
I. PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

Kebijakan pernbangunan pertanian pada era reforrnasi adalah 

rneletakkan rnasyarakat sebagai pelaku utarna (People cenfered 

development), Surnodiningrat (2000). Model pernbangunan seperti itu 

rnerupakan tujuan utarna penajarnan arah baru bagi pernbangunan 

pertanian, seiring dengan agenda reforrnasi pernbangunan, yaitu 

pernbangunan yang dernokratis. Penajarnan arah baru pertanian tersebut 

ditujukan untuk rneningkatkan kesejahteraan petani rnelalui 

perkernbangan struktur rnasyarakat tani yang rnuncul dari rnasyasakattani 

sendiri. Menyadari bahwa potensi dan kernarnpuan rnasyarakat tani yang 

tidak rnerata, rnaka perlu dirurnuskan satu upaya pernberdayaan 

rnasyarakat tani rnenuju masyarakat tani yang rnaju, rnandiri, sejahtera, 

dan berkeadilan. 

Meskipun sektor pertanian rnernberikan surnbangan yang besar 

dalarn rnenciptakan kesernpatan kerja dan jarninan pendapatan kepada 

rnasyarakat, akan tetapi ketidak seirnbangan sisternik rnasih sering terjadi 

pada kelornpok rnasyarakat tani yang sebagian besar berada di 

pedesaan. Meningkatnya kesernpatan untuk rnernperoleh akses faktor 

produksi, serta potensi dan kesernpatan yang beragarn belurn dapat 

rnengurangi wajah kesenjangan antar sektor, antar daerah, dan antar 

golongan rnasyarakat pada sektor pertanian. 

lrnplikasi dari kondisi yang dernikian itu rnernbuat sebagian besar 

penduduk rnasih berada dalarn kondisi tertinggal. Sehingga pernbangunan 
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pertanian seolah-olah hanya menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi 

pertanian yang lebih kuat. Hasil-hasil pembangunan pertanian tidak serta 

merta dapat merembes ke bawah sehingga tidak mampu mengangkat 

kesejahteraan petani seperti yang diharapkan. Keadaan ini digambarkan 

oleh angka kemiskinan di pedesaan yang masih besar, serta nilai tukar 

petani (NTP) yang tidak seimbang dengan kegiatan ekonomi non- 

pertanian. Meskipun perkembangan NTP telah relatif membaik, namun 

belum merata terjadi diseluruh wilayah penghasil bahan pangan. 

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi 

nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan 

mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada 

mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, 

beiwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu misi 

Pemerintah, Garis-Garis Besar Haluan Negara (1999). 

Untuk mengimplementasikan misi tersebut di atas telah ditentukan 

arah kebijakan Pembangunan ekonomi antara lain ; (1) mengembangkan 

perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan 

membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif 

sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk 

unggulan disetiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, 

kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan 

rakyat. (2) memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi 
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agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan rnenciptakan iklirn 

berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. 

Dalarn pernbangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral 

dunia usaha yang rnerupakan kegiatan ekonomi rakyat rnempunyai 

kedudukan, potensi, dan peran strategis untuk mewujudkan struktur 

perekonornian nasional yang sernakin seirnbang berdasarkan dernokrasi 

ekonorni (Undang-undang R.I. Nornor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil). 

Oleh karena itu, pernberdayaan dan peranan usaha kecil perlu lebih 

ditingkatkan rnelalui program-program pernbinaan dan pengembangan 

guna peningkatan produktivitasnya. 

Usaha kecil dan koperasi rnerupakan bagian terbesar dari pelaku 

perekonornian nasional yang seharusnya diberikan peluang dan peran 

yang lebih besar sebagai motor penggerak ekonorni nasional. 

Pengernbangan usaha kecil dan koperasi yang relatif banyak rnenyerap 

tenaga kerja terutarna rnasyarakat kecil diharapkan rnarnpu rnendororng 

serta rnernberdayakan perekonornian rakyat serta dapat rneningkatkan 

pernerataan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

Berbagai bentuk kebijakan dapat diarnbil dan diirnplernentasikan 

sebagai upaya untuk rnenunjang dan rneningkatkan pernbangunan 

ekonorni daerah. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pernbangunan 

daerah adalah rnernpercepat pernbangunan pedesaan dalarn rangka 

pernberdayaan rnasyarakat terutarna petani dan nelayan rnelalui 

penyediaan prasarana, pernbangunan. sistirn agribisnis, industri kecil dan 
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kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi 

dan pemanfaatan sumber daya alam (GBHN 1999). 

