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   KEBIJAKAN UNTUK PETANI: PEMBERDAYAAN UNTUK PERTUMBUHAN DAN PERTUMBUHAN YANG MEMBERDAYAKAN (POLICY FOR FARMERS: EMPOWERMENT FOR GROWTH, GROWTH TO EMPOWER)  Bayu Krisnamurthi Dosen Departemen Agribisnis, FEM IPB/Ketua Umum PERHEPI  E-mail: bayukr@gmail.com   1. PENDAHULUAN : PERTANIAN MENJAWAB TANTANGAN BESAR Konferensi Perhepi yang ke XVII ini diselenggarakan pada periode waktu yang penuh dengan perubahan. Kita baru saja menyaksikan dan terlibat dalam perubahan bangsa Indonesia menuju masyarakat dengan kematangan demokrasi yang membanggakan, mampu melaksanakan salah satu Pemilihan Umum  terbesar di dunia dengan lebih dari 130 juta pemilih dengan tertib, aman, dan damai melaksanakan hak demokrasinya baik untuk memilih perwakilannya di parlemen maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kita juga akan melewati perubahan pemerintahan yang akan kita jaga untuk bisa berlangsung lancar, konsitusional, bermartabat, dan penuh kewibawaan.   Sejalan dengan itu, kita juga melihat ekonomi Indonesia yang berkembang dan berubah menjadi lebih baik, meskipun tidak dipungkiri masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. Dalam 10 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5.6 persen per tahun. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia juga naik sekitar tiga setengah kali lipat atau 13 persen per tahun pada periode yang sama, yaitu dari sekitar Rp10.5 juta atau USD1 161 per tahun ditahun 2004 menjadi Rp37 juta atau USD3 475 per tahun di tahun 2013; sesuai Indikator Ekonomi 
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Bank Dunia. Sejalan dengan itu UNDP Human Development Report 2014 juga menjelaskan bahwa Human Development Index Indonesia (HDI) meningkat dari 0.640 pada tahun 2005 menjadi 0.684 tahun 2013. Perkembangan menggembirakan itu ditopang oleh peningkatan daya beli masyarakat, adanya bonus demografi, dan bertambahnya 8 juta konsumen kelas menengah Indonesia per tahun. Fakta-fakta ini telah disampaikan pada Pidato Kenegaraan Presiden RI 15 Agustus 2014 yang lalu. Namun demikian, ekonomi Indonesia juga tetap masih menghadapi tantangan-tantangan besar yang tidak ringan, yaitu tantangan untuk dapat terus menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan ekonomi, membangun infrastruktur, meningkatkan ketahanan pangan, membangun ketahanan energi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan-tantangan itu terkait satu sama lain. Penyelesaian satu masalah membutuhkan penanganan masalah lain, tetapi apa bila satu masalah bisa diselesaikan maka akan memudahkan penyelesaian masalah lainnya.  Kita bisa mulai dengan mendalami masalah kesempatan kerja dan kesenjangan ekonomi. Pengangguran terbuka di Indonesia telah menurun dari sekitar 11 persen tahun 2004 menjadi 6 persen tahun 2013. Jumlah absolut angkatan kerja yang menganggur juga menurun secara signifikan. Namun hal ini tidak boleh membuat kita menganggap bahwa masalah pengangguran telah selesai. Masalah ‘disguised unemployment’ dan ‘underemployment’ masih harus kita perhatikan, terlebih karena data juga menunjukkan bahwa porsi pengangguran muda terdidik ternyata naik dari 41 persen tahun 2004 menjadi 47 persen tahun 2013.  Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan kerja harus lebih berkualitas, dan mampu menampung pertambahan pencari kerja yang semakin terdidik.  Pada sisi lain, kesenjangan ekonomi Indonesia menunjukkan situasi yang memburuk. Pada tahun 2005 indeks Gini Ratio Indonesia mencapai angka 0.36 tetapi tahun 2013 angkanya menjadi 0.41 yang berarti kesenjangan ekonomi yang melebar.  Kesenjangan adalah masalah ekonomi yang serius karena dapat berimplikasi pada peningkatan tekanan kerawanan sosial. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dapat menjaga perkembangan yang bukan hanya memberi kesempatan sama bagi semua pelaku ekonomi tetapi justru memberi kesempatan lebih bagi pelaku ekonomi mikro dan kecil. Perkembangan ekonomi kedepan harus mampu menurunkan kesenjangan.  Teori ekonomi dan pengalaman empiris berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan prasyarat; a 
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necessary condition; bagi penciptaan kesempatan kerja. Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah 6-7 persen per tahun secara berkesinambungan selama 5-10 tahun kedepan. Tetapi itu saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan ‘sufficient condition’ yaitu perkembangan ekonomi yang mampu menekan kesenjangan ekonomi dengan target setidaknya indeks Gini Ratio kurang dari 3.0 serta penciptaan kesempatan kerja yang dapat menampung pertambahan tenaga kerja muda terdidik. Jadi tantangan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun kedepan adalah untuk dapat mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5.2 persen saat ini menjadi 6-7 persen, diiringi upaya penurunan indeks Gini Ratio dari 4.1 saat ini menjadi paling tidak 3.0; serta upaya khusus untuk peningkatan kesempatan kerja sebesar-besarnya bagi angkatan kerja muda yang terdidik. Sejarah telah memberi pelajaran berharga bahwa pertanian memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia dengan  menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memberi kontribusi dalam pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Pertanian adalah sumber pangan, kebutuhan pokok masyarakat yang paling penting, yang juga berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas dan mengendalikan inflasi. Pertanian adalah bagian penting dalam rantai pasokan berbagai produk industri, menciptakan kesempatan kerja yang tidak hanya dari pertanian sendiri; dan memberi kontribusi signifikan terhadap perolehan devisa dari ekspor non migas. Salah satu kesimpulan penting dalam pelajaran ekonomi pembangunan Indonesia dan juga menjadi pengalaman negara lain adalah apabila pertanian berkembang dengan baik, maka akan selalu berdampak positif bagi perkembangan ekonomi secara keseluruhan; dan sebaliknya, apabila pertanian terganggu perkembangannya maka ekonomi Indonesia secara keseluruhan juga dapat terpengaruh. Pertanian Indonesia memiliki karakteristik struktural yang memungkinkan untuk menggabungkan pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesenjangan. Artinya, pembangunan pertanian dapat berdampak ganda: pertumbuhan ekonomi meningkat, kesenjangan menurun. Hal ini dimungkinkan karena masing-masing subsektor pertanian memiliki struktur usaha yang berbeda. Tanaman bahan pangan – termasuk hortikultura didalamnya – diusahakan hampir seluruhnya oleh petani perorangan berskala kecil. Pengusahaan sawit terdiri dari skala besar dan kecil masing-masing sekitar 42 persen; berbeda dengan pengusahaan kakao, kopi, atau kelapa yang lebih dari 90 persen diusahakan oleh 
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perkebunan rakyat skala kecil. Pada peternakan sapi sekitar 70 persen produksi dihasilkan oleh peternakan rakyat tetapi dengan pola usaha yang cenderung bukan sepenuhnya komersial. Sedangkan pada peternakan unggas, 80 persen produksi diusahakan bisnis skala menengah besar tetapi 70 persen penjualan ecerannya didominasi oleh pasar rakyat dan pengecer kecil.  Perbedaan-perbedaan struktural antar subsektor pertanian itu jelas tidak dapat diabaikan, bahkan harus sangat diperhatikan karena dapat digunakan untuk mencapai tujuan berganda pembangunan ekonomi. Perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan IPB menggunakan data time series Indonesia dalam 40 tahun terakhir memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa tujuan pertumbuhan ekonomi nasional 6-7 persen dan penurunan kesenjangan dengan target indeks Gini Ratio dibawah 3.0 dapat dicapai dengan pertumbuhan pertanian yang memadai. Artinya, dengan mengasumsikan bahwa pertumbuhan industri dan ekspor setara dengan rata-rata 20 tahun terakhir yaitu masing-masing 8 persen per tahun dan 5 persen per tahun, maka pertumbuhan ekonomi nasional 6-7 persen per tahun dapat dicapai dengan pertumbuhan pertanian sekitar 4.5 persen per tahun. Saat ini pertumbuhan pertanian mencapai 3.5 persen per tahun dan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5-5.5 persen per tahun.  Apabila ditambahkan tujuan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan hingga Gini Ratio maksimal 3.0; maka tujuan itu dapat dicapai dengan memberikan penekanan yang berbeda pada peningkatan pertumbuhan masing-masing subsektor. Skenario terbaik yang dapat diusulkan adalah bahwa pertumbuhan bahan makanan harus ditingkatkan dari 3.5 persen per tahun saat ini menjadi setidaknya sekitar 4.5 persen, pertumbuhan perkebunan dari 4.9 persen saat ini menjadi sekitar 5.2 persen per tahun dan mempertahankan pertumbuhan peternakan saat ini sebesar 4.8 persen per tahun.  2. BASIS KETIGA PEMBANGUNAN PERTANIAN: RESPON PASOKAN, BERSELANCAR DENGAN GELOMBANG KONSUMSI Target pertumbuhan pertanian diatas tidak hanya terkait dengan perekonomian secara makro tetapi juga memiliki makna strategis bagi pertanian dan petani. Target pertumbuhan yang diletakkan dalam kepentingan ekonomi nasional jelas menunjukkan bahwa membangun 
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pertanian itu tidak hanya untuk kepentingan pertanian sendiri, tetapi untuk kepentingan ekonomi yang lebih luas. Namun tentu saja, pertanian tidak dapat memberikan kontribusi secara makro jika pertanian tidak berkembang; dan lebih dari itu tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian terjadi tetapi pendapatan petani menurun atau stagnan. Bukan itu yang kita inginkan. Target pertumbuhan pertanian yang 4.5 persen itu harus dapat dicapai sejalan dengan pertambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani; kelestarian sumberdaya pertanian yang terjaga; daya saing pertanian yang meningkat. Petani dan keluarga tani, serta wilayah pedesaan harus tetap menjadi fokus perhatian dalam setiap usaha pembangunan pertanian dan harus menjadi indikator terpenting dalam pertumbuhan sektor pertanian. Oleh sebab itu, strategi yang dipergunakan untuk membangun pertanian harus tepat, realistis dan berbasis pada pemahaman yang benar dan utuh terhadap pertanian dan petani. Apabila kita telaah sejarah pertanian Indonesia 45 tahun terakhir, maka ada dua basis strategi pembangunan pertanian yang secara fundamental telah merubah dan mengembangkan pertanian yaitu pendayagunaan teknologi dan peran pemerintah. Namun dari perjalanan sejarah itu pula kita belajar bahwa tidak dapat mengharapkan hasil yang berbeda dimasa depan jika kita saat ini masih tetap melakukan hal yang sama seperti masa lalu. Teknologi dan peran pemerintah masing-masing atau bersama-sama terbukti dapat menjadi perubah keadaan sedemikian sehingga proses pembangunan pertanian tidak hanya ‘business as usual’ semata. Tahun 1970an, Program Bimas adalah contoh nyata sebuah program raksasa yang menggabungkan teknologi dan rekayasa kelembagaan dengan peran pemerintah yang dominan merubah keadaan kekurangan pangan di Indonesia menjadi berswasembada bahkan surplus. Program PRPTE, UPP, PIR, Inti-Plasma sejak tahun 1980an dan Gernas tahun-tahun terakhir ini merupakan contoh aplikasi pengaturan kelembagaan oleh pemerintah yang dipadukan dengan teknologi terkini pada jamannya yang mampu meningkatkan produksi perkebunan. Contoh lain adalah program Bongkar Ratoon tanaman tebu yang dilakukan awal dekade 2000an juga merupakan bentuk peran pemerintah didukung oleh aplikasi teknologi yang tepat. Atau program penggunaan bibit unggul bersertifikat ditahun 2007-2008 didukung subsidi benih oleh pemerintah telah mampu meningkatkan produksi padi pada tingkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pendeknya, aplikasi teknologi yang sesuai dan peran pemerintah merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian masa lalu 
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dan tetap merupakan basis pembangunan pertanian yang diharapkan untuk mencapai target-target pembangunan pertanian 5-10 tahun kedepan. Namun alternatif kebijakan dan ruang gerak penggunaan kedua basis pembangunan pertanian itu tidak lagi seleluasa dulu.  Kita harus benar-benar cermat menelaah dan mendalami pilihan-pilihan teknologi yang tersedia, yang meskipun ada yang belum didaya-gunakan hingga saat ini tetapi telah semakin terbatas pilihannya. Bio-teknologi, teknologi pasca-panen dan teknologi yang meminimumkan jejak karbon pertanian kiranya merupakan pilihan yang dapat ditelaah lebih lanjut untuk digunakan. Pemerintah juga menghadapi banyak keterbatasan, baik dari sisi anggaran maupun institusi. Pemerintah tidak lagi seleluasa dulu, karena memang kehidupan politik dan pemerintahan telah berubah. Ada disiplin, proses dan jadwal yang harus diikuti – misalnya dalam penganggaran, yang kadang memang tidak seirama dengan jadwal tanam atau kegiatan pertanian lainnya; juga adanya peran yang harus dibagi sesuai tugas dan tanggung jawab antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diperlukan pemahaman yang mumpuni di-dua-sisi: manajemen pemerintahan dan kegiatan pertanian di lapangan, untuk dapat menjembatani keduanya sehingga dapat diperoleh hasil yang seperti diharapkan. Oleh sebab itu, meskipun aplikasi teknologi dan peran gerak pemerintah akan tetap diperlukan dan tetap akan menjadi basis utama pembangunan pertanian kedepan, tetapi daya ungkitnya diperkirakan tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Kita memerlukan faktor penggerak lain, dan faktor itu harus cukup besar daya geraknya sehingga pertanian dapat ‘menaikinya’ untuk mendorong pertumbuhan yang diharapkan. Faktor ini adalah perkembangan konsumsi dan peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk pertanian. Peningkatan permintaan adalah proses yang akan terus terjadi secara natural dan kian lama akan kian menentukan. Penggerak pertamanya adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan konsumsi untuk produk pangan dan pertanian, tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas menjadi penting terkait dengan asupan gizi yang baik. Dalam 10 – 15 tahun ke depan, dimana Indonesia akan mengalami periode deviden demografis dengan dominasi penduduk muda dan energik akan semakin membutuhkan asupan gizi yang semakin beragam dan berkualitas. Kenaikan permintaan produk pangan dan pertanian baik dari sisi kuantitas maupun kualitas juga akan didorong oleh peningkatan kelas menengah (middle-income class), yaitu mereka yang berpendapatan lebih dari Rp60 juta per tahun. Dalam 10-
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15 tahun ke depan middle-income class di Indonesia akan naik dua kali lipat dan pada tahun 2030 di Indonesia akan terjadi pertumbuhan kelas menengah yang juga akan menjadi kelompok masyarakat berkonsumsi tinggi (consuming class) menjadi 135 juta jiwa dari 45 juta jiwa pada tahun 2012, sebagaimana dilaporkan McKinsey Global Institute tahun 2012 lalu. Jumlah itu sangat besar, kira2 sama dengan tiga puluh kali penduduk Singapura atau sepuluh kali penduduk Jabodetabek atau lima kali jumlah penduduk Malaysia saat ini. Pada tahun 2020 saja diperkirakan penduduk Indonesia sudah mencapai 270 juta orang, dengan 75 juta termasuk kelas menengah. Peningkatan permintaan tersebut sudah terjadi saat ini. Selain angka-angka pertumbuhan penduduk dan khususnya kelas menengah, peningkatan permintaan juga ditunjukkan oleh indikator-indikator lain. Pertumbuhan bisnis eceran (retail), baik dalam jumlah gerai maupun omset toko dan pusat belanja, tumbuh antar 7 persen hingga 19 persen dalam 10 tahun terakhir. Urbanisasi juga berkembang sangat pesat. Terdapat sekitar 20 kota menengah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 10 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir. Urbanisasi juga mendorong berkembangnya bisnis distribusi dan logistik serta penopangnya yaitu bisnis otomotif, alat angkut, dan trasnportasi; yang juga mencapai pertumbuhan dua digit. Perkembangan ini juga sejalan dengan perkembangan penerapan sistem rantai pasokan pada hampir seluruh bisnis pangan dan pertanian. Timmer dan Reardon dalam beberapa studinya menyebutkan fenomena ini sebagai ‘supply chain and retail revolution’. Pendeknya, permintaan telah dan akan terus berubah, bertumbuh dan berkembang dengan laju yang tinggi. Ternyata perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan permintaan itu tidak ditentukan oleh ada tidaknya pasokan dari dalam negeri. Jika permintaan itu tidak menemukan pemasoknya didalam negeri – dalam hal jumlah dan terutama kualitas – maka permintaan ini akan mencari pemasoknya dari luar negeri. Itulah yang terjadi dengan impor produk pangan pertanian.  Perkembangan impor gula, kedelai, sapi dan jagung lebih ditentukan oleh peningkatan permintaan.  “Demand create its own supply”. Jika permintaannya memang nyata dan impor dibatasi tanpa solusi maka seketika yang akan berakibat pada terjadinya peningkatan harga atau inflasi. Kita telah mengalami hal tersebut beberapa kali, termasuk pengalaman dengan bawang putih, daging sapi, dan kedele. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukanlah untuk menghentikan peningkatan permintaan, juga bukan hanya sekedar menutup-nutup masuknya impor produk pangan 
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dan pertanian, tetapi bagaimana menggunakan perkembangan permintaan itu sebagai sebuah kesempatan dengan membangun respon pasokan dari produk-produk pertanian dalam negeri, yang sekaligus juga akan menjadi kesempatan bagi pertanian untuk “mengendarai permintaan” atau “berselancar dengan gelombang konsumsi” dan menjadikannya sebagai basis bagi strategi pembangunan pertanian kedepan.  

