
I. PENDAHULUAN 
 
 

 Latar Belakang 
 

 Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan daerah agraris dan 

salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan (Sul-Sel). Potensi komoditas 

padi tersebut tergolong dalam wilayah ’BOSOWASIPILU’, yang artinya 

Kabupaten Sidrap termasuk dalam program pengembangan sentra tanaman padi 

bersama-sama kabupaten lainnya yaitu Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, 

dan  Luwu.  Potensi pertanian sawah seluas 46.985 hektar atau 24,95 persen dari 

total luas wilayah Kabupaten Sidrap, dari luas potensi tersebut sekitar 60 persen 

diantaranya lahan sawah beririgasi teknis (Bappeda, 2003a). 

 Sekitar 60 ribu hektar lahan pertanian yang dapat dikembangkan untuk 

kegiatan budidaya tanaman pangan dan perkebunan, dan 83 ribu hektar 

merupakan kawasan hutan. Potensi pertanian menunjukkan bahwa Kabupaten 

Sidenreng Rappang memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui 

pembangunan pertanian yang berbasis pada pengembangan agribisnis. Komoditas 

pertanian yang dominan adalah jenis tanaman pangan yaitu padi, jagung, kacang 

tanah, kedelai, dan kacang hijau; komoditas perkebunan adalah kakao dan mete; 

sedangkan komoditas peternakan adalah ternak sapi dan unggas. Komoditas-

komoditas tersebut termasuk komoditas unggulan di Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Tanaman pangan khususnya tanaman padi, produktivitas yang dicapai 

sudah cukup tinggi yaitu sekitar 65,75 kw/ha. Namun demikian masih perlu 

ditingkatkan kualitas produksi gabah dan menurunkan tingkat kehilangan hasil 

yang sekarang ini masih mencapai 15-29 persen  (Bappeda, 2003 b). 
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 Sebagai lumbung pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terus 

mengembangkan pola penanganan beras. Saat ini produksi beras Kabupaten 

Sidenreng Rappang tidak saja dijadikan konsumsi untuk masyarakat Sulawesi 

Selatan tetapi juga konsumsi nasional. Pengusaha beras dan Perum Bulog secara 

rutin mengantarpulaukan beras ke sejumlah kota di Indonesia. Namun dalam 

pelaksanaan kegiatan budidaya padi, termasuk panen, penanganan pasca panen, 

pengolahan, serta transportasi dan distribusinya, masih terdapat berbagai 

permasalahan. Permasalahan yang timbul antara lain adalah rendahnya kuantitas 

dan kualitas produksi, tingkat teknologi dalam sistem agribisnis beras on-farm 

padi maupun penyimpanan beras masih bersifat konvensional, tingkat kehilangan 

gabah yang cukup besar, kapasitas giling maksimal yang tidak optimal, kualitas 

sumberdaya manusia yang rendah, ketidakjelasan pasar dan tingkat harga beras 

domestik yang cenderung fluktuatif dan lebih tinggi dibandingkan dengan harga 

beras di pasar internasional, serta dukungan pihak perbankan dalam menyediakan 

dana operasional on-farm maupun off-farm masih rendah. Masalah-masalah beras 

yang menimbulkan kerisauan terhadap keamanan pangan nasional sulit 

terselesaikan karena tidak mudah membina petani rakyat sementara sistem pasar 

tidak berpihak kepada petani. 

Menurut Adiratma (2004) agar agribisnis sebagai suatu sistem dapat 

berfungsi dengan baik, semua subsistemnya harus berjalan atas dasar orientasi 

yang sama yakni commercial oriented atau berorientasi pasar, karena perbedaan 

orientasi para petani merupakan salah satu sebab dari kurang sempurnanya sistem 

agribisnis. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan permodalan para petani 

tradisional merupakan salah satu sebab dari rendahnya produktivitas kerja petani, 
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rendahnya kualitas produk, penggunaan varietas bercampur dan tidak berlabel, 

sulitnya memperoleh pupuk dan pestisida (kelangkaan dan tingginya harga pupuk 

di pasaran), serta harga gabah di bawah harga penetapan pemerintah (HPP). 

Permasalahan lainnya adalah pada umumnya petani tidak memiliki akses 

komunikasi dan informasi pasar yang menyebabkan ketidakjelasan pasar, serta 

akses kepada lembaga pemerintah dan lembaga ekonomi seperti perbankan. 

 Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan agribisnis 

tanaman pangan adalah pengembangan kemitraan yang merupakan aliansi strategi 

antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh 

manfaat bersama berdasarkan prinsip saling percaya, saling membantu, saling 

membesarkan, saling menguntungkan, dan saling menghormati serta saling 

keterbukaan. Melalui kemitraan pihak yang beraliansi akan saling mengisi dan 

membantu memecahkan masalah dalam pengembangan usaha. Dengan kemitraan 

terjadi penggabungan dan penguatan sumber daya, sumber dana, dan sumber 

informasi sehingga diharapkan memperoleh alternatif terbaik yang memberi nilai 

tambah bagi yang bermitra. 