Salah satu bentuk kebijakan pernerintah dalam pembangunan 

sektor ekonorni adalah mengernbangkan hubungan kernitraan dalam 

bentuk keterkaitan usaha yang saling rnenunjang dan rnenguntungkan 

antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara 

usaha besar, rnenengah dan kecil dalarn rangka memperkuat struktur 

ekonomi nasional (GBHN, 1999). 

Tewujudnya kernitraan usaha yang kokoh, terutama antara usaha 

besar dan menengah dengan usaha kecil, akan lebih memberdayakan 

usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkernbang sernakin kuat dan 

mernantapkan struktur perekonornian nasional yang semakin seirnbang 

berdasarkan demokrasi ekonomi serta rneningkatkan kernandirian dan 

daya saing perekonornian nasional (Peraturan Pernerintah R.I. Nomor 44 

Tahun 1997 tentang Kernitraan). 

Kernitraan usaha antara pelaku ekonorni yaitu antara usaha besar, 

rnenengah dengan usaha kecil dan koperasi rnerupakan pewujudan dari 

demokratisasi ekonomi. Melalui pola kernitraan usaha, maka usaha besar 

dan rnenengah dapat rnenekan biaya produksi karena rnernperoleh input 

dengan harga yang menguntungkan sekaligus mengantisipasi 

kernungkinan terjadinya fluktuasi pasokan bahan baku, Hafsah, 1999). 

Dengan pola kemitraan usaha, maka usaha kecil, petani dan koperasi 

dapat rnernperoleh berbagai kernudahan-kernudahan berupa ; modal, 

transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pernbinaan, perbaikan 
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sistirn rnanajernen dan adanya kepastian pasar bagi produk yang 

dihasilkan. 

Upaya yang dapat dilakukan guna pemberdayaan ekonorni rakyat 

antara lain adalah melalui pengernbangan kegiatan ekonorni pedesaan 

yang berbasis agribisnis yaitu pada sub sektor perikanan. Untuk lebih 

rneningkatkan peranan sub sektor perikanan terhadap kesejahteraan 

petani dan pendapatan daerah rnaka perlu diambil langkah-langkah ke 

arah perbaikan pola pernbinaan dan pengembangan usaha. Bentuk atau 

pola pernbinaan dan pengernbangan usaha yang dapat diupayakan untuk 

rneningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani antara lain adalah 

kernitraan usaha. 

Dalarn rnernbangun subsektor perikanan yang rnarnpu 

rnenghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, kita mernerlukan suatu 

cara baru rnernbangun subsektor perikanan yang rnarnpu rnenghasilkan 

produk yang sesuai dengan atribut yang dituntut konsurnen sernbari 

rnarnpu rnenghasilkan produk yang lebih rnurah dari pesaing. Cara baru 

rnernbangun subsektor perikanan yang rnarnpu mengakornodir ha1 

tersebut adalah pernbangunan dengan pendekatan sistirn agribisnis, 

Saragih, (1 998). 

Cara baru pernbangunan surnsektor perikanan dengan pendekatan 

sistirn agribisnis yang dirnaksud adalah rnernbangun dan 

rnengernbangkan subsistern industri hulu perikanan (perbenihan, industri 

peralatan penangkapan ikan, industri pakan ikan), subsistern budidaya 

atau penangkapan ikan dan penanganan pasca penangkapan, subsistern 
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pengolahan hasil perikanan dan perdagangan, subsistem jasa penunjang 

(terutama kegiatan penelitian dan pengembangan) secara terintegrasi 

dalam suatu sistem, baik sistem nilai maupun pengelolaannya. 

Paling sedikit secara teoritis, pembangunan perikanan dengan 

pendekatan sistem agribisnis akan mampu menghasilkan hasil perikanan 

yang berdaya saing, Saragih, (1998). Pertama, atribut suatu produk 

perikanan merupakan hasil ahir dari tahapan-tahapan proses produksi 

mulai dari hulu hingga ke hilir. Udang beku yang sesuai dengan atribut 

yang dituntut konsumen (berat, ukuran, penampilan, kandungan residu 

obatlantibiotik, proses produksinya tidak merusak lingkungan) merupakan 

resultante dari mutu benur, pakan (hulu), teknologi budidaya tambak, 

penanganan pasca panen, teknologi pengelatan, teknologi pendinginan 

(cold storage) dan teknologi pengemasan (packaging). 