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi dan Impor  Beberapa Produk Pertanian Sumber: BPS dan Susenas, diolah  Apabila hal ini dilakukan, maka tidak hanya kita dapat mengamankan ekonomi kita dari ketidakpastian ekonomi global, kita bahkan dapat menjadi pemasok juga untuk pertumbuhan permintaan yang terus terjadi dinegara lain. Menurut United State Department of Agriculture (USDA) dan Goldman Sachs Commodities Research tahun 2014, sejak tahun 2004 permintaan hasil pertanian untuk kebutuhan pangan, pakan, serat dan biofuel terus mengalamikenaikan yang tinggi. Dalam hal ini pertumbuhan kebutuhan biofuel laju pertumbuhannya lebih tinggi dibanding untuk pakan, pangan dan serat. Hal ini menimbulkan persaingan yang semakin tinggi pada penggunaan hasil pertanian untuk keperluan-keperluan tersebut. Indikasi yang paling mudah terlihat adalah pada pergerakan harga hasil pertanian. OECD dan FAO (2014) menyimpulkan bahwa era harga pangan 



Prosiding PERHEPI 2014 11 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Bayu Krisnamurthi Kebijakan untuk Petani… 

murah sudah berakhir. Saat ini, harga pangan dan hasil pertanian lainnya berada pada tingkat keseimbangan baru dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Dengan demikian respon dari sisi pasokan di dalam negeri adalah suatu keharusan. Ketergantungan pangan dan pertanian dari negara lain benar-benar harus dikurangi, karena menggantungkan supply dari negara lain juga akan semakin sulit. Menurut OECD dan FAO (2014) pertumbuhan produksi pangan di dunia diproyeksikan mengalami perlambatan di semua negara (negara maju, negara berkembang dan negara kurang berkembang). Kondisi itu muncul karena adanya hambatan seperti peningkatan biaya produksi, berkurangnya investasi penelitian dan pengembangan di bidang pangan serta keterbatasan lahan.  

 Gambar 2. Perkembangan Penggunaan Produk Pertanian Untuk Pangan, Pakan dan Bahan Bakar Sumber: USDA  dan Goldman Sachs Commodities Research (2014)  Dalam hal ini perlu pula dikemukankan kemampuan pertanian Indonesia memasok pasar dunia. Tahun 2013 Indonesia mengimpor produk pangan senilai USD9.5 milyar, dengan 76 persen diantaranya didominasi oleh gandum, gula, kedele, jagung, dan susu. Tapi pada tahun 2013 Indonesia juga mengekspor produk pangan senilai USD11.6 milyar atau total perdagangan pangan surplus lebih dari USD2 milyar. Hal ini mengindikasikan Indonesia juga berpeluang untuk mengembangkan kemampuan pasokannya merespon permintaan pasar dunia.  
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3. MEMBERDAYAKAN PETANI UNTUK PERTUMBUHAN Diawal tulisan ini telah dikemukakan bahwa tujuan kita bukan hanya pertumbuhan tapi juga mengurangi kesenjangan. Lebih dari itu kita juga ingin memberi kesempatan kerja bagi tambahan kerja muda terdidik. Oleh sebab itu, fokus utama dari usaha pembangunan pertanian kedepan tetap harus bertumpu pada peran dan kegiatan petani.  Tiga basis yang telah diajukan yaitu penerapan teknologi yang sesuai, dukungan dan peran pemerintah, serta memanfaatkan peningkatan permintaan; harus tetap menempatkan petani dan usahataninya sebagai subjek sentralnya. Sentralitas petani itu juga perlu diterapkan dalam memandang rantai pasokan yang memang diperlukan dalam menghubungkan produksi petani dengan permintaan konsumen. Petanilah yang harus mampu untuk membangun respon pasokan menjawab peningkatan permintaan. Petani pulalah yang harus mendapat manfaat terbesar dari perkembangan tersebut.  Dan jika petani belum mampu, atau saat ini belum menjadi pihak yang mendapat manfaat terbesar dari perkembang itu, maka dukungan dan kebijakan harus diarahkan untuk merubah keadaan tersebut. Untuk itu kita perlu memahami bagaimana kondisi sebenarnya petani Indonesia saat ini. Dan kita beruntung, BPS baru saja menyampaikan laporan pertama hasil Sensus Pertanian 2013, dan Perhepi juga telah terlibat sejak awal dari pelaksanaan Sensus Pertanian itu melalui penanda-tanganan MOU dengan BPS.      
     Gambar 3. Sentralitas Petani  
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Beberapa informasi dasar yang dapat diperoleh dari Sensus Pertanian 2013 mengenai kondisi petani Indonesia adalah bahwa jumlah petani telah berkurang sekitar 5.1 juta petani dalam 10 tahun terakhir. Hal ini bisa berarti positif, karena dapat diduga bahwa petani yang tetap berusahatani adalah petani yang memang semakin profesional dibidang pertanian. Namun yang kurang menggembirakan adalah bahwa saat ini lebih dari 60 persen petani Indonesia telah berumur diatas 45 tahun, bahkan sepertiga petani Indonesia berumur diatas 55 tahun. Lahan pertanian juga berkurang sekitar 5 juta hektar. Sejalan dengan itu; jumlah petani yang menguasai lahan dibawah 1 hektar turun 22 persen, tetapi diikuti dengan peningkatan jumlah petani yang menguasai lahan diatas tiga hektar naik 23 persen. Artinya, struktur usahatani menjadi lebih rasional jika dilihat dari aspek luasan lahan.  Memahami kondisi tersebut, dapat direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk membangun kapasitas petani merespon perkembangan permintaan konsumen dan mampu mendayagunakan teknologi yang sesuai.  3.1. Reformasi Kebijakan Dukungan Langsung Kepada Petani Hingga saat ini dukungan langsung Pemerintah yang selama ini diberikan kepada petani masih terfokus pada subsidi pupuk dan subsidi benih, setidaknya hal ini terlihat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Realisasi APBN untuk subsidi pupuk pada tahun 2010 mencapai Rp18.4 triliun dan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp21 triliun. Untuk subsidi bibit, jumlah yang dianggarkan Pemerintah pada tahun 2014 sebesar Rp1.6 triliun. Apabila digabungkan, jumlah subsidi pupuk dan benih tahun 2014 – hampir Rp23 triliun – melebihijumlah belanja Kementerian Pertanian pada tahun yang sama sekitar Rp15 triliun dan jauh melebihi anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi yang hanya mencapai Rp0.6 triliun. Disisi lain, banyak studi sudah menunjukkan bahwa pupuk kimia adalah input yang praktis sudah tidak lagi berpengaruh pada produktivitas. Artinya, penambahan pupuk tidak akan menambah produksi. Bahkan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan (karena murah) sudah menyebabkan rusaknya kesuburan tanah. Bappenas mencatat bahwa produktivitas lahan pertanian khususnya di Jawa sudah cenderung menurun karena kandungan C-organiknya sudah kurang dari 2 persen padahal batas minimumnya adalah 2.5 persen.  Secara prinsip, subsidi pupuk adalah subsidi harga input akan subsidi produk. Padahal hakekat subsidi seharusnya adalah pada penerima 
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(beneficiaries) yaitu petani.  Disisi lain kontribusi intangible inputs (selain tenaga kerja dan modal) mulai menunjukkan peran penting dalam menghasilkan output sektor pertanian. Hal ini tercermin dari rata-rata Total Factor Productivity (TFP) Indonesia di sektor pertanian periode 2002-2011 sebesar 0.45 persen, mengalami peningkatan dibandingkan periode 1997-2001 yang justru menunjukkan angka negatif 0.92 persen. Oleh karena itu, dukungan langsung kepada petani perlu diformulasikan ulang. Subsidi pupuk memang bisa memberi manfaat mempertahankan sebagian biaya produksi relatif murah, tetapi tidak lagi memberi manfaat peningkatan produktivitas. Tanpa penambahan anggaran pemerintah, pengalihan subsidi pupuk ke berbagai kegiatan lain dapat lebih langsung memberi manfaat bagi petani. Pengalihan itu dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:  a. Riset dan Pengembangan, Aplikasi Teknologi dan Pendampingan Petani Riset dan pengembangan (R and D), aplikasi teknologi yang sesuai, dan pendampingan petani diperlukan untuk membantu petani merespon berbagai perkembangan yang dihadapinya langsung pada satuan wilayah dimana petani berada. Beberapa hal yang perlu menjadi fokus R and D pertanian adalah ketidak pastian iklim; jenis, kualitas, keragaman, kemasan produk, dan sistem pemasokan yang sesuai untuk berbagai pasar yang berkembang; akses terhadap layanan finansial, informasi, dan legal yang telah menjadi prasyarat menyertai produk yang dikembangkan. Bahkan juga untuk merespon prospek permintaan masa depan  sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan produk pangan yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi.  Peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dapat dilakukan melalui optimalisasi teknologi yang telah ada maupun dengan pengembangan/inovasi teknologi. Teknologi yang telah dikembangkan saat ini belum dapat direalisasikan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani karena alasan mendasar seperti keengganan untuk mengadopsi teknologi baru, perbedaan sistem pertanian, perbedaan budaya daerah, maupun kurangnya pengetahuan bagaimana mengoperasikan teknologi pertanian dengan baik. Sementara itu, pengembangan teknologi pertanian haruslah tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem pertanian dengan melakukan inovasi-inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan user friendly. Penyesuian teknologi yang sebenarnya sekarang sudah tersedia menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan dengan kondisi petani juga merupakan kebutuhan tersendiri.  
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Dukungan teknologi bukan hanya dibutuhkan petani pada saat budidaya tanaman, tetapi juga dibutuhkan dalam pengolahan pascapanen. Seringkali, petani tidak dapat langsung menjual seluruh hasil panennya, baik dikarenakan harga jual yang belum cocok maupun belum menemukan konsumen yang tepat. Pada masa menunggu ini, diperlukan bantuan teknologi agar hasil panen tetap dalam kondisi yang baik dan segar sebelum pada akhirnya beralih ke tangan konsumen.   Inovasi dan teknologi di bidang pertanian tidak akan dapat diaplikasikan dengan baik tanpa adanya tenaga penyuluh yang kompeten mendampingi petani. Kegiatan penyuluhan dapat diartikan sebagai proses alih teknologi dimana para petani diharapkan dapat mengaplikasikan dengan baik beragam teknologi yang telah dibuat oleh para inventor maupun peneliti.  Selain itu, kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dapat dimaknai sebagai proses diseminasi dan transfer ilmu pengetahuan maupun pengalaman (edukasi) dalam pengolahan lahan pertanian yang telah sukses dilakukan (best practices) oleh petani lainnya.  b. Pengembangan Kelembagaan dan Kawasan Multiproduk serta Layanan Rantai Pasokan Pertanian  Hingga saat ini limbah (waste) pertanian masih sangat besar. Selain karena masalah efisiensi, besarnya limbah terjadi utamanya karena konsep bisnis usahatani yang dikembangkan lazimnya hanya menekankan pada satu output produk. Usahatani padi lazimnya hanya dihitung nilainya dengan output gabah kering panen yang dihasilkan; sedangkan sekam, menir, jerami, dan lain-lain tidak diperhitungkan. Usaha kebun kakao hampir selalu dirancang untuk menghasilkan output biji kakao sedangkan daging buah kakao belum banyak dimanfaatkan. Dan seterusnya, banyak kegiatan usahatani yang dapat menjadi contoh pendekatan ‘single-product oriented’ itu padahal berpotensi menghasilkan multi-output atau multi produk. Masalah ini dapat diselesaikan dengan mengembangkan kawasan multiproduk berikut kelembagaannya. Satu kawasan sawah seluas 1000 hektar misalnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan 4-5 produk berbasis padi, termasuk membangkitkan energi tenaga biomasa dan produk bernilai tambah tinggi lainnya. Kawasan ini kemudian dapat juga dikembangkan sebagai satuan layanan rantai pasokan pertanian, mulai dari pengolahan, pengemasan, pengembangan merek, penyimpanan, angkutan, dan sebagainya. Ide ini juga telah dielaborasi dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045. Diharapkan satuan kawasan pertanian 
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tersebut juga dapat menjadi instrumen penghantaran (delivery instrument) dari sistem dukungan langsung kepada petani, yang menggantikan sistem subsidi petani yang kurang produktif.  Jika dapat dibayangkan adanya seribu satuan kawasan pertanian seluas masing-masing sekitar 1000 hektar, maka dukungan langsung kepada petani dapat diberikan untuk masing-masing kawasan tersebut; yang bentuk substansi dukungannya bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing satuan.  c. Dukungan Pembiayaan Langsung Kepada Petani Melalui satuan kawasan pertanian diatas, juga dapat dirancang dukungan pembiayaan langsung pula kepada petani, baik dalam bentuk investasi, kredit kerja, asuransi, leasing, dan sebagainya. Bahkan juga dapat digabungkan dengan pembiayaan personal bagi petani dan keluarganya atau juga bentuk program-program pemberdayaan lain baik untuk kepentingan perumahan, konsumsi, gizi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.  3.2. Investasi Sektor Pertanian Pendapatan nasional sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) tahun 2013 diperkirakan lebih dari Rp1 300 trilyun. Disisi lain seluruh anggaran pemerintah untuk pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) tidak lebih dari Rp50 trilyun. Artinya pelaku utama pengembangan pertanian adalah petani dan pengusaha pertanian, bukan pemerintah  Dalam usaha untuk mengatasi berbagai kendala dan untuk mengembangkan kegiatan pertanian lebih lanjut, investasi swasta dibidang pertanian dan pedesaan harus didorong dan dipacu. Investasi dibidang teknologi dan input-input pertanian semakin dibutuhkan. Investasi dibidang peternakan dirasakan semakin mendesak. Investasi dibidang kemasan, penyimpanan dan pergudangan juga semakin penting. Pendeknya dibutuhkan investasi yang lebih besar diseluruh komponen rantai pasokan pertanian atau sistem agribisnis. Dan mendorong investasi pertanian ini menjadi strategi yang harus dikembangkan.  Berbeda dengan sektor lain, meskipun urgensi investasi swasta di pertanian semakin tinggi, kegiatan ini harus dilakukan dengan memperhatikan paling tidak tiga panduan pokok. Pertama, investasi pertanian harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Pertanian adalah kegiatan yang intensif berinteraksi dengan alam, termasuk berbagai sumberdaya dan keaneka-ragaman hayatinya. Dengan demikian, 
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pengembangannya harus justru bisa mempromosikan kelestarian sumberdaya alam itu dan bukan mengeksploitasi secara berlebihan. Kedua, investasi pertanian harus menjaga keseimbangan peran antara pengusaha besar dan petani  kecil. Artinya, bukan hanya investasi skala besar harus dilakukan dengan menjadi petani sebagai mitra sejajar, tetapi juga perlu dikembangkan skim investasi skala kecil menengah yang memberi kesempatan bagi petani juga menjadi investor. Dan ketiga, investasi pertanian harus menerapkan teknologi dan sistem usaha yang maju dan bervisi masa depan. Hal ini penting karena kegiatan usaha pertanian tidak pernah merupakan usaha jangka pendek, tetapi selalu menjadi usaha jangka panjang. Apa yang diputuskan atau dilakukan hari ini akan berdampak panjang hingga 10-20 tahun kedepan, dan tidak mudah untuk mengoreksinya ditengah jalan. Jika investasi di bidang pertanian dan pedesaan dapat dilakukan dengan baik, maka hal itu tidak hanya akan berdampak positif pada nilai tambah dan daya saing pertanian, tetapi juga dapat mengatasi dua masalah serius dalam perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu penurunan efisiensi investasi dilihat dari peningkatan ICOR dari 4.2 tahun 2005 menjadi 4.5 tahun 2013 dan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam penciptaan tenaga kerja yang juga menurun dari 436 000 kesempatan kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi ditahun 2008 menjadi 165 000 di tahun 2013. Investasi di pertanian dan pedesaan yang selama ini masih terbatas pengembangannya dapat mendorong ICOR menjadi lebih baik sekaligus meningkatkan efektivitas penciptaan tenaga kerja.  3.3. Penanganan Isu-Isu Lintas Sektor dan Keterpaduan Pemerintah Pusat – Daerah Butir-butir pemikiran diatas sangat membutuhkan dukungan dan sinkronisasinya dengan penyelesaian isyu-isyu lintas sektor. Pasokan energi dan infrastruktur menjadi faktor yang mutlak diperhatikan. Jika sektor pangan dan pertanian ditempatkan sebagai bisnis yang cukup menguntungkan, maka energi dan infrastruktur adalah suatu keharusan dan menjadi prioritas. Oleh sebab itu harus ada perhatian dan investasi yang serius untuk kedua elemen tersebut agar menciptakan positive externalities dan aktraktif bagi terjadinya akumulasi aktivitas pembangunan pertanian.   Disamping itu, pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani juga harus diarahkan agar petani teredukasi, berteknologi dan mampu berinovasi. Petanilah yang harus dimampukan dan diberdayakan. 
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Menempatkan pangan dan pertanian sebagai bisnis atau industri yang menguntungkan diharapkan juga menarik minat insan-insan bersumber daya dan tenaga kerja muda terdidik untuk berkarya di sektor pangan dan pertanian. Permasalahan sulitnya mendapatkan tenaga kerja pertanian diharapkan tidak terulang lagi karena pangan dan pertanian bukan lagi sebagai sektor inferior. Kurikulum pendidikan pertanian baik di sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi juga perlu menanamkan pemahaman bahwa pangan dan pertanian adalah sebuah industri. Oleh karena itu kurikulum perlu mendukung manajemen pertanian, riset pertanian, budidaya yang tepat (ramah lingkungan, berkesinambungan, berorientasi pada produktivitas, berkualitas), pengolahan hasil pertanian yang menghasilkan nilai tambah optimal, dan pengelolaan rantai pasok.  Harapan agar pangan dan pertanian menjadi sebuah bisnis dan industri yang berkesinambungan juga bergantung bagaimana memecahkan masalah peralihan pemanfaatan lahan pertanian menjadi pemukiman, industri dan lain sebagainya. Permasalahan pemanfaatan lahan seringkali berujung konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria tahun 2013 mengalami peningkatan 86.36 persen dibandingkan tahun 2012. Selama tahun 2013, tercatat 369 konflik agraria dengan luasan mencapat 1.28 juta hektar. Konflik pemanfaatan lahan diantaranya disebabkan oleh tidak sinkronnya perundang-undangan, tumpang-tindih perizinan, maupun belum adanya pengakuan terhadap tanah adat/ulayat. Masalah-masalah ini juga harus mendapat perhatian seksama. Isu lain yang tidak kalah penting adalah keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah adalah satu kesatuan yang memiliki satu kesepahaman dalam memperjuangkan: (i) petani sebagai insan bersumber daya yang tidak hanya ditempatkan sebagai buruh tetapi sebagai subjek pembangunan pertanian; (ii) sektor pangan dan pertanian sebagai sebuah bisnis/industri yang sangat menguntungkan; (iii) terjadinya efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok produk pertanian; (iv) pertumbuhan investasi di sektor pangan dan pertanian; (v) ketersediaan dan keterjaminan energi dan infrastruktur; (iv) kepastian tata ruang untuk pertanian; dan (vii) peningkatan kualitas sumber daya insani di sektor pangan dan pertanian.  3.4. Profesionalisme Birokrasi Dengan pokok-ppokok pemikiran diatas harapannya dapat terbuka sebuah proses pembangunan pertanian yang memadukan secara jelas 
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strategi dan praktik atau pelaksanaan. Artinya strategi harus dapat benar-benar langsung dilaksanakan, dan kegiatan yang dilaksanakan harus benar-benar terpilih sehingga bersifat strategis dan berdampak luas. Hal ini terlebih dari manajemen pemerintahan dibidang pertanian. Beberapa pemikiran dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, sejogjanya pemahaman atas sektor pertanian adalah sebagai  “Pangan dan Pertanian” dimana dalam hal “pangan” sektor ini memiliki lingkup yang lebih menyeluruh dibanding posisi ‘pertanian’ saat ini. Dan dalam “Pangan dan Pertanian” khusus untuk kebijakan hulu-hilir pangan berada dalam satu kesatuan pengelolaan. Kedua, perlu pula digaris bawahi bahwa pembahasan tentang “birokrasi pemerintahan dibidang pertanian” adalah juga menyangkut pengelolaan negara dalam keseimbangan desentralisasi dan kesatuan birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah. Artinya perlu benar-benar disadari bahwa pusat dan daerah tidak dapat lagi berjalan sendiri-sendiri. Daerah memiliki lingkup kewenanngannya pengelolaannya, pusat juga memiliki tugas dan kewajibannya; tetapi kedua harus benar-benar selaras dan terpadu. Ketiga, birokrasi dibidang pertanian juga perlu mengedepankan integritas khususnya anti korupsi) dan harus juga memiliki kompetensi,kemampuan profesional dalam suatu bidang tertentu dibidang pertanian.  Anti korupsi dan kompetensi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang satu tidak lebih prioritas dari yang lain; dan juga tidak saling menggantikan.  4. PENUTUP  Dapat disimpulkan bahwa dalam 5-10 tahun kedepan tantangan dan peluang pertanian Indonesia akan didominasi oleh tumbuhnya permintaan dan kebutuhan terhadap pangan dan produk pertanian yang semakin besar, didorong oleh peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Permintaan tersebut akan semakin spesifik dalam hal jenis, keragaman, kualitas, penghantaran (delivery), sarana eceran, dan harga. Tantangan kedepan akan lebih besar penekanannya pada bagaimana respon pasokan (supply reponse) petani dan pertanian dalam memenuhi peningkatan permintaan tersebut dari pada tantangan untuk  menciptakan permintaan baru. Dalam hal ini pendekatan produk pertanian hanya sebagai komoditi primer yang bersifat umum akan semakin sulit menjawab peningkatan permintaan.  Dalam pengelolaan pertanian kedepan orientasi sisi permintaan (konsumen) dan sisi produksi (petani) harus dilakukan secara seimbang 



