Perkebunan, petani yang jumlahnya secara total sangat besar

dan merupakan potensi ekonomi yang sangat besar pula dalam menggerakkan

pembangunan di pedesaan, namun kemampuannya baik secara teknis maupun

manajerial berada dalam kondisi sub marginal. Di samping itu latar belakang

sosial, pendidikan dan etnis menyulitkan pula melaksanakan program

pengembangan mereka. Kondisi ini telah dijadikan alasan oleh sebagian besar

perusahaan inti untuk tidak terlibat banyak dalam pembinaan dan

pengembangan petani, kecuali yang berkaitan dengan teknis kebun.

Pengalaman pembinaan dan pengembangan petani plasma menunjukkan,

bahwa dengan menguasai teknis kebun saja, tanpa pembinaan sumberdaya

petani di segala aspek kehidupan dengan suatu sistem yang jelas, produksi

tidak dapat diharapkan meningkat mencapai tingkat standar yang ditetapkan,

kondisi sosial dengan kelembagaan tidak akan terbentuk dengan kuat. Proyek

PIR perkebunan OPHIR di propinsi Sumatera Barat adalah suatu bukti bahwa

peningkatan produksi kebun kelapa sawit tidak terlepas dari pembinaan

kehidupan sosial petani secara menyeluruh baik secara individu maupun secara

kolektif dalam organisasi petani. Peningkatan produksi kebun plasma tidak

hanya memberikan manfaat pada petani, tetapi juga sangat bermanfaat bagi
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perusahaan inti karena produksi plasma dijual ke perusahaan inti. Manfaat juga

dipetik oleh pemerintah dalam bentuk peningkatan ekspor atau produksi

nasional.

Keberhasilan OPHIR tidak terlepas dari kekonsistenan manajemen

perusahaan inti dalam menerapkan pola kemitraan khususnya dalam

pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan koperasi. Dalam pola

kemitraan ini antara perusahaan inti dan petani plasma diterapkan prinsip

saling membangun, saling memajukan, saling menghargai, saling mengawasi,

saling percaya, saling transparan, saling mengisi dan saling mengingatkan.

Prinsip ini diterapkan dalam sistem agribisnis. Untuk menerapkan kemitraan

dengan pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan koperasi PIR

OPHIR pada proyek-proyek PIR-TRANS khususnya pada PIR-TRANS PT.

X. tidak dapat begitu saja diterapkan. Hal ini karena terdapat kondisi yang

berbeda antara PIR OPHIR dengan PIR-TRANS PT. X.

Perbedaan kondisi itu antara lain :

I. Pada PIR OPHIR sumber dana sepenuhnya dari pemerintah Indonesia dan

Jerman Barat, sedang pada PIR-TRANS PT. X. sumber dana dari investor

sendiri melalui kredit perbankan. Di lain pihak biaya untuk pembinaan dan

pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani dan koperasi) pada

PIR-OPHIR cukup besar yang seluruhnya bersumber dari pemerintah

Indonesia dan Jerman.
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2. Ketentuan untuk menunjang pelaksanaan PIR-OPHIR berbeda dengan PIR

TRANS PT. x., dimana pada PIR-TRANS PT. X. tanggung jawab penuh

keberhasilan atau kegagalan proyek pada perusahaan inti. Hal ini berbeda

dengan PIR-OPHIR dimana peranan pemerintah sangat besar sampai

dengan menanggung resiko kegagalan.

Berdasarkan kondisi di atas, permasalahan yang dihadapi adalah :

I. Apakah model pembinaan dan pengembangan petani dan organisasi petani

PIR-OPHIR dapat diterapkan pada PIR-TRANS PT. X, sehingga kinerja

kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi PIR-TRANS PT. X.

dapat ditingkatkan.

2. Bagaimana model pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan

koperasi PIR-OPHIR, sehingga mampu melaksanakan kemitraan dan

menjadikan masyarakat pekebun yang sejahtera.

3. Bagaimana kinerja kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi PIR

TRANS PT. X dibandingkan dengan PIR-OPHIR.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

I. Menganalisa kinerja kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi PIR

OPHIR dan model pembinaan serta pengembangannya, yang selanjutnya

akan diterapkan pada PIR-TRANS PT. X.
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2. Menganaliasa kinerja kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi

PIR-TRANS PT. X. dan membandingkannya dengan keberhasilan PIR

OPHIR.

3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional

kelompok tani dan koperasi PIR-TRANS PTX setelah melalui proses

perbandingan dengan PlR-OPHIR.

4. Menyusun implementasi strategik meningkatkan kinerja kelompok tani dan

koperasi PIR-TRANS PT. X, sebagai hasil proses perbandingan kelompok

tani dan koperasi PIR-TRANS PT. X dengan PlR-OPHIR.

D. Maofaat Peoelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai saran dan masukan

mengenai model pembinaan kelompok tani dan koperasi dalam upaya

meningkatkan hubungan kemitraan antara petani plasma dan perusahaan inti,

khususnya pada proyek PIR-TRANS kelapa sawit PT. X. dan umumnya pada

proyek-proyek PIR-TRANS kelapa sawit lainnya.

E. Ruaog Liogkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hal sebagai berikut :

Mcnganalisa kcgiatan opcrasional kclompok tani dan koperasi pada PIR

OPHIR (sebagai pralktisi terbaik) dan PIR-TRANS PT. X, yang merupakan

hasil pembinaan dan pcngembangan petani dan organisasinya. Dengan
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pendekatan perbandingan kinerja kegiatan operasional kelompok tani dan

koperasi dirumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional

kelompok tani dan koperasi PIR-TRANS PT. X serta rencana

implementasinya.

Perbandingan kinerja kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi hanya

dilakukan untuk kegiatan dan bidang usaha yang sarna dilakukan pada

kelompok tani dan koperasi PIR-OPHIR maupun PIR-TRANS PT. X.
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