Kedua, atribut yang dituntut konsumen akan selalu berubah. Oleh 

karena itu, agar perikanan nasional tidak kehilangan daya saingnya, 

perubahan atribut tersebut haruslah ditransmisikan secara sempurna ke 

seluruh komponen sistem hingga ke subsistem yang paling hulu. Ketiga, 

pendekatan sistem agribisnis akan mampu mengurangi bahkan 

rnenghapus margin ganda (double marginalization) dan distorsi. 

Kemitraan usaha dibidang agribisnis, perusahaan mitra dapat 

bertindak sebagai perusahaan intilpembina, pengelola ataupun sebagai 

perusahaan penghela. Sebagai perusahaan inti, perusahaan mitra 

melakukan pernbukaan lahan, rnempunyai usaha budidaya dan memiliki 

unit-unit pengolahan yang dikelola sendiri. Selain itu pula melakukan 
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pernbinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, 

perrnodalanlkredit, pengolahan hasil dan menampung produksi atau 

mernasarkan hasil dari kelornpok mitra. 

Pada perusahaan rnitra sebagai perusahaan pengelola tidak 

melakukan usaha budidaya akan tetapi rnerniliki unit-unit pengolahan 

hasil. Adapun hal-ha1 yang dilakukan perusahaan mitra ini dalarn proses 

pernbinaan rneliputi pelayanan di bidang teknologi, sarana produksi, 

perrnodalanlkredit, pengolahan hasil, rnenarnpung dan rnernasarkan hasil 

produksi kelornpok rnitra. Sedangkan perusahaan rnitra sebagai 

perusahaan penghela tidak rnelakukan usaha budidaya dan tidak merniliki 

unit-unit pengolahan. Akan tetapi pembinaan yang dilakukan rneliputi 

pelayanan dalarn bidang teknologi, rnenarnpung atau mernasarkan hasil 

produksi rnitranya. 

Dalarn rnenentukan pola kernitraan usaha agribisnis yang ideal 

harus selalu mempertirnbangkan beberapa langkah : 

Langkah pertarna, yang perlu dilakukan adalah rnengidentifikasi 

kebutuhan dari masing-masing pihak yang akan berrnitra. Suatu 

keputusan untuk rnelakukan kernitraan terlebih dahulu didasari oleh 

pertirnbangan adanya kebutuhan dan usaha untuk meningkatkan kinerja 

usaha. Kebutuhan ini rnuncul dari rnotivasi untuk rnenghilangkan 

kelemahan dan ancarnan yang rnenghambat serta rnernanfaatkan peluang 

yang ada bagi pengernbangan usaha. 

Langkah kedua, adalah langkah persiapan dan perencanaan yang 

rneliputi tahap perumusan tujuan, pencarian rnitra yang sesuai, penentuan 
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prinsip kemitraan, penyusunan rencana pelaksanaan dan penendatangan 

kontrak kemitraan. Setelah semuanya disepakati, baru dapatdilaksanakan 

kemitraan sesuai dengan perencanaan yang disusun. Selanjutnya setiap 

periode tertentu secara berkala terutama pada akhir rnasa perjanjian, 

pihak-pihak yang bermitra melakukan evaluasi untuk rnenentukan apakah 

kemitraan perlu dilanjutkan atau tidak. Jika kernitraan dilanjutkan dengan 

berbagai perbaikan, maka tahap persiapan akan diulangi lagi yang dimulai 

dengan proses penentuan prinsipprinsip kemitraan. Jika kernitraan akan 

dihentikan dan salah satu pihak masih ingin mengembangkan kernitraan, 

rnaka dapat dimulai lagi dengan proses mencari mitra yang sesuai. 

Secara sederhana langkah-langkah penerapan pola kemitraan usaha 

agribisnis dapat dilihat pada Gambar 1. (Saputro, Triono, 1996). 