20 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Kebijakan untuk Petani… Bayu Krisnamurthi 

karena petani adalah juga konsumen dan hal-hal yang menjadi perhatian konsumen (inflasi, kontinyuitas ketersediaan, dan sebagainya) adalah juga menjadi perhatian produsen. Menghadapi tantangan tersebut diatas sangat diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap program program pembangunan pertanian selama ini. Keberanian untuk mengembangkan program program baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan, “not business as usual”, serta tanpa intervensi kepentingan selain untuk petani dan pertanian perlu dikedepankan. Program dukungan (subsidi) dalam bentuk subsidi harga produk, khususnya subsidi pupuk, bibit, dan program serupa perlu dievaluasi ulang. Memahami hal tersebut, diusulkan untuk dilakukan 7 (tujuh) program utama pembangunan pertanian yang dapat memberikan dukungan langsung kepada petani dan pertanian dalam merespon pertumbuhan permintaan itu: 1. Dukungan langsung kepada petani dan keluarga tani. Bentuknya seperti program Program Keluarga Harapan (conditional transfer), dalam bentuk dukungan langsung kepada keluarga petani yang dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan umum, peningkatan produktivitas, pencegahan konversi lahan, regenerasi (beasiswa bagi anak petani yang akan melanjutkan pertanian), asuransi kesehatan, asuransi kegagalan panen, dan sejenisnya. 2. Memilih beberapa produk pangan strategis (misal beras, gula, daging, jagung, kedele, dan sayuran) lalu membangun sistem komoditas strategis yang utuh dan lengkap dalam berikut kemampuan dan mekanisme untuk memonitor pergerakan pasar komoditas yang bersangkutan disertai dengan kemampuan untuk melakukan intervensi jika terjadi gangguan pasar produk, baik gangguan dilihat dari kepentingan konsumen maupun produsen. Sistem dimaksud serupa dengan sistem yang sudah ada untuk komoditas beras saat ini. 3. Melakukan pengembangan usahatani terpadu atau pengembangan satuan wilayah pertanian, termasuk menerapkan sistem usahatani kooperatif atau komunal untuk mendapatkan skala yang sesuai bagi sistem produksi multiproduk dan tanpa-limbah. Misal, 1 000 ha padi sawah yang memanen beras, sekam, jerami, dan lainnya; dan menghasilkan beras, energi, pakan, dan sebagainya. Pendapatan petani tidak hanya bergantung pada satu produk, tetapi multi-produk serta sangat mementingkan produktivitas dan efisiensi. 4. Mendorong dan memperkuat basis produksi dan distribusi andalan ekspor, seperti sawit, karet, kakao, kopi, teh dan produk lainnya; dengan 
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pemihakan yang kuat terdapat peningkatan daya saing, pengembangan dan penguatan produk-produk hilir, serta perdagangan yang adil (fair-trade) 5. Mendorong dan memperkuat basis produk dan distribusi produk-produk yang memiliki nilai lebih dan bersifat khusus seperti jamu, rempah, bunga dan tanaman hias, dan sejenisnya; dengan pemihakan yang kuat untuk daya saing, perlindungan, dan nilai kekhususannya. 6. Sejalan dengan hal tersebut diatas, melakukan fasilitasi dan dukungan bagi pengembangan industri pedesaan khususnya yang terkait dengan pengembangan usahatani terpadu, pengemasan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Dukungan utamanya adalah bentuk “research for development”, pendampingan, kemudahan fiskal, dan sebagainya. 7. Menerapkan seluruh instrumen regulasi untuk meminimisasi konversi lahan pertanian, dimulai dengan moratorium konversi lahan irigasi, pencegahan alih fungsi lahan, serta konservasi dan rehabilitas kawasan aliran sungai dan daerah penangkapan air. Dengan catatan diatas, dan mencermati berkembangnya tantangan dan ruang lingkup yang dihadapi, diusulkan pula untuk dilakukan penajaman struktur birokrasi yaitu dari Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Pangan dan Pertanian.  DAFTAR PUSTAKA Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, 15 Agustus 2014, dalam rangka HUT Ke 69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ASH Center. 2013. The Sum Is Greater Than the Parts: Doubling Shared Prosperity in Indonesia Through Local and Global Integration. Harvard Kennedy School Raoul Oberman, Richard Dobbs, Arief Budiman, Fraser Thompson and Morten Rossé. 2013. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential. http://www.mckinsey.com/insights/asiapacific/the_archipelago_economy        
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   DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TERHADAP PERUBAHAN POLA DISTRIBUSI LAHAN  DI SULAWESI SELATAN  Suardi Bakri1, Majdah M. Zain1, Musdalipa Mahmud1 M. Saleh S. Ali2, dan Didi Rukmana2 1Staf  Pengajar Program Studi Agribisnis Universitas Islam Makassar/Pengurus PERHEPI Sulsel 2Staf  Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin   ABSTRAK Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia terus mengalami metamorfosis mencari pola yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan pembangunan pertanian terhadap pergeseran pola distribusi lahan di Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan di Desa Mojong, Kabupaten Sidrap dan Desa Salodua di Kabupaten Enrekang. Survei dilakukan dengan mengambil secara acak masing-masing 80 petani di Desa Mojong dan 60 petani di Desa Salodua. Selain Survei, FGD juga dilakukan untuk mengumpulkan data-data kualitatif. Perhitungan Indeks Gini menggunakan data penguasaan lahan dari 796 petani di Desa Mojong dan 232 petani di Desa Salodua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang selama ini dilaksanakan berdampak pada petani kelompok penguasaan 0.5 ha – 1.0 ha. Terjadi pergeseran penguasaan lahan dari kelompok pemilikan 0.5 ha – 1.0 ha ke arah penguasaan lahan lebih 1.0 ha. Pada kelompok petani kecil dengan penguasaan lahan di bawah 0.5 ha, kebijakan pembangunan pertanian cenderung tidak berdampak. Tidak terdapat pergeseran berarti pada kelompok penguasaan lahan kurang 0.5 ha. Distribusi lahan bergeser ke arah yang lebih baik dari periode sebelumnya, ditandai dengan semakin menurunnya Indeks Gini lahan sejak tahun 1963 hingga 2013. Disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian selain berdampak semakin membaiknya distribusi lahan juga berdampak pada pergeseran pola distribusi, utamanya bagi kelompok pengusaan 0.5 ha – 1.0 ha dan kelompok penguasaan 1.0 ha atau lebih. Diharapkan adanya kebijakan bahwa setiap unit usahatani hendaknya menguasai lahan tidak kurang  dari 1.0 ha agar kebijakan pembangunan pertanian dapat lebih efektif.  Kata Kunci: kebijakan pertanian, distribusi lahan 
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1. PENDAHULUAN Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia terus mengalami metamorfosis mencari pola yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak awal kemerdekaan, perencanaan pengembangan pertanian mulai dilaksanakan. Rencana Kasimo yang kemudian digabung dengan recana Wicaksono (1950-1959) dan melahirkan Recana Kesejahteraan Istimewa (RKI) merupakan pondasi awal pembangunan pertanian. Pada Masa Orde Baru, pembangunan pertanian dilaksanakan dengan program Bimas, Insus dan Supra Insus yang mengantarkan swasembada beras pada tahun 1984. Selanjutnya pada tahun 90-an hingga saat ini, pemerintah mereorientasi tujuan pembangunan pertanian ke arah sistem agribisnis dan ketahanan pangan. Pergeseran arah kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia diikuti dengan perubahan paradigma kebijakan. Jika pada masa Orde Baru  yang dapat dilihat secara konseptual pada setiap Rencana Pembangunan lima tahun (Repelita), paradigma kebijakan pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan produksi orientasi eksport, maka di akhir tahun 90-an atau era reformasi telah bergeser pada tujuan agribisnis yang lebih kompleks, yaitu meningkatkan peranserta (partisipasi), efisiensi dan produktivitas petani. Kebijakan pertanian selama abad 20 menurut Braun (2005) sebagian besar hanya melihat pertumbuhan dan keseimbangan pasar secara umum melalui keseimbangan efisiensi. Efisiensi alokasi sumberdaya bisa menyebabkan distribusi spasial pada aktifitas ekonomi, termasuk tenaga kerja, padahal menurut Jones dan Yogo dalam Kumssa (2000) pertumbuhan mungkin dapat menyebabkan perubahan, tetapi pertumbuhan tanpa pemerataan akan kehilangan makna. Terkait dengan sumberdaya lahan sebagai salah satu sumberdaya penting bagi pertanian,  data distribusi disajikan Thorbecke dan Pluijm (1993) setidaknya  pada saat pelaksanaan kebijakan Bimas (1970-1990) yang menunjukkan bahwa rata-rata pengusaan lahan menurun dari 1.05 hektar per rumahtangga pada tahun 1973 menjadi 0.99 hektar pada tahun 1983 dan 0.79 hektar pada tahun 2003. Masih berdasarkan data Torbecke dan Pluijm (1993) yang dilengkapi data Sensus Pertanian 1993 dan 2003, di Sulawesi Selatan penguasaan lahan pertanian rata-rata diatas dari rata-rata nasional yaitu 1.14 ha per rumahtangga pada tahun 1973 dan justru meningkat menjadi 1.21 hektar pada tahun 1983. 
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 Struktur kepemilikan lahan secara nasional pada tahun 1973-1983 (Eng, 1996; MacAndrew, 1986; Torbecke dan Pluijm, 1993) memper-lihatkan adanya pergeseran kelompok penguasaan lahan. Kelompok rumahtangga yang menguasai lahan dibawah 1.0 hektar 71 persen pada tahu 1973 menjadi 69 persen pada tahun 1983, atau bergeser  hanya 2 persen  dalam kurun waktu 10 tahun. Demikian halnya distribusi lahan dimana distribusi lahan pada di Pulau Jawa dan Madura relatif lebih baik dibandingkan dengan distribusi lahan di luar pulau Jawa dan terdapat pergeseran ke arah yang lebih baik dari tahun 1963 ke tahun 1983.  Kebijakan pembangunan pertanian tentunya diharapkan dapat memberikan efek distribusi, utamanya terhadap aset utama (lahan) petani ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian dibutuhkan untuk menganalisis dampak kebijakan pembangunan pertanian terhadap pergeseran pola distribusi lahan, khususnya di Sulawesi Selatan.  2. METODE PENELITIAN Penelitian dilaksanakan pada Maret-Oktober tahun 2013 di Desa Mojong, desa yang mewakili desa sawah dataran rendah beririgasi teknis di Kabupaten Sidrap dan Desa Salodua yang mewakili desa dataran tinggi, tadah hujan di Kabupaten Enrekang. Populasi penelitian adalah seluruh petani yang ada di dua desa tersebut, selanjutnya untuk kepentingan survey diambil sampel secara acak masing-masing diambil 80 petani di Desa Mojong dan 60 petani di Desa Salodua. Sedangkan untuk perhitungan Indeks Gini digunakan data penguasaan lahan dari 796 petani di Desa Mojong dan 232 petani di Desa Salodua. Metode Survey dilakukan untuk pengumpulan data-data kuantitatif, antara lain penguasaan lahan petani dan program pembangunan pertanian. Juga dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD), wawancara mendalam dan penelusuran dokumen, utamanya dokumen penguasaan lahan untuk melengkapi data-data kuantitatif maupun kualitatif. Selain analisis deskriptif kualitatif juga dilakukan analisis kuantitatif untuk  mengetahui distribusi lahan dengan menggunakan formula Indeks Gini yang dikembangkan oleh Szal dan Robinson, 1977 (Swastika et al, 2000; Adnayana dan Suhaeti, 2000) sebagai berikut:  G = 1 + 1/n – 2/(n2 Yr) [ΣYi]  dimana G  adalah koefisien Gini,  n adalah jumlah rumah tangga sampel,  Yr adalah luas lahan rata-rata rumahtangga petani serta Yi  luas lahan rumah tangga ke-i. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Pola Penguasan Lahan Sawah Kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan sepanjang tahun 1963 sampai 2013 dengan melihat perubahan pola penguasaan lahan, maka hasil penelitian ini dapat menjadi acuan perbandingan, walaupun disadari bahwa data penelitian ini hanya pada dua desa di Sulawesi Selatan namun dapat memperlihatkan kecenderungan adanya penurunan jumlah petani yang memiliki lahan lebih dari 0.5 hektar. Sementara itu, kelompok yang menguasai lahan dibawah 0.5 hektar cenderung meningkat, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1. Jika periode pembangunan pertanian dibagi dalam periode 10 tahunan, maka dapat dijelaskan bahwa pada periode pembangunan pertanian1963-1972 yang indikator penguasaan lahannya diukur pada tahun 1973 menunjukkan bahwa kelompok petani yang menguasai lahan dibawah 1.0 hektar, dominan (51.0 persen), menyusul kelompok petani yang menguasai lahan antara 1.0 hektar sampai 2.0 hektar (26.0 persen) dankelompok petani ”kaya” yang menguasai lahan di atas 2 hektar (23.0 persen). Data ini menunjukkan bahwa penurunan persentase kelompok petani yang menguasai lahan di bawah 1.0 hektar mengindikasikan terdapatnya kelompok petani yang bertransformasi  ke kelompok penguasaan di atasnya, sebelumnya menguasai lahan di bawah 1.0 hektar menjadi penguasa lahan lebih dari 1.0 hektar. Kondisi ini dapat dihubungkan dengan program pemerintah pada periode tersebut (1963-1972), yaitu gencarnya program Bimas dan kredit Massal, menyebabkan petani yang berusahatani dalam skala ekonomi  berpeluang menambah luas areal sawahnya. Selanjutnya pada tahun 1983, pola pengasaan lahan kembali menunjukkan perbedaan yang sangat menonjol pada kelompok petani ”kecil/gurem” yang penguasaan lahannya di bawah 1.0 hektar meningkat menjadi 69.0 persen. Peningkatan porsi petani kelompok ”kecil/gurem” ini tentunya menyebabkan kelompok penguasaan diatas 1.0 hektar mengecil, kontradiksi dengan yang terjadi pada sepuluh tahun sebelumnya (1963-1972). Setelah menelusuri kebijakan pembangunan pertanian pada periode ini (1973-1982) ternyata akibat revolusi hijau, produksi pertanian sudah berada dalam kondisi laveling off. Kondisi inilah yang patut diduga menjadi penyebab meningkatnya kelompok petani ”kecil/gurem”. Laveling off produksi pangan/padi pada saat itu. Diakibatkan program intensifikasi yang secara massive dilakukan dengan terprogramnya tiga macam program intensifikasi secara bersamaan, yaitu Intensifikasi Massal, Intensifikasi Umum dan Intensifikasi Khusus. Program intensifikasi tersebut kurang 
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memberikan hasil sebagaimana diharapkan, bukan hanya menyebabkan  terjadinya laveling off, tetapi juga mengakibatkan terjadi transformasi status petani terhadap penguasaan lahan dari petani ”menengah” ke arah petani kecil dan gurem.   Tabel 1. Pola Penguasaan Lahan Pertanian 1963-2013 No. Uraian 1963 1973 1983 1983 1993 2003 2013 SulselI. Penguasaan Lahan (%) < 0.5 0.5 - 1,00 1,01- 2,00 2.00 < 
ta 55.0 23.022.0

ta 51.0 26.023.0
47.0 22.0 17.014.0

20.0 21.0 30.029.0
45.29 20.67 20.9013.14

56.41 18.41 13.9111.27
  45.72 14.59 22.86 16.83 II. Rata-rata penguasaan lahan(ha) 1.72 1.051.14 0.99 1.21 0.87 0,79   1.06 III. Indeks Gini 0.572 0.540 0.496 0.499 0.404 0.48 Sumber: Data tahun 1963-2003 dikutip dari publikasi hasil penelitian sebelumnya, seperti data distribusi lahan 1963-1983 dikutip dari Peirre van der Eng (1996) Tabel 3.24:151,   lihat juga data yang dipublikasi Colin MacAndrew (1986). Tabel 1.5:12, Torbecke dan Pluijm (1993) Tabel 3.7-3.9: 69-72,Anne Both et al. (2012), Tabel 4.10:72, Rusastra dkk (2009). Tabel 2 dan 3: 103-104. Sedangkan data 2013 adalah data penelitian ini.  Pada tahun 1993 kelompok petani ”kecil/gurem” kembali mengalami pergeseran, menurun sedikit porsinya menjadi 65.96 persen dan  kelompok petani ”menengah” justru naikmenjadi 20.90 persen. Capaian tolok ukur penguasaan lahan tahun ini, merupakan dampak kebijakan pada periode 1983-1992, dimana puncak kejayaan pembangunan pertanian dicapai dengan mewujudkan swasembada beras pada tahun 1984. Pada periode ini pula, kebijakan pemerintah utamanya terkait dengan kredit berubah, dari kredit massal pola Bimas menjadi pola Kredit Usahatani melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Tahun 2003, petani yang masuk dalam kelompok petani kecil/gurem tetap dominan (65.96 persen) menyusul kelompok petani ”menengah” (20.90 persen) dan kelompok petani ”kaya”(13.14 persen). Demikian pula pada tahun 2013, distribusi kelompok petani ”kecil/gurem (60.31 persen), dengan rincian yang menguasai kurang dari 0.5 hektar sebanyak 45.72 persen dan yang menguasai 0.5 hektar sampai 1.0 hektar 14.59 persen. Data tahun 2013 ini menunjukkan adanya penurunan persentasi kelompok penguasaan lahan yang kurang dari 0.5 hektar dibandingkan dengan tahun 2003, namun tetap tidak berbeda jauh dengan data tahun 1993 dan 1983 
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yang disajikan oleh Torbecke dan Pluijm (1993) dan tahun 1973, yang dirilis MacAndrew (1986). Secara umum penguasaan lahan yang telah digambarkan di atas menunjukkan bahwa untuk kelompok penguasaan lahan dibawah 0.5 hektar yang dalam tulisan ini disebut sebagai petani “gurem”, dari tahun ke tahun dan bahkan dalam kurun waktu 30 tahun cenderung stagnan walaupun ada kecenderungan penurunan dari 47.0 persen pada tahun 1983 menjadi 45.72 persen pada tahun 2013 atau berkurang hanya sebanyak 1.28 persen dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan untuk kelompok penguasaan 0.5 hektar sampai 1.0 hektar atau petani “menengah” cenderung menurun, utamanya dari tahun 1983 ke tahun 2013. Pada tahun 1983 jumlah petani “kecil” ini sebanyak 22.0 persen menurun menjadi 20.7 persen pada tahun 1993, kemudian menurun lagi menjadi 18.41 persen pada tahun 2003 dan tersisa 14.59 persen pada tahun 2013. Artinya terdapat penurunan sebanyak 4.41 persen selama kurun waktu 30 tahun pembangunan pertanian. Penurunan persentasi kelompok petani “kecil” yang penguasaan lahannya antara 0.5 hektar sampai 1.0 herktar lebih cepat dibandingkan dengan penurunan penguasaan lahan pada kelompok petani “gurem”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok penguasaan lahan 0.5 hetar sampai dengan 1.0 hektar, lebih cepat bertransformasi ke kelompok penguasaan lahan yang lebih luas. Petani yang berusahatani dalam skala ekonomi yang diperkirakan antara 0.5 hektar atau lebih, lebih dapat memanfaatkan program-programpembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah dibandingkan dengan kelompok petani “gurem”, atau dapat juga dikatakan bahwa kebijakan pembangunan pertanian lebih banyak memihak pada kelompok petani yang mengusai lahan lebih dari 0.5 hektar sebagaimana juga dikemukakan oleh Suwardi (1973) dalam Billah, Widjajanto dan Kristyanto (1976) bahwa sejak Repelita I program pembangunan pertanian lebih banyak melayani kepentingan pihak yang menguasai tanah pertanian, yang karena kedudukan sosial ekonominya, golongan ini lebih “progresif” dan “responsif”. Walaupun demikian, jika kembali melihat data Sulawesi Selatan pada tahun 1983 yang disajikan oleh Torbecke dan Pluijm (1993) menunjukkan pola yang berbeda dengan pola nasional, kelompok penguasa lahan dibawah 0.5 ha pada tahun ini hanya 20.0 persen dan meningkat drastis menjadi 45.72 persen pada tahun 2013, selanjutnya seluruh kelompok penguasaan mengalami penurunan persentase kecuali kelompok penguasaan di atas 2.0 ha. Hal ini dapat dihubungkan bahwa selain kebijakan pembangunan pertanian yang bekerja mempengaruhi pola penguasaan lahan, di Sulawesi 
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Selatan juga terjadi konversi lahan poisitif (penambahan areal) terhadap lahan pertanian yaitu pada periode 1983-1993 sebesar 134 693 ha dan pada periode 1993-2003 seluas 41 2064 hektar. Karena itu, pergeseran kelompok penguasaan lahan yang terjadi akibat kebijakan pembangunan pertanian, mempertegas kebijakan pembangunan pertanian lebih efektif bekerja atau berdampak pada kelompok petani yang penguasaan lahannya 0.5 hektar sampai 1.0 hektar. Tabel 2 menunjukkan data pola penguasaan lahan di dua desa penelitian.  Data tersebut menggambarkan bahwa  kelompok petani ”gurem” dengan luas lahan dibawah 0.5 hektar masih tinggi (45.72 persen) menyusul petani kelompok ”menengah” 1.0 sampai 2.0 hektar (22.86 persen), kelompok petani ”kaya” dengan penguasaan lahan lebih 2.0 hektar (16.83 persen). Dibandingkan dengan pola penguasaan lahan yang telah di publish, sebagaimana digambarkan oleh Torbecke dan Pluijm (1993), bahwa pada tahun 1983 di Sulawesi Selatan (Tabel 2) kelompok penguasaan lahan yang dominan (30 persen) adalah kelompok ”menengah” yang mengusai lahan 1.0 sampai 2.0 hektar, menyusul kelompok yang mengusai 0.5 sampai 1.0 hektar (21 persen), 2.0 sampai 3.0 hektar (18 persen) dan justeru terendah (10 persen) adalah kelompok petani ”kecil/gurem” yang mengusai kurang dari 0.5 hektar. Terlihat adanya pergeseran dominasi dari petani  ”menengah” (menguasai 1.0 hektar sampai 2.0 hektar) menjadi petani yang berlahan dibawah 0.5 ha atau dengan kata lain terjadi fragmentasi lahan selama 30 tahun terakhir. Jika dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, baik kebijakan harga, input, irigasi, kredit dan mesin-mesin pertanian nampak belum efektif mencegah terjadinya perpecahan lahan.  Tabel 2. Distribusi Lahan Sawah Menurut Kelompok, Rata-Rata dan Indeks Gini Penguasaan Lahan di Desa Penelitian, 2013  No  Uraian Desa MojongN = 796 Desa Salo DuaN = 232 TotalN = 1028n % n % n % I. Penguasaan Lahan< 0.5 0.5 - 1,00 1,01, - 2,00 2.00 < 
469126 11586

58.9215.83 14.4510.80
124 12087

0.4310.34 51.7237.50
470150 235173

 45.72 14.59 22.86 6.83 II. Rata-rata (ha) 0.91 1.58 1.06 III. Indeks Gini 0.68 0.26 0.48 Sumber: Data Rincik Desa Mojong dan Data kelompok Tani Desa Salo Dua, Diolah, 2013 



30 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Dampak Kebijakan Pembangunan… Suardi Bakri, Majdah M. Zain, Musdalipa Mahmud,  
 M. Saleh S. Ali, dan Didi Rukmana 

Transaksi lahan sebagai variabel antara dari kebijakan pembangunan pertanian yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran pola penguasaan lahan secara mikro dapat dilihat di Desa Mojong dimana terjadi pemindahan penguasaan lahan akibat transaksi jual beli, hibah dan gadai. Transaksi terbesar dan terbanyak terjadi pada periode 1984-1990 menyusul periode 1991-2000 dan 2001-2012 (Tabel 3). Peningkatan transaksi lahan sawah pada periode tahun tertentu terkait dengan kondisi masyarakat serta lingkungan startegis yang terjadi. Periode awal 1984-1990, fasilitas pertanian masih sangat minim seperti fasilitas irigasi dan jalan usahatani, sehingga transaksi jual-beli lahan sawah sangat dinamis. Sedangkan pada periode 2001-2012, perkembangan teknologi usahatani padi sangat pesat, bukan hanya pada penemuan metode bercocok tanam, tetapi juga pada perkembangan teknologi yang semakin memudahkan petani mengelola usahataninya dan meningkatkan produksinya, menyebabkan transaksi lahan hampir stagnan.  Tabel 3. Transaksi Lahan Sawah di Desa Mojong, 1984-2012 Periode Jumlah Transaksi Total Luas (ha) Total Nilai Transksi (Rp) Rata-Rata Harga Lahan (Rp/ha)1984-1990 1991-2000 2001-2012 1178362 92.8766.9142.10 449 952 636881 385 819 1 789 955 000 4 844 97313 172 70742 516 746Total 262 201.88 3 121 293 455 Sumber: Data Transaksi Lahan Desa Mojong, Diolah, 2013  Tabel 3. menunjukkan dari tahun ketahun terjadi  penurunan transaksi lahan, baik jumlah maupun luas yang ditransaksikan, sementara di sisi lain nilai transaksi mengalami peningkatan. Hal tersebut menggambarkan adanya kenaikan harga lahan di pasar tersebut (dari Rp 4.8 juta/hektar pada tahun 1984-1990 menjadi Rp 42.5 juta/hektar pada periode tahun 2001-2012). Kenaikan harga lahan ini mengikuti perkembangan ekonomi secara keseluruhan serta lingkungan strategis pada lahan yang ada, seperti akses dan sarana penunjang lainnya.  Selain pola penguasaan lahan, tulisan ini juga menyajikan data rata-rata penguasaan lahan dan Indeks Gini lahan untuk melihat lebih jauh distribusi penguasaan lahan. Hasil penelitian menunjukkan secara umum rata-rata penguasaan lahan di dua desa penelitian adalah 1.06 hektar lebih tinggi dari rata-rata nasional sejak tahun 1973 namun tetap lebih rendah atau menurun jika dibandingkan dengan data rata-rata penguasaan lahan di Sulawesi Selatan, baik tahun 1973 maupun tahun 1993. Hal tersebut 
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menerangkan bahwa, rata-rata penguasaan lahan di Sulawesi Selatan cenderung menurun sejalan dengan penurunan rata-rata penguasaan lahan secara nasional. Perluasan (pencetakan) lahan sawah yang menjadi program di Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1983-1993 dan 1993-2003 yang juga menyebabkan “konversi positif” belum mampu meningkatkan rata-rata penguasaan lahan petani.  Distribusi penguasaan lahan yang diukur dengan Indeks Gini memperlihatkan bahwa hasil penelitian ini secara umum menunjukkan angka 0.48, tidak jauh berbeda dibandingkan Indeks Gini tahun sebelumnya, yaitu tahun 2003 (0.404), 1993 (0.499) dan 1983 (0.496) dan merujuk kriteria Oshima et al. (1976) dalam Nuraliyah (2009) maka distribusi lahan di Indonesia sejak tahun 1983 hingga tahun 2013 justru sudah memasuki kategori ketimpangan menengah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (1963-1973) yang masih tinggi. Dihubungkan dengan rata-rata penguasaan lahan terdapat hubungan linier, dimana Indeks Gini menurun yang menunjukkan tolok ukur ketimpangan semakin mengecil, sementara diikuti oleh rata-rata penguasaan lahan yang juga semakin mengecil. Pada tahun 1983 secara nasional Indeks Gini lahan 0.496, rata-rata penguasaan lahan secara nasional turun dari 1,05 hektar pada tahun 1973 menjadi 0.99 hektar pada tahun 1983.  Demikian halnya pada tahun 1993, Indeks Gini 0.499, tidak berbeda jauh dari Indeks Gini tahun 1983, namun rata-rata penguasaan lahan kembali menurun dari 0.99 ha menjadi 0.87 ha. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2003, Rusastra dkk melaporkan bahwa secara nasional,  tanpa memasukkan rumah tangga Petani yang menguasai lahan dibawah 0.1 hektar Indeks Gini 0.404 dan rata-rata penguasaan lahan pada tahun ini menjadi 0.79 hektar semakin kecil dibandingkan dengan tahun 1993.  Jika Desa Mojong menggambarkan desa dataran rendah, dengan sawah yang beririgasi teknis, mendapatkan prioritas kebijakan pembangunan pertanian dengan program-program yang ada dan Desa Salodua menggambarkan desa dataran tinggi, didominasi sawah tadah hujan, masyarakatnya mempunyai alternative kegiatan lain, selain usahatani padi sawah, maka data-data terkait pola penguasaan lahan berikut dapat dihubungkan dengan kondisi kedua desa tersebut. Pertama, perhitungan Indeks Gini dari 796 pengguna lahan di Desa Mojong menjukkan angka 0.68 yang berarti distribusi lahan di desa ini sangat timpang, lebih timpang dibanding perhitungan Indeks Gini berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2013 yang dipublikasikan oleh Rusastra dkk. yaitu Indeks Gini penguasaan lahan diluar Jawa, 0.5816. Demikian halnya jika dibandingkan tahun 
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sebelumnya sebagaimana ditulis oleh Griffin (2002) bahwa pada tahun 1970-80 Indonesia secara umum memiliki Indeks Gini penguasaan lahan 0.56. Lain halnya di Desa Desa Salodua, Indeks Gini penguasaan lahan  lebih merata dengan angka Indeks Gini 0.26. Data tersebut menyimpulkan bahwa distribusi lahan di Desa Mojong dengan kondisi pembangunan pertanian yang lebih “maju” dibandingkan dengan Desa Salodua, hampir tidak mengalami pergeseran dan bahkan cenderung lebih timpang dibandingkan pada periode pembangunan pertanian sebelumnya. Sementara di Desa Salodua, dimana desanya belum semaju dengan Desa Mojong justru dapat menyamai kemerataan yang dicapai oleh Korea Selatan dan China yang masing-masing 0.2 dan 0.21. Keadaan tersebut jika merujuk hasil penelitian Nuraliah (2009) yang menyebutkan bahwa ketimpangan di perkotaan selalu lebih besar dibandingkan di pedesaan memberikan legitimasi bahwa jika Desa Mojong telah mengarah pada kondisi perkotaan dengan akses yang mudah terhadap seluruh fasilitas menyebabkan desa ini lebih timpang dibandingkan dengan distribusi lahan di Desa Salodua, yang lebih “terisolir” dan “terbelakang” dibandingkan dengan Desa Mojong.  Indikator kelompok penguasaan lahan dapat digambarkan bahwa penguasaan lahan di Desa Mojong didominasi kelompok penguasa lahan di bawah 0.5 hektar per rumah tangga (58.92 persen) sedangkan di Desa Salodua kelompok tersebut justru sangat kecil (0.43 persen). Kontrasnya perbedaan kelompok penguasaan lahan dibawah 0.5 hektar pada dua desa penelitian kembali dapat dijelaskan bahwa desa yang jumlah penduduknya besar, kemajuan sektor pertanian dengan fasilitas sarana prasarana usahatani yang mendukung serta pekerjaan utama penduduk desa tergantung pada pertanian sawah, menyebabkan perpecahan lahan berlangsung cepat, apalagi desa tersebut tidak didukung lagi oleh lahan yang dapat dialihfungsikan sebagai lahan sawah, sejalan dengan kondisi kelompok penguasaan lahan secara makro sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tidak seperti Desa Salodua yang merupakan desa baru, lahan didominasi oleh lahan kering, hutan, ladang dan kebun yang sangat potensial untuk dialihfungsikan sebagai lahan sawah, sumber penghasilan utama bukan hanya pada sektor pertanian sawah tetapi juga hasil perkebunan menyebabkan perpecahan lahan tidak secepat Desa Mojong. Karena itu penguasaan lahan di Desa Salodua masih relatif lebih luas dibandingkan dengan penguasaan lahan di Desa Mojong.  Dapat pula dilihat pada kelompok petani yang menguasai lahan di atas 1.0 hektar hingga 2.0 hektar, di Desa Mojong hanya 14.45 persen sedangkan di Desa Salodua 51.72 persen. Data tersebut juga menandakan bahwa di 
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Desa Mojong didominasi kelompok penguasaan lahan sampai 1.0 hektar saja (74.74 persen) dibandingkan dengan Desa Salodua (10.77 persen). Kelompok petani yang menguasaai lahan lebih dari 1.0 hektar sebaliknya dominan di Desa Salodua (89.22 persen), di Desa Mojong hanya 25.25 persen. Terdapat pula 37.5 persen petani yang menguasai lahan di atas 2.0 hektar di Desa Salodua dan tinggal 10.80 persen di Desa Mojong. Jika digambarkan, struktur masyarakat di dua desa penelitian berdasarkan kelompok penguasaan lahan, maka di Desa Mojong struktur masyarakatnya berbentuk ”Piramida”, dimana persentase kelompok penguasaan lahan yang luas (diatas 2.0 ha) persentasenya kecil sementara kelompok penguasaan lahan dibawah 0.5 ha, sangat besar (Tabel 4). Sedangkan di Desa Salodua, struktur masyarakat adalah ”Belah Ketupat”, dimana kelompok menengah yang menguasai lahan 1.00 sampai 2.00 hektar yang dominan dibanding yang menguasai lahan kurang dari 0.5 hektar dan lebih dari 2.0 hektar.  Tabel 4. Distribusi Rumah Tangga Petani Menurut Penguasaan di Desa Penelitian, 2013  Luas Lahan (ha)  
Desa Mojong Luas Lahan (ha)

Desa Salo Dua
Jml RT Persentase (%) Jml RT Persentase (%) Luas Lahan Rumah Tangga Luas Lahan Rumah Tangga 76.525 462 10.67 58.04 0.4 1 0,11 0.43 102.02 141 14.16 17.71 84.98 95 23.17 40.95 158.14 109 21.95 13.69 183.35 105 50.00 45.26 383.84 84 53.22 10.55 98.00 31 26.72 13.36 720.525 796 100.00 100.00 366.73 232 100.00 100.00 Sumber: Data Penguasaan lahan Desa Mojong dan Desa Salo Dua, 2013  3.2. Kebijakan Pembangunan Pertanian Kebijakan pembangunan pertanian sebagaimana tujuannya sebenarnya bukan hanya pada aspek produksi secara jangka pendek (short term), tetapi diharapkan juga mempunyai tujuan jangka panjang (long term) yaitu distribusi aset, termasuk lahan pertanian. Ellis (2009) menyebutkan bahwa dalam pembangunan pertanian, setidaknya kebijakan - kebijakannya meliputi kebijakan harga, kebijakan input, kebijakan irigasi, kebijakan kredit dan kebijakan mesin-mesin pertanian. Kondisi pola penguasaan lahan dengan tolok ukur distribusi kelompok penguasaan lahan, Indeks Gini dan rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga petani, tentunya tidak terlepas kebijakan sebagaimana telah disebutkan. Karena itu sebagai 
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gambaran, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan harga kurang memberikan dampak terhadap petani yang didominasi oleh petani penggarap. Hal tersebut disebabkan karena petani penggarap sangat tergantung pada petani pemilik lahan yang digarapnya. Fenomena tersebut terlihat utamanya di Desa Mojong, dimana petani didominasi oleh petani penggarap. Harga gabah di desa tersebut lebih banyak ditentukan oleh pedagang atau pemilik penggilingan padi yang juga merupakan petani pemilik. Petani yang statusnya hanya penggarap dengan keadaan “terpaksa” harus menjual gabahnya pada pemilik sawah. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan petani penggarap tidak hanya pada aset lahan yang digarapnya, tetapi juga sudah tergantung pada proses produksi, pasca panen dan pemasaran hasil. Tidak bekerja efektifnya kebijakan harga pada petani kecil/gurem menyebabkan petani dalam kelompok ini tidak menikmati surplus pendapatan yang dapat digunakan untuk reinvestasi, apalagi pada lahan sehingga wajar jika kelompok ini stagnan porsinya dari tahun ke tahun. Terkait kebijakan input utamanya benih dan pupuk. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kebijakan subsidi benih dilaksanakan melalui program-program yang dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Pertanian setempat seperti Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT), Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Terpadu (SL-PTT), Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Program Optimalisasi Lahan, DemonstrasiFarm dan SL-Kontingensi. Sedangkan kebijakan input pupuk baik aspek distribusi, yaitu pengaturan tatacara penyaluran pupuk hingga ke tingkat petani, maupun aspek harga, yaitu penentuan harga eceran tertinggi (HET) tergambar di lokasi penelitian dengan kebiasaan petani melakukan pembelian pupuk dalam satuan zak 50 kg/zak. HET per zak tahun 2013 untuk pupuk Urea Rp90 000,- SP-36 Rp100 000,- ZA Rp70 000,- NPK Rp115 000,- dan pupuk organik Rp25 000,-. Petani di dua lokasi penelitian juga melakukan pembelian dengan cara pembayaran yang beragam, yaitu pembayaran tunai dan non tunai. Metode pembayaran ini berpengaruh terhadap harga yang dibayarkan petani. Pupuk Urea di tingkat pengecer di lokasi penelitian jika dibayar tunai Rp90 000,-/zak, tidak ada perbedaan dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan jika dibayar non tunai, setelah panen, harga Urea di Desa Mojong disepakati Rp150 000/zak, sedangkan di Desa Salo Dua hanya Rp120 000,-. Untuk Pupuk NPK-Pelangi harganya Rp116 000,- dan SP-36 Rp105 000,- per zaknya, terdapat perbedaan harga dengan HET, dimana NPK selisih Rp1 000/zak dan SP-36 selisih Rp5 000/zaknya. Selisih harga 
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yang dibayarkan petani jika pengadaan pupuk non tunai inilah yang diantisipasi melalui kebijakan kredit. Permasalahannya adalah akses untuk kebijakan kredit ini tidak berpihak kepada petani kecil/gurem. Kebijakan kredit sebenarnya sudah dilaksanakan sejak awal periode kebijakan pembangunan pertanian dengan diprogramkannya kredit massal pola Bimas, Kredit Usahatani (KUT), Kredit Usaha Kecil (KUK) hingga kerdit khusus petani dengan Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) maupun program program keuangan umum yang dapat dimanfaatkan oleh petani seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). PUAP dan KUR yang berjalan saat ini secara umum dianggap oleh petani sangat membantu, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan modal awal usahataninya. Permasalahan yang ditemui program ini di lapangan adalah pendistribusian dana yang belum merata kepada petani akibatjumlah dana yang tidak sebanding dengan jumlah petani. Data tahun 2012, misalnya di Desa Mojong terdapat 10 kelompok tani sawah irigasi yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp100 juta. Dana tersebutdipinjamkankepada petani dengan besaran antara Rp1 juta hingga Rp3 juta dengan ketentuan petani bersedia membayar biaya modal atau bunga sebesar 2.0 persen per bulan. Sementara itu, di Desa Salo Dua, dana PUAP juga dikelola oleh Gapoktan. Petani yang meminjam dana dikenakan bunga modal sebesar 1.0 persen dengan lama peminjaman maksimum 6 bulan. Petani di Desa Salodua juga memanfaatkan dana KUR dari BRI dengan besaran pinjaman antara Rp5 juta sampai dengan Rp20 juta dengan bunga pinjaman 1.2 persen.  Selain dua program yang bertujuan memberikan pinjaman dana kepada petani sebagai manifestasi kebijakan kredit yang menurut Ellis (1992) sebagai instrumen untuk memutuskan ”lingkaran-setan” pada petani berpendapatan rendahjuga terdapat program umum yang dilaksanakan oleh sektor di luar pertanian, tetapi masyarakat juga menggunakannya dalam pembiayaan usahataninya. Namun demikian, kebijakan yang diharapkan dapat membantu petani untuk melaksanakan usahataninya secara baik agar memperoleh produksi optimal dan mendapatkan surplus produksi dan pendapatan sehingga dapat berinvestasi pada lahan ternyata belum berhasil, utamanya terhadap petani ”gurem”. Demikian halnya kebijakan lain, diantaranya kebijakan irigasi dan kebijakan mekanisasi pertanian.   
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4. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah: 1. Kebijakan Pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan secara umum berdampak memperbaiki pola distribusi penguasaan lahan dengan tolok ukur Indeks Gini, yaitu dari ketimpangan sangat tinggi (0.572), menjadi ketimpangan sedang sejak tahun 1983 (0.496) hingga tahun 2013 (0.48). Walaupun terjadi perbaikan Indeks Gini, namun kebijakan pembangunan pertanian belum mampu memperbaiki rata-rata pengusaan lahan petani baik secara nasional maupun secara lokal Sulawesi Selatan yang semakin menurun. Demikian halnya dengan kelompok penguasaan lahan yang masih didominasi dengan kelompok penguasaan di bawah 0.5 hektar. 2. Kebijakan pembangunan pertanian, utamanya pada periode kebijakan 1973-1982, dimana tiga macam program intensifikasi dilaksanakan yaitu Intensifikasi umum, khusus, supra insus dan adanya operasi khusus Lappo Ase di Sulawesi, menggeser pola penguasaan lahan dari kategori ketimpangan tinggi dengan Indeks Gini 0.540 pada tahun 1973 menjadi ketimpangan sedang dengan Indeks Gini 0.496 pada tahun 1983.  3. Dampak Kebijakan pembangunan pertanian terhadap pola penguasaan lahan pada sawah dataran rendah berbeda dengan sawah dataran tinggi. Ketimpangan penguasaan lahan dengan tolok ukur Indeks Gini lebih tinggi  pada sawah dataran rendah (0.68/tinggi) dibandingkan dengan sawah dataran tinggi (0.26/rendah). Demikian halnya dengan kelompok penguasaan lahan di bawah 0.5 hektar, pada sawah dataran rendah sangat dominan (58.92 persen) dibandingkan pada sawah dataran tinggi (0.43 persen) dan rata-rata penguasaan lahan pada sawah dataran rendah lebih sempit (0.91 hektar) dibandingkan dengan rata-rata penguasaan lahan pada sawah dataran tinggi (1.58 hektar).  Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka disarankan  hal-hal sebagai berikut:  1. Dibutuhkan kebijakan pembangunan pertanian yang arahnya lebih spesifik terhadap kelompok penguasaan lahan, utamanya kelompok penguasaan dibawah 0.5 hektar. Revitalisasi peran kelompok tani perlu diupayakan agar mampu mengkonsolidasi lahan-lahan petani kecil dalam luasan di atas 0.5 hektar untuk berproduksi. 2. Mengingat bahwa lahan sawah merupakan sumberdaya utama petani dalam berproduksi maka pemerintah disarankan membuat regulasi berkearifan lokal terhadap transaksi pemindahan penguasaan (jual beli, 
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sakap, garap, gadai maupun sewa) lahan sawah utamanya pada sawah dataran rendah untuk mencegah terakumulasinya lahan pada petani kaya dan tuan tanah dan semakin dominannya kelompok penguasaan lahan dibawah 0.5 hektar.  3. Pemerintah hendaknya memasukkan unsur distribusi lahan dalam tujuan pembangunan pertanian, sehingga tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian bukan sekadar peningkatan produksi dan pendapatan petani.  UCAPAN TERIMAKASIH Terima kasih kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas pembiayaan penelitian ini dalam skim Hibah Doktor, Terima kasih kepada Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Islam Makassar serta masyarakat Desa Mojong dan Desa Salodua atas bantuan dan kerjasamanya.  DAFTAR PUSTAKA Adnayana, Made Oka., Suhaeti, Rita Nur. 2000. Penerapan Indeks Gini untuk Mengidentifikasi Tingkat Pemerataan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan di Wilayah Jawa dan Bali. Puslitbang Sosek. Departemen Pertanian. Bogor. Braun, Joachim v. 2005. ‘Agricultural Economics and Distributional Effect’. Agricultural Economic Journal. 32 (2005) :1-20. Ellis, Frank. 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press. New York. Griffin, Keith; Rahman, Azizur dan Ickowitz, Amy. 2002. ‘Povertyand the Distribution of Land’. Journal of Agrarian Change. 2 (2): 279-330. MacAndrew, Colin. 1986 . Land Policy in Modern Indonesia. Oelgeschalger, Gunn  & Hain Publisher Inc. Boston USA. Nuraliyah. 2009. Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis 1999-2005 (Skripsi). Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Managemen. Istitut Pertanian Bogor. Bogor. Swastika, Dewa K.S. 2000. Struktur Penguasaan Lahan dan Pendapatan Rumahtangga Tani, Studi Kasus di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Kalimantan Tengah. Bogor. 
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   DILEMA KECUKUPAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN RUMAHTANGGA PETANI PADI DI SOLO RAYA INDONESIA  Darsono Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami No.36 Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126 E-mail: darsono.uns.solo@gmail.com   ABSTRAK Analisis kecukupan pangan tingkat rumahtangga adalah hal baru dari standar baku pengukurannya yang biasanya meliputi unit wilayah dan nasional. Dengan pendekatan rumahtangga diharapkan akan memberi ketajaman dalam basis rumusan kebijakan pangan dan kesejahteraan petani produser pangan. Tujuan penelitian adalah; mengidentifikasi kondisi kecukupan pangan pokok dan kesejahteraan, menemukan faktor utama  yang mempengaruhi dinamika kecukupan pangan pokok ditingkat rumahtangga petani padi Solo Raya. Penelitian menggunakan data primer dari 50 petani sampel dan data skunder di Solo Raya (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Analisis dengan linear probability regression model menghasilkan kinerja model yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumahtangga petani padi di wilayah Solo Raya memiliki surplus pangan pokok (beras) rata-rata sebesar 906.77kg/kapita/musim tanam pada pengusahaan padi 1 hektar dengan tingkat konsumsi rata-rata sebesar 96.8 kg/kapita/tahun. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional sebesar 136.7 kg/kapita/tahun. Faktor utama yang mempengaruhi kecukupan pangan ditingkat rumahtangga petani padi adalah: produksi beras, konsumsi beras, penguasaan lahan, dan jumlah anggota keluarga. Dilema terjadi yaitu, kecukupan bahkan surplus pangan rumahtangga petani belum mensejahterakannya karena nilai tukar pendapatan rumahtangga petani (NTPRP) yang rendah. Rekomendasi penelitian ini adalah: perbaikan skala pengusahaan lahan untuk usahatani padi disertai insentif harga produk pangan petani yang layak, peningkatan partisipasi tenaga kerja rumahtangga petani di lahan padi serta diversifikasi pangan non beras ditingkat rumahtangga petani padi; mendesak dilakukan.  Kata Kunci: Pertanian, Pangan, Kesejahteraan Rumahtangga Petani   
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1. PENDAHULUAN Krisis pangan musiman masih terus muncul ketika terjadi goyangan faktor perekonomian makro (Darsono, 2009). Pada sisi lain, tingkat konsumsi bahan pangan pokok dari beras; Indonesia adalah terbesar yaitu 169kg/kapita/tahun di Asia dengan rata-rata per kapita tidak mencapai 100kg/tahun (BPS, 2010; 2012). Program nasional untuk mencukupkan pangan pokok berpacu dengan tantangan kerawanan pangan pokok  yang bersumber dari banyak aspek, diantaranya jumlah penduduk tak terkendali, penurunan produktivitas komoditi pangan pokok, kesempatan guna (opportunity) komoditi pangan pokok untuk energi, bahkan masalah politik. Program mewujudkan ketahanan pangan pokok terindikasi terjebak kepada logika kebijakan yang bersifat agregasi makro sehingga sering tidak efektif secara lestari untuk mewujudkan ketahanan pangan pokok. Dengan demikian perlu dicari sumber masalah paling hulu dalam merumuskan kebijakan yaitu ditingkat rumahtangga. Konsentrasi rawan pangan pokok dan kemiskinan sebagian besar berada pada rumahtangga di pedesaan yang berprofesi sebagai petani (60 persen) dari total angka kemiskinan nasional (11.3 persen) (Darsono, 2011; 2012a; 2012b). Dengan demikian pendalaman ketahanan pangan pokok di tingkat rumahtangga petani penting untuk memberikan ukuran dinamika rawan pangan pokok secara spesifik lokal akan memberikan andil perumusan kebijakan ketahanan pangan pokok yang cermat. Lebih khusus lagi adalah, petani sebagai produsen komoditas pangan pokok selama ini juga terindikasi pada posisi terancam kekurangan pangan pokok bahkan semakin tidak sejahtera. Sebuah fenomena yang harus didalami untuk bisa menemukan faktor utama yang menyebabkannya. Penelitian ini diharapkan akan menjawab fenomena paradok tersebut. Penggunaan obyek penelitian dalam skala wilayah Solo Raya akan menggambarkan dinamika kecukupan pangan pokok dalam hal ini beras ditingkat rumahtangga petani karena daerah ini adalah salah satu lumbung beras nasional. Tujuan penelitian adalah; (1) mengidentifikasi kondisi kecukupan pangan pokok dan kesejahtaraan rumah tangga petani padi di wilayah Solo Raya,  dan (2) menemukan faktor utama  yang mempengaruhi dinamika kecukupan pangan pokok ditingkat rumahtangga petani padi di wilayah Solo Raya.    
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2. TINJAUAN PUSTAKA Analisis kecukupan pangan tingkat rumahtangga menjadi tantangan baru dalam nomenklasi standar kecukupan yang selama ini berlaku (Darsono, 2012b). Kecukupan atau swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan ruang lingkup wilayah, atau nasional. Sasaran utamanya adalah komoditas pangan dari produk pertanian seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Strategi yang diterapkan dalam kecukupan pangan adalah subtitusi impor dengan target yang diharapakan adalah peningkatan produksi pangan dengan sasaran petani. Hasil target ketersediaan pangan dipenuhi oleh produk domestik (tidak impor) (Hanani, 2013). Konsep kecukupan sudah mapan, kemudian berkembang konsepsi baru mengenai kemandirian dan kedaulatan pangan. Namun utamanya yang terakhir masih terjadi perdebatan di dunia.  Dalam World Food Summit tahun 1996, konsep kedaulatan pangan diajukan menjadi bahan perdebatan publik untuk mencari alternatif jalan keluar dinegara-negara yang menerapkan konsep kedaulatan pangan. Ruang lingkup dari kedaulatan pangan tidak jauh berbeda dengan kecukupan pangan dan kemandirian pangan yaitu ruang lingkup secara nasional dengan sasaran petani sebagai pengelola lahan produktif dapat menghasilkan pangan yang beraneka ragam. Dengan prioritas petani, maka akan dapat mengurangi alih fungsi lahan sebagai penghasil pangan dengan kebijakan terhadap ha-hak atas petani. Strategi yang diterapkan adalah pelarangan impor dengan target utama peningkatan produksi pangan dengan menekankan perlindungan pada petanisehingga menghasilkan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan menurut definisi FAO 1997 merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Hal itu terjamin jika keluarga mampu mencapai kecukupan pangan. Lassa (2006) dalam Hanani (2013) dengan mengadopsi Stevens et al. (2000), telah memberikan ilustrasi yang sangat baik mengenai negara-negara yang melakukan kecukupan pangan dengan kondisi ketahanan pangannya. Negara-negara kategori A (USA, Canada, Australia, Brunei) memiliki kapasitas pangan yang paling kuat karena memiliki kondisi pangan ideal di mana mereka mampu berkecukupan pangan tetapi sekaligus juga memiliki ketahanan pangan yang kuat. Sedangkan Negara C seperti Singapura, Norwegia dan Jepang, mereka sama sekali tidak kecukupan 
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pangan tetapi memiliki fondasi ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dari Negara-negara kategori B seperti Indonesia, Filipina dan Myanmar. Keterbatasan konsep kecukupan pangan ini terjadi di Afrika pada pertengahan tahun 1980 dimana fokus peningkatan produksi untuk mencapai kecukupan justru menimbulkan adanya krisis pangan pada masyarakat. Sehingga jelas bahwa ketersediaan pangan pada level nasional tidak secara otomatis menjamin ketahanan pangan pada level individu dan rumah tangga (Barrett, C and T. R, 2000; Little et al., 1999). Ellis, (1996) dan Feburosso et al. (2010) memberikan ilustrasi yang membedakan secara tegas antara kecukupan pangan dengan ketahanan pangan. Bostwana, sebagai misal, sebagai Negara dengan pendapatan perkapita sedang tapi mengalami defisit pangan yang kronis karena minimnya lahan pertanian. Strategi ketahanan pangan nasionalnya adalah kecukupan tetapi akhirnya lebih berorientasi pada self-reliance yang secara formal mengesahkan kontribusi yang hakiki dari pangan impor terhadap ketahanan pangan nasional. FAO (1996) mencatat perubahan kebijakan dan pendefinisian formal ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdangan yang terjadi di beberapa Negara. Contohnya, Malaysia mendefinisikan ulang ketahanan pangannya sebagai kecukupan 60 persen pangan nasional. Sisanya, 40 persen didapatkan dari impor pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan kecukupan adalah dua hal yang berbeda. Amartya Sen berhasil menggugat kesalahan paradigma kaum Maltusian yang kerap berargumentasi bahwa ketidaktahanan pangan dan kelaparan adalah soal produksi dan ketersediaan semata. Sedangkan dengan mengangkat berbagai kasus di India dan Afrika, Sen mampu menunjukan bahwa ketidaktahanan pangan dan kelaparan justru kerap terjadi karena ketiadaan akses atas pangan bahkan ketika produksi pangan berlimpah, ibarat “tikus mati di lumbung padi”. Kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu bukti (Saliem et al., 2001; 2002). Berdasarkan kenyataan tersebut disadari bahwa kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya). Hal ini konsisten dengan pendapat World Food Programe (2009) bahwa produksi pangan bukan determinan tunggal ketahanan pangan, melainkan hanyalah salah satu faktor penentu. Studi Darsono (2012b) menemukan faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan ditingkat rumahtangga petani lahan kering di Wonogiri 
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dengan pendekatan neraca beras (NB) adalah: jumlah anggota keluarga, konsumsi beras, pendapatan total rumahtangga petani, dan nilai tukar petani. Di tingkat rumahtangga lahan kering di kabupaten Wonogiri diperlukan upaya kebijakan promoting tanaman pangan pokok dan sekunder, peningkatan partisipasi angkatan kerja bekerja di pertanian tanaman pangan dan memperbaiki nilai tukar petani. Menurut Rahmat (2000) dalam Sugiarto (2008), penanda kesejahteraan petani dengan NTP dapat didekati dengan berbagai cara sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Salah satu pendekatan dari NTP adalah Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP) yang merupakan nisbah antara pendapatan total rumah tangga dengan pengeluaran total rumah tangga. Pendapatan total rumah tangga pertanian merupakan penjumlahan dari seluruh nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani, nilai dari berburuh tani, nilai hasil produksi usaha non-pertanian, nilai dari berburuh non pertanian dan lainnya. Sedangkan pengeluaran petani merupakan penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani secara utuh juga perlu dilihat dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi (Dercon dan Krishnan, 1996). Dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu : pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi, investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani (Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programe, 2005; Dewan Ketahanan Pangan, 2006; 2012).  3. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan perluasan skala wilayah penelitian yang sebelumnya digunakan hanya 1 kabupaten (Wonogiri) menjadi seluruh eks karesidenan Surakarta yang diistilahkan Solo Raya. Metode dasar penelitian deskriptif dengan analisis mendalam (Singarimbun dan Effendi 1997). Komoditas pangan yang dianalisis adalah beras karena merupakan pangan utama dan strategis secara mikro. Lokasi penelitian di Kota Surakarta (untuk data skunder); Kabupaten Boyolali, Sukoharjo; Karanganyar; Wonogiri (berbasis data tahun sebelumnya); Sragen; dan Klaten.  
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3.1. Analisis Kecukupan Pangan Pangan dalam penelitian ini didekati dengan beras. Untuk mengukur tingkat kecukupan pangan ditingkat rumahtangga digunakan rumus neraca beras (NB) (Darsono, 2012b; Bakri, 2009; Sugiarto, 2008):   NB = S – D dimana,  S adalah Jumlah produksi beras bulanan;  D adalah Konsumsi seluruh rumahtangga selama satu bulan.   Imbangan antara Suplai (S) dan Demand (D) ada 3 tingkat: a. Surplus/tahan pangan (S lebih besar dari D, nilai NB>1) b. Seimbang (S = D, nilai NB = 1) c. Defisit/tidak tahan pangan (S kurang dari D, nilai NB<1)  3.2. Analisis Model Linear Probability Pelacakan untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi tingkat kecukupan pangan rumahtangga petani digunakan model Linear Probability seperti dikembangkan oleh Cohen et al. (1970) dalam Gujarati (1988); Nijkamp (1987) dalam Gaspersz (1990), Darsono (2004, 2012b). Setelah dilakukan pendalaman teoretis dan studi-studi sebelumnya diantaranya Feng (2008); Backman et al. (2009); Bryceson and Jamal (1997); dan Darajati (2011), model empiris dalam bentuk linear semi log dengan satuan pengukurannya untuk melakukan pendugaan parameter ditingkat rumahtangga petani padi dinyatakan sebagai berikut:  SPSE =  a + b1log(PRODUKSI) +  b2log(KONSUMSI) + b3log(NTP) +  b4log (LPST) + b5log(PDKK) +  b6log(JAK) + b7log(PTRT) +   b8log(USIA)+ ei  Keterangan:  SPSE : Neraca beras rumahtangga petani yaitu keseimbangan produksi dan konsumsi rumahtangga yaitu selisih antara produksi dan konsumsi yang didekati dalam waktu satu bulan terakhir (kilogram).  PRODUKSI : Jumlah produksi beras dalam usahatani selama 1 (satu) bulan terakhir di musim tanam terakhir (kilogram).  KONSUMSI : Jumlah konsumsi beras seluruh anggota keluarga selama 1 (satu) bulan terakhir (kilogram).  NTP : Nilai Tukar Petani sebagai pendekatan pengukuran kesejahteraan petani, adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumahtangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Dalam penelitian ini, NTP dengan pendekatan Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP) (Sugiarto, 2008). NTPRP merupakan nisbah antara pendapatan total rumah tangga (Y) dengan pengeluaran total (E) rumah tangga dengan rumus:  
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NTPRP = YE dimana Y = YP + YNP E = EP  + EK YP  = Total pendapatan dari usaha pertanian (rupiah/hektar/bulan) YNP = Total pendapatan dari usaha non-pertanian (rupiah/bulan)   EP   = Total pengeluaran untuk produksi (rupiah/hektar/bulan)  EK = Total pengeluaran untuk konsumsi (rupiah/bulan) Kriteria kesejahteraan berdasarkan NTPRP adalah :  NTPRP > 1, maka rumahtangga petani telah sejahtera  NTPRP = 1, maka tingkat kesejahteraan petani tidak ada perubahan  NTPRP < 1, maka rumahtangga petani belum sejahtera LPST  :  Luas pengusahaan sawah total dalam usahatani padi (hektar). PDKK : Pendidikan kepala rumahtangga (tahun). JAK: Jumlah anggota keluarga (orang). PTRT: Pendapatan total rumahtangga (rupiah). USIA: Usia kepala rumahtangga petani (tahun). ei  : Galat (error) yang timbul pada pengamatan ke i diasumsikan sebagai variabel acak yang berdistribusi secara bebas dengan nilai tengah sama dengan nol Pendugaan koefisien variabel dilakukan dengan metode OLS (Ordinary Least Squares) maka error term (e) diminimalkan. a: intercept, dan b : koefisien regresi.  3.2.1. Pengujian Model Untuk menguji ketepatan model digunakan koefesien determinasi (R2). Nilai (R2) berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin besar nilai (R2) semakin besar pula pengaruh variabel – variabel penduga terhadap jumlah penawaran. Untuk mengetahui apakah variabel – variabel yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumahtangga petani digunakan uji F dengan tingkat kepercayaan yang digunakan sampai dengan 99 persen. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penduga terhadap tingkat kecukupan pangna rumahtangga petani digunakan uji t dengan tingkat kepercayaan yang digunakan sampai dengan 99 persen. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kecukupan pangan digunakan nilai standart koefesien regresi parsial dari hasil analisis uji t. Pendugaan koefisien variabel menggunakan piranti lunak SPPSS versi 19.  3.2.2. Pengujian Asumsi Klasik Pengujian kebaikan suai model dengan kaidah BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) bila memenuhi persyaratan berikut: a. Non Multikolinearitas; tidak terjadi multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai dari matriks Pearson Correlation (PC) dengan nilai lebih kecil dari 0,8 (Gujarati, 1997). b. Tidak terjadi kasus Heteroskedastisitas; uji heteroskedatisitas dilakukan dengan  uji park dan grafik scatterplot  yang menyebar secara acak.  c. Tidak terjadi kasus Autokorelasi; dilakukan dengan menggunakan uji statistik d dari Durbin Watson dengan kriteria: (1) 1,65< DW< 2,35 
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yang artinya tidak terjadi autokorelasi; (2) 1,21<DW<1,65 atau 2,35 <DW< 2,79 yang artinya tidak dapat disimpulkan; dan (3) DW <1,21 atau DW > 2,79 yang artinya terjadi autokorelasi.  3.3. Analisis Model Linear Probability Data meliputi sekunder dan primer. Data skunder berupa indikator ekonomi daerah terutama untuk komoditas pangan di Kabupaten  selama empat (4) tahun terakhir. Disamping itu juga digunakan data Kabupaten dalam angka empat (4) tahun terakhir. Data primer meliputi petani rumahtangga yang mewakili wilayah kecamatan dengan basis beras (25 petani) dan non basis beras (25 petani). Pemilihan petani sampel dilakukan dengan dengan proporsive random sampling dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan penelitian seperti terwakilinya dinamika surplus dan defisit neraca beras tingkat rumahtangga, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, dan tingkat pendapatan total rumahtangga.  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisis Kondisi Pangan Pokok dan Kesejahteraan Rumahtangga Petani Padi 4.1.1. Penyuluh mengundang kelompok tani untuk menghadiri pertemuan Jika dibandingkan dengan penelitian tentang petani di Indonesia menunjukan kondisi yang relatif sama. Rata-rata pendidikan petani padi di Solo Raya hanya tamat SD (40 persen) dan semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung meninggalkan wilayah pertanian memilih jenis pekerjaan di perkotaan walaupun menjadi buruh kasar sekalipun. Jumlah anggota keluarga sebagian besar 4 orang (40 persen) itupun hanya tinggal 50 persen yang masih bekerja di lahan pertanian. Luas pengusahaan padi rata-rata 0.35 hektar untuk jenis sawah dan 0.04 hektar untuk lahan kering/tegal. Kondisi ini tentu bermasalah dalam pengembangan inovasi pertanian dan pedesaan serta kesejahteraan rumahtangga petani. Dari produksi padi rata-rata menghasilkan 2 100kg/hektar/musim tanam dengan nilai maksimum 4 500kg/hektar/musim tanam. Mengingat lokasi penelitian adalah lumbung padi nasional maka tingkat produtivitasnya masih belum optimum. Hal ini lebih dikarenakan pengusahaan yang sempit sehingga optimalisasi pengelolaan usahatani padi sulit dicapai.   
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4.1.2. Penyuluh mengundang kelompok tani untuk menghadiri pertemuan Pada Gambar 1, diketahui bahwa neraca beras rumahtangga petani padi Solo Raya pada tingkat pengusahaan 1 hektar, keadaannya surplus sebesar rata-rata 2 720.3 kg/kapita/tahun. Jika jumlah tersebut merupakan stok  tersimpan oleh petani maka sebenarnya di tingkat rumahtangga petani di Solo Raya sudah mencapai kecukupan/swasembada pangan pokok beras. Sayangnya surplus yang cukup besar tersebut “terpaksa” harus dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga non pangan yang jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pangan pokok. Hal itu diperparah lagi dengan nilai tukar petani yang rendah. Tingkat konsumsi beras rumahtangga petani Solo Raya rata-rata sebesar 96.8 kg/kapita/tahun. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional sebesar 136.7 kg/kapita/tahun (Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2012). 

Gambar 1. Neraca Pangan Pokok Rumahtangga Petani Padi  Wilayah Solo Raya Sumber: Analisis data primer (2014)  4.1.3. Penyuluh mengundang kelompok tani untuk menghadiri pertemuan Petani padi per difinisi adalah petani yang berada di kawasan berlahan sawah. Namun ditinjau dari sumber pendapatan mereka sangat beragam. Pada Tabel 1 diketahui bahwa pergeseran bekerja di luar komoditas padi bahkan diluar lahan pertanian misalnya bangunan, buruh industri musiman dan lain-lain di kotaan mulai berkontribusi signifikan bahkan terindikasi melampaui pengusahaan padi itu sendiri.     
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Tabel 1. Pendapatan Rumahtangga Petani Padi di Solo Raya (Rupiah/Hektar/bulan) Pendapatan Usahatani Minimal Maksimal Rata-RataPadi 135 000 3 000 000 1151291Jagung 87 500 185 000 9732Ayam 110 000 700000 78666Sapi 2 000 000 7 500 000 625000Kambing 2 250 000 3 000 000 175000Perikanan 230000 230 000 7666Lain-lain 130 000 7 500 000 296000Total Pendapatan Usahatani 492 500 867 500 2507808Sumber: Analisis Data Primer (2014)  Ditinjau dari sisi pengeluaran sebagaimana disajikan pada Tabel 2 diketahui bahwa porsi pengeluaran untuk pangan masih dominan (56.82 persen) dibandingkan dengan pengeluaran non pangan (43.18 persen). Pengeluaran non pangan yang paling dominan adalah untuk pendidikan, transportasi dan sumbangan kemasyarakatan. Kondisi ini menggambarkan membaiknya atmosfir pendidikan rumahtangga petani dengan tetap menjaga soliditas sosial di pedesaan Solo Raya.  Tabel 2. Total Pengeluaran Rumahtangga Petani Padi di Solo Raya (Rupiah/bulan) Pengeluaran Rumahtangga Minimal Maksimal Rata-RataPangan 130 000 1 050 000 638 333Kesehatan 20 000 450 000 67 000Pendidikan 50 000 900 000 112 666Perumahan 35 000 35 000 1 166Transportasi 20 000 600 000 172 500Sumbangan 25 000 300 000 111 166Pariwisata 50 000 100 000 18 333Lain-lain 70 000 70 000 2 333Total Kebutuhan non Pangan 200 000 1 340 000 485 167Total Pengeluaran 330 000 2 390 000 1 123 500Sumber: Analisis Data Primer (2014)  Kesejahteraan dengan pendekatan Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP) (Sugiarto, 2008) berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di dapatkan Rp2 507 808/Rp1 123 500 = 2.23. Jika di khususkan berbasis komoditas padi maka di dapatkan angka Rp1 151291/Rp1 123 500 = 1.02. 
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Dari kedua pendekatan tadi menggambarkan kondisi  rumahtanga petani padi di Solo Raya secara agregat sejahtera. Namun jika didalami sebaran angka tersebut di dapatkan 70 persen kurang dari 1 sedangkan yang lebih dari 1 hanya 30 persen sebagaimana disajikan pada Gambar 2. Sehingga menunjukkan bahwa kondisi ketidak merataan tingkat kesejahteraan rumahtangga petani padi di Solo Raya. Performa yang baik hanya direpresentasikan oleh kelompok kecil rumahtangga yang menguasai gambaran statistika kesejahteraan yang cukup besar. Boleh dikatakan inilah “tipuan statistik” dalam konsepsi pembangunan.  

 Gambar 1. Sebaran Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) Sebagai Gambaran Kesejahteraan Rumahtangga Petani Padi Solo Raya Sumber: Analisis data primer (2014)  4.2. Faktor Utama  yang Mempengaruhi Dinamika Kecukupan Pangan Rumahtangga Petani Padi di Solo Raya Model pada tingkat rumahtangga, nilai R2 adalah 0.997 nyata pada tingkat kepercayaan sampai dengan 99 persen (α= 1 persen). Artinya semua variabel bebas  yang dimasukkan (dispesifikasi) dalam model mampu dengan baik menjelaskan dinamika keterpengaruhan secara nyata pada ketahanan pangan rumahtangga petani Solo Raya sebesar 99 persen. Adapun faktor di luar model yang menjelaskan dinamikan ketahanan pangan hanya sekitar 1 persen. Pengujian asumsi klasik untuk model regresi yang digunakan meliputi, (1) uji multikolinearitas; berdasarkan nilai Matrik Pearson Correlation diketahui bahwa korelasi antar variabel bebas tidak ada yang bernilai lebih besar dari 0.8. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel bebas yang mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah Solo Raya maupun tingkat rumahtangga petani. (2) Uji autokorelasi untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan 
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statistik d-Durbin Watson dan dari hasil analisis diperoleh nilai d sebesar 1.697 ditingkat wilayah dan 1.917 ditingkat rumahtangga petani. Karena nilai d yang diperoleh terletak pada 1.65<DW<2.35 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. (3) Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan diagram scatterplot. Dari hasil analisis diketahui bahwa titik-titik yang ada dalam diagram menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama atau terjadi homoskedastisitas.  Tabel 3. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Kecukupan Pangan Rumahtangga Petani Padi Solo Raya Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.B Std. Error Beta(Constant) -.064 .312 -.206 -.206 .838 Produksi 1.162*** .021 54.361 54.361 .000 Konsumsi -.081** .039 -2.087 -2.087 .043 Total Belanja -.054NS .044 -1.240 -1.240 .222 Pendapatan Usaha Tani -.003NS .026 -.131 -.131 .896 Penguasaan Lahan Total .058* .031 -1.853 -1.853 .071 Pendidikan Kepala Rumah Tangga .054NS .046 1.186 1.186 .243 Jumlah Anggota Keluarga .147*** .050 2.970 2.970 .005 Pendapatan Total Rumahtangga .011NS .032 .345 .345 .732 Usia -.103NS .073 -1.413 -1.413 .165 Sumber: Programa Kabupaten  Sebagaimana disajikan pada Tabel 3, secara parsial variabel yang berpengaruh nyata pada dinamika kecukupan pangan tingkat rumahtangga petani padi di Solo Raya sampai dengan tingkat kepercayaan 99 persen atau α= 1 persen adalah; produksi beras, konsumsi beras, penguasaan lahan dan jumlah anggota keluarga (menggambarkan partisipasi tenaga kerja rumahtangga yang bekerja pada usahatani padi). Nilai standar koefisien regresi menunjukan variabel yang paling berpengaruh terhadap kecukupan pangan rumahtangga petani padi Solo Raya.  Semakin besar nilai koefisien regresi, maka semakin besar pula pengaruh variabel bebas tersebut.    
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Tabel 4. Nilai Standar Koefisisen Regresi Variabel (Faktor Utama) yang Berpengaruh Terhadap Dinamika Kecukupan Pangan Rumahtangga Petani Padi Solo Raya Variabel Koefisien regresi Parsial Peringkat Produksi beras  1.3014 1Konsumsi beras -0.2045 2Penguasaan Lahan 0.10417 3Jumlah anggota keluarga 0.48479 4Sumber: Analisis data primer (2014)  Analisis faktor utama yang mempengaruhi kecukupan pangan rumahtangga petani padi Solo Raya berdasar urutan besaran koefisien disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan urutan besaran koefisien regresi secara parsial setelah dibobot dengan standar koefisien regresi maka yang berpengaruh paling besar adalah produksi beras, konsumsi beras, penguasaan lahan, dan jumlah anggota keluarga. Peningkatan 1 satuan pada produksi beras, penguasaan lahan dan jumlah anggota keluarga (sebagai gambaran partisipasi keluarga yang bekerja di lahan padi) berkontribusi pengaruh pada peluang status kecukupan pangan rumahtangga petani padi Solo Raya masing-masing sebesar 1.3014; 0.10417; 0.48479 satuan surplus komoditas pangan pokok beras. Sedangkan peningkatan  konsumsi beras akan menurunkan peluang status kecukupan pangan rumahtangga petani padi Solo Raya sebesar -0.2045 satuan surplus komoditas pangan pokok beras.   Produksi beras adalah faktor utama yang paling berpengaruh, sehingga upaya meningkatkan produksi padi terutama dengan intensifikasi di Solo Raya masih diperlukan sementara konsumsi beras perlu diturunkan. Skala pengusahaan padi dan partisipasi angkatan kerja dari anggota rumahtangga petani perlu ditingkatkan. Dari sisi kesejahteraan rumahtangga petani belum bisa menjelaskan keterpengaruhan terhadap peluang kecukupan pangan rumahtangga. Hal ini diduga sebaran nilai NTPRP yang kurang dari 1 jauh lebih banyak (70 persen, lihat Gambar 2.) sehingga dalam hal kecukupan pangan beras tidak bisa secara baik menjelaskan.  5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Neraca pangan beras rumahtangga petani padi Solo Raya berstatus cukup bahkan surplus, rata-rata sebesar 906.77kg/kapita/musim tanam 
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pada pengusahaan padi 1 hektar. Namun demikian nilai tukar petani (NTPRP) sebagian besar (70 persen) rumahtangga petani rendah (kurang dari 1) sebagai gambaran kesejahteraan rumahtangga petani padi Solo Raya rendah. Hal ini lebih dikarenakan distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan padi yang tidak merata serta nilai jual produk pertanian (khususnya padi) lebih rendah dibandingkan dengan komoditas pemenuhan konsumsi rumahtangga petani padi dari non pangan dan non pertanian. Inilah sumber utama kemiskinan rumahtangga petani dan pedesaan, dilema terjadi pada petani surplus beras tetapi belum cukup mensejahterakan dan miskin. 2. Faktor utama di tingkat rumah tangga petani padi Solo Raya yang berpengaruh paling besar dalam peluang mewujudkan kecukupan pangan beras adalah: produksi beras, penguasaan lahan, dan jumlah anggota keluarga dimana peningkatan nilai dari faktor-faktor ini berpeluang pada peningkatan kecukupan pangan beras; peningkatan konsumsi beras berpeluang pada penurunan status kecukupan pangan beras.  5.2. Rekomendasi Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. Mewujudkan kecukupan pangan baik di tingkat rumahtangga petani padi Solo Raya masih perlu perkuatan instrumen kebijakan yang menyakut pengelolaan produksi dan konsumsi beras. 2. Pada aspek produksi, memantapkan kecukupan pangan pada tingkat rumahtangga petani padi Solo Raya dengan peningkatan produktivitas beras melalui kelembagaan hamparan yang memenuhi skala usaha layak dan perbaikan skala penguasaan lahan, serta meningkatkan jumlah partisipasi anggota keluarga yang bekerja di lahan padi. 3. Pada aspek konsumsi, perlu upaya menurunkan tingkat konsumsi beras per kapita dengan perubahan (budaya) pola makan rumahtangga petani dalam hal diversifikasi sumber pangan agar ketergantungan terhadap beras tidk terlalu besar. 4. Tingkat harga-harga produk pertanian yang dihasilkan oleh rumahtangga petani padi sudah saatnya untuk lebih ditingkatkan relatif terhadap harga-harga komoditas non pangan dan non pertanian untuk memperbaiki kesejahteraan rumahtangga petani padi.   
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   KAJIAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI PROVINSI LAMPUNG  Robet Asnawi1, Supena Friyatno2, dan Ratna Wylis Arief1 1Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung 2Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian   ABSTRAK Meningkatnya pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah untuk pemukiman, industri, dan usahatani nonsawah. Pengkajian ini akan dilakukan di 12 kabupaten/kota se Provinsi Lampung mulai bulan Januari sampai Desember 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah ke non sawahdi Provinsi Lampung. Pengkajian dilakukan dengan metode survei dan FGD. Data primer yang dikumpulkan adalah karakteristik petani, kepemilikan asset sawah, penguasaan lahan, biaya usahatani padi sawah, pendapatan petani, pengaruh alih fungsi lahan sawah ke nonsawah terhadap produksi padi, serta faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan sawah. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata untuk mengkonversi lahan sawah ke nonsawah adalah umur petani, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, beban biaya pendidikan, dan total nilai asset RT, sedangkan total pendapatan RT, jumlah anak yang bekerja dan produktivitas usahatani tidak berpengaruh nyata. Beberapa penyebab alasan alih fungsi lahan antara lain tidak tersedianya  air irigasi (97.50 persen), harga komoditas pengganti tinggi (92.50 persen), harga jual gabah rendah (43.75 persen), usahatani padi kurang menguntungkan (52.50 persen), dan kesulitan tenaga kerja (32.50 persen). Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan, sebagian besar responden/petani menyarankan adanya perbaikan sarana irigasi untuk ketersediaan air (86.25 persen) dan aturan yang tegas berupa peraturan daerah/perda (61.25 persen) untuk mengatasi alih fungsi lahan sawah.  Kata Kunci: Kajian, Analisis, Alih Fungsi Lahan, Padi Sawah, Lampung  1. PENDAHULUAN Luas lahan sawah di Lampung tahun 2008 adalah 446049 ha dengan produksi 2165179 ton dan produktivitas 4.85 ton/ha (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2009). Luas tanam tersebut cenderung menurun dari 
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tahun ke tahun dengan kecepatan lebih dari 1 persen per tahun, akibat alih fungsi lahan sawah menjadi nonpertanian seperti sarang walet, industri dan pemukiman, sementara program pencetakan sawah baru jumlahnya sedikit dan pertambahan jumlah penduduk berjalan lebih cepat. Masalah lain yang ditemukan di lapang, lahan sawah baru sebagian beralih fungsi ke komoditas non pangan. Jika tidak segera diatasi kemungkinan besar pada tahun 2020 Lampung akan mengalami krisis pangan (beras) sebagai akibat semakin sempitnya luas areal pertanaman padi. Diperkirakan pada tahun 2020 dibutuhkan 35.97 juta ton beras dengan asumsi konsumsi 137 kg beras/kapita. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi karena beras merupakan bahan makanan pokok lebih dari 95 persen rakyat Indonesia.  Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas alih fungsi lahan masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang beralihfungsi tersebut justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi sampai sangat tinggi. Lahan-lahan tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan berlokasi di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang pengembangan produksi padi telah maju (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2006).  Masalah alih fungsi tanah pertanian diatur dalam Surat Menteri Agraria/Kepala BPN No.410-1850 Tanggal 15 Juni 1994 Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non-Pertanian. Meskipun telah ada aturan yang meregulasi tentang alih fungsi tanah pertanian, jumlah luas tanah pertanian yang beralih fungsi setiap tahun semakin meningkat dan akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan secara nasional (Maliki, 2009).  Menurut Rusastra dan Budhi(1997), bahwa faktor pendorong konversi lahan yang tak kalah pentingnya khususnya di Jawa adalah kesempatan membeli tanah di tempat lain yang lebih murah, sehingga dengan jumlah rupiah yang sama petani akan mendapatkan lahan yang jauh lebih luas. Jika pemahaman masalah pertanian dan alih fungsi lahan tidak dijadikan acuan bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan maka dalam 10 sampai 20 tahun ke depan diduga akan terjadi pengurangan areal tanam padi sawah khususnya akibat beralih fungsi menjadi lahan nonsawah (pemukiman, industri, dan tegalan). Jika kelembagaan petani tidak dibenahi dan masih berjalan seperti sekarang ini diduga akan terjadi ketidaksiapan petani/kelompoktani menghadapi berkurangnya areal tanam padi sawah akibat alih fungsi lahan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut perlu kajian 
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perkembangan alih fungsi lahan sawah sepuluh tahun terakhir (2001-2010) di Provinsi Lampung.  Pada beberapa negara berkembang dimana  sektor pertanian masih menjadi sektor dominan, alih fungsi lahan menjadi salah satu isu penting dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian dan perdesaan pada dekade terakhir. Menurut Kustiawan (1997) dalam perspektif makro, fenomena konversi lahan pertanian di negara-negara sedang berkembang terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis. Transformasi struktural dalam perekonomian dari yan semula bertumpu pada pertanian ke arah yang lebih bersifat industri. Sementara dari sisi demografis, pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat mengakibatkan konversi dari penggunaan pertanian ke penggunaan nonpertanian yang luar biasa.  Berdasarkan hasil penelitian Hakim (1989) bahwa faktor-faktor penyebab penggunaan lahan pertanian ke nonpertanian di Jawa Barat adalah pertumbuhan ekonomi sektor nonpertanian, jumlah penduduk, dan lokasi lahan terhadap pusat kegiatan bisnis. Sedangkan Fauzi (1992), menerangkan bahwa konversi lahan pertanian dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, jumlah rumah tangga nonpertanian, pengaruh jarak lokasi dan dekatnya lahan dari kawasan industri. Sedangkan menurut Ashari (1995), terjadinya konversi lahan sawah ke non sawah di Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh kepadatan penduduk, nilai tukar petani, dan PDRB per kapita.  Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas alih fungsi lahan masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang beralihfungsi tersebut justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi sampai sangat tinggi. Lahan-lahan tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan berlokasi di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang pengembangan produksi padi telah maju. Menurut Widjanarko et al. (2006), dampak negatif akibat alih fungsi lahan sawah ke non sawah antara lain a) berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, b) bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian, c) investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya, d) meningkatnya luas lahan tidur yang dapat menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah, dan e) berkurangnya ekosistem sawah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor  penyebab terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi  nonsawah di Provinsi Lampung.  2. METODOLOGI Kajian ini merupakan kegiatan lapangan dengan metode survei dan dibatasi untuk padi sawah yang menggunakan irigasi teknis. Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Maret sampai Desember 2011. Kajian dilaksanakan di 12 kabupaten/kota di Provinsi Lampung (Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Metro, dan Bandar Lampung) yang dalam kurun waktu 2001-2010 melakukan penanaman padi sawah dengan sarana irigasi teknis.  Metode yang digunakan yakni survei, Focus Group Discussion (FGD) dan pengumpulan data sekunder dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi/kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik provinsi/kabupaten/kota, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pengairan provinsi/kabupaten/kota, dan Bappeda provinsi/kabupaten/kota. Survei dan pengumpulan data sekunder dilakukan di 12 kabupaten/kota pada dinas dan instansi terkait, sedangkan pengupulan data primer dilakukan di 8 kabupaten/kota dengan luasan dominan terjadi alih fungsi lahan sawah yakni Kabupaten Lampung Utara, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Kota Metro). Penentuan lokasi kabupaten/kota tersebut dilakukan secara sengaja melalui analisis data sekunder, koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi terkait. Pemilihan petani responden dipilih secara acak berdasarkan strata luas pemilikan lahan sawah, masing-masing 10 (sepuluh) responden untuk setiap kabupaten/kota dengan rincian 5 (lima) petani yang melakukan konversi lahan dan 5 (lima) petani tidak melakukan konversi lahan sawah, sehingga total responden petani adalah 80 orang. Data yang dikumpulkan adalah karakteristik rumah tangga petani, penguasaan aset, usahatani padi sawah existing, data input dan output produksi, kelembagaan kelompoktani dan faktor penyebab alih fungsi lahan.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang pengaruh alih fungsi lahan sawah ke non sawah digunakan alat analisis statistik dengan model Logistik. Adapun bentuk umum dari model logistik yang digunakan adalah sebagai berikut :  Logit (pi) = Ln (pi/1-pi) = b0 + b1 x1,i + . . . .  +bkxk,i  
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dimana: Pi = peluang rumah tangga ke i untuk melakukan konversi lahan sawah ke nonsawah; jika pi = 1 rumah tangga melakukan konversi lahan sawah ke nonsawah; jika pi = 0 rumah tangga tidak melakukan konversi lahan sawah ke nonsawah xi = faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi rumah tangga untuk memutuskan melakukan mengkonversi lahan sawah ke non sawah, misalnya umur petani, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota keluarga yangbekerja, total pendapatan  rumah tangga, nilai asset rumah tangga, produktivitas usahatani, dll.       bi = parameter dugaan b0 = konstanta  Untuk melihat dampak dari terjadi konversi terhadap produktivitas usahatani padi digunakan model semi log linier multivariate, dengan rumus:   Log Qt = a0 + a1 Log Ls + a2 D + Log E dimana : Qt  = produksi padi total petani (ton) Ls  =  luas lahan sawah per petani (ha) D  =  dummy  variabel yang dikategorikan sebagai : D  =  0, berarti tidak ada alih fungsi lahan sawah ke lahan nonsawah D  =  1, berarti ada alih fungsi lahan sawah ke lahan nonsawah E = variabel gangguan dalam  model (diasumsikan = 0) a0, a1, a2 = koefisien persamaan regresi semi log multivariable  Disamping itu akan dikumpulkan data terkait pertumbuhan dan produksi padi, dan biaya usahatani, serta data tentang pendapatan petani akibat alih fungsi lahan sawah ke nonsawah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan analisis ekonomi seperti R/C ratio, keuntungan atau pendapatan usahatani.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pengambilan keputusan untuk melakukan konversi lahan sawah ke penggunaan bukan sawah (perumahan, jalan, industri, dan pertanian nonsawah) diduga dipengaruhi beberapa faktor baik faktor inherence yang melekat pada pribadi petani maupun faktor luar yang mendorong petani untuk melakukan keputusannya, dimana faktor luar lebih condong kepada pertimbangan ekonomi. Diantara faktor inherence yang melekat dengan pribadi petani untuk mempengaruhi keputusan melakukan konversi lahan sawah atau tidak adalah umur petani dan tingkat pendidikan petani. Sedangkan faktor luar yang dianggap mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan konversi atau tidak diantaranya adalah : (a) jumlah anggota rumah tangga, (b) beban pendidikan, (c) jumlah anggota keluarga 
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yang bekerja, (d) total pendapatan rumah tangga, (e) total nilai asset rumah tangga dan (f) tingkat produktivitas lahan sawah. Hipotesis yang terkait dengan umur petani adalah bahwa semakin lanjut usia petani diduga memiliki karakteristik yang lebih bijaksana dalam mempertimbangkan untuk tidak tergesa-gesa menjual lahan sawahnya. Begitu juga tingkat pendidikan kepala keluarga sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga, diduga semakin tinggi tingkat pendidikan, maka petani semakin memiliki rasionalitas dalam mengambil keputusan sehingga semakin sulit untuk melepaskan sawahnya kepada pihak lain, karena lahan sawah merupakan faktor produksi utama bagi petani. Begitu juga faktor luar, dugaan pada awalnya adalah jumlah anggota rumah tangga semakin banyak, maka keperluan hidup semakin banyak sehingga dia mendorong untuk menjual lahan sawahnya terutama pada awal tahun pendidikan atau ketika akan menikahkan anaknya. Bebas pendidikan jelas menjadi hal yang fenomenal dalam kehidupan masyarakat perdesaan terkait jual-menjual asset yang dimiliki, semakin berat beban pendidikan maka semakin rela petani untuk melepaskan sawahnya dengan harapan akan merubah hidup anaknya kepada yang lebih baik. Beban pendidikan dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga yang sedang sekolah pada berbagai level pendidikan dikalikan dengan skor masing-masing level. Untuk TK dan SD skor pengalinya adalah 1, SLTP skor pengalinya adalah 2, SLTA skor pengalinya adalah 3, dan perguruan tinggi skor pengalinya adalah 4. Jumlah anggota keluarga yang bekerja, diduga semakin banyak jumlah anggota