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan pada pengembangan 

agribisnis perberasan, dilakukan proses komunikasi secara formal dan informal 

dalam suasana kebersamaan dan dilahirkan model kerjasama antara pelaku 

agribisnis perberasan yang dikenal dengan pola kemitraan pengembangan 

tanaman padi. Pola kemitraan ini sekaligus mewujudkan program gerakan 

pembangunan ekonomi masyarakat (Gerbang Emas) yang dicanangkan Gubernur 

Sulawesi Selatan. 
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Pola kemitraan pengembangan tanaman padi yang dicanangkan oleh 

semua stakeholder agribisnis perberasan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 

diharapkan meningkatkan pola penanganan perberasan di Kabupaten Sidenreng 

Rappang dan memberi manfaat bagi para petani. Manfaat kemitraan bagi petani, 

antara lain; (a) Tersedianya sarana input produksi (saprodi) dengan cara lima 

tepat (lokasi, waktu, harga, jumlah, mutu) melalui kredit murah (kredit ketahanan 

pangan). (b) Terjaminnya harga dan pasar bagi hasil produksi petani sesuai 

dengan yang ditetapkan pemerintah.  (c) Petani hanya berhubungan dengan satu 

lembaga. Prinsip kerja yang digunakan dalam sistem ini adalah saling membantu, 

saling menguntungkan, saling menguatkan, saling percaya, dan saling 

keterbukaan. Penyebarluasan pola kemitraan dilakukan dengan membina secara 

utuh proses agribisnis perberasan melalui penyediaan input faktor produksi baik 

berupa benih, pupuk, dan obat-obat, serta pengelolaan saprodi tersebut oleh 

petani, didukung sarana pascapanen, serta adanya jaminan pemasaran sehingga 

menghasilkan beras berkualitas prima.  

Kinerja pelaksanaan dan dampak pola kemitraan diharapkan tidak hanya 

menguntungkan pihak Perum Bulog sub divre wilayah III Sidrap beserta mitra 

kerja Bulog, melainkan juga harus membawa dampak positif bagi petani. Tujuan 

utama pola kemitraan pengembangan tanaman padi tersebut adalah meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan petani. Sejauh ini meskipun produksi gabah 

melimpah, belum terlihat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani 

secara signifikan. Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih 

nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu. 
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Untuk melihat seberapa jauh tingkat efektifitas pelaksanaan pola 

kemitraan pengembangan tanaman padi, maka perlu adanya evaluasi dalam 

pelaksanaannya. Evaluasi pola kemitraan dilihat dari pendapatan usahatani petani 

dan pendapatan mitra kerja Bulog, kepuasan dan manfaat yang diperoleh petani 

dan mitra kerja Bulog, serta dampak pola kemitraan terhadap Perum Bulog sub 

drive wilayah III Sidrap. Evaluasi diharapkan bermanfaat untuk perbaikan 

pelaksanaan program kemitraan selanjutnya. 

 Rumusan Masalah 
 

 Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sampai sejauh manakah pelaksanaan pola kemitraan pengembangan 

tanaman padi di Kabupaten Sidenreng Rappang ? 

2. Sejauh manakah pelaksanaan kemitraan memberikan kepuasan dan manfaat 

serta dampaknya terhadap pendapatan petani dan mitra kerja Bulog, serta 

manfaat apa saja yang diperoleh Perum Bulog sub divre wilayah III Sidrap? 

3. Bagaimanakah alternatif perbaikan pelaksanaan kemitraan ? 

 Tujuan Penelitian 
 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut :  

1. Mengkaji pelaksanaan pola kemitraan pengembangan tanaman padi di 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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2. Menganalisis pelaksanaan pola kemitraan yang berkaitan dengan kepuasan 

dan manfaat serta dampaknya terhadap pendapatan petani dan mitra kerja 

Bulog, serta mengetahui manfaat pola kemitraan yang diperoleh Perum Bulog 

sub divre wilayah III Sidrap. 

3. Merumuskan alternatif rekomendasi perbaikan pelaksanaan kemitraan. 

 Manfaat Penelitian 
 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat : 

1. Dari segi praktis memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi 

perbaikan pelaksanaan pola kemitraan pengembangan tanaman padi di 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

2. Dari segi akademik sebagai wahana melatih ketajaman analisis suatu masalah 

berdasarkan kondisi di lapangan khususnya dalam menganalisa pelaksanaan 

pola kemitraan pengembangan tanaman padi di Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada responden petani dan mitra 

kerja Bulog yang mengikuti pola kemitraan pengembangan tanaman padi dan 

hanya difokuskan pada hubungan kemitraan antara petani, mitra kerja Bulog, dan 

Perum Bulog sub divre wilayah III Sidrap melalui pola kemitraan pengembangan 

tanaman padi di Kabupaten Sidenreng Rappang dan merekomendasikan alternatif 

perbaikan pelaksanaannya yang tepat di masa yang akan datang. 

 