Identifikasi 
Kebutuhan 

Sumber : Saputro, Triono, 1996 
Garnbar 1. Langkah Kegiatan Kemitraan 

Kemitraan usaha di kabupaten banggai telah dikernbangkan oleh 

salah satu perusahaan swasta yaitu PT. Banggai Sentral Shrimp (BSS) 

dengan petani tambak udang. Usaha ini telah dilaksanakan sejak lima 

tahun yang lalu dengan produk utarna yang dihasilkan berupa udang beku 

sebagai salah satu komoditi ekspor. Disamping dapat menunjang 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, PT. Banggai Sentral 

Shrimp telah rnelakukan pula pembinaan-pembinaan berupa transfer 
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teknologi, manajemen dan kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan 

kelompok tani. 

Dalam proses pelaksanaan kemitraan usaha sudah tentu tidak 

terlepas dari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul baik dari 

internal maupun eksternal perusahaan. Sampai dengan saat ini, belum 

diperoleh informasi yang relatif teruji dengan benar sejauh mana pengaruh 

dan manfaat dari hasil implementasi kemitraan usaha yang telah 

dilakukan oleh pihak PT. Banggai Sentral Shrimp terhadap kelompok tani 

yang berada di lokasi usaha tersebut. 

Dari 246 petani yang berada dilokasi pengembangan budidaya 

tambak udang baru 17,73 % yang telah melakukan kemitraan usaha 

dengan pihak perusahaan. Keengganan sebahagian besar petani untuk 

ikut dalam kemitraan usaha ini antara lain diakibatkan oleh masih 

kurangnya pemahaman petani terhadap proses pelaksanaan kemitraan 

usaha yang telah diterapkan oleh PT. Banggai Sentral Shrimp. Disainping 

itu pula, sebahagian besar petani belum dapat beradaptasi dengan 

berbagai bentuk hubungan keterikatan-keterikatan seperti kemitraan 

usaha karena faktor resiko yang bakal diterimanya. 

Adapun perbandingan luasan tambak rakyat dan tambak 

perusahaan 83 % berbanding 17 %, dimana tambak rakyat jauh lebih 

besar dari tambak perusahaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap pasokan bahan baku komoditi 

udang dari petani sangat besar. 
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Untuk keperluan informasi tentang prospek pengembangan dan 

perbaikan bentuk-bentuk kemitraan usaha perlu dilakukan kajian dan 

evaluasi terhadap proses pelaksanaan kernitraan usaha yang selama ini 

telah dilakukan oleh PT. Banggai Sentral Shrimp. 

1.2. Rurnusan rnasalah 

a. Faktor-faktor apa saja yang rnempengaruhi produksi yang dihasilkan 

oleh petani tambak udang. 

b. Bagairnana tingkat produksi, produktivitas dan pendapatan petani 

tarnbak udang yang telah mengikuti pola kernitraan dengan yang 

belurn. 

c. Apakah pola kemitraan yang diterapkan perusahaan berpengaruh 

terhadap produksi, produktivitas dan pendapatan petani tambak udang 

yang mengikuti pola kemitraan. 

1.3. Tujuan penelitian 

a. Untuk rnengetahui faktor-faktor produksi apa saja yang berpengaruh 

terhadap output yang dihasilkan oleh petani tambak udang mitra dan 

non-mitra 

b. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan kernitraan usaha antara 

pihak perusahaan P.T Banggai Sentral Shrimp dengan petani tambak 

udang terhadap besarnya produksi, biaya per satuan hasil, imbangan 

penerimaan dan biaya serta pendapatan petani tarnbak udang mitra 
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c. Untuk rnengetahui kondisi skala ekonorni (economic of scale) usaha 

budidaya tarnbak udang petani rnitra dan non-mitra 

d. Untuk rnengevaluasi pelaksanakan kernitraan usaha budidaya tarnbak 

udang yang telah diterapkan oleh PT. Banggai Sentral Shrimp dengan 

petani tarnbak. 

1.4. Manfaat penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnernberikan informasi kepada 

petani tentang kelebihan dan kekurangan pengembangan usaha 

pertarnbakan udang rnelalui pola kernitraan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih rnendorong upaya kearah 

perbaikan pola kemitraan guna peningkatan gairah dan produktivitas 

usaha pertarnbakan udang. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnenjadi masukan kepada 

Pernerintah Daerah seternpat atau pihak-pihak yang berkornpeten dan 

berkepentingan untuk rnenentukan arah kebijaksanaan dalarn 

rnenentukan bentuk dan pola kernitraan usaha dalarn rangka 

pernbinaan usaha kecil dan petani di daerah pedesaan. 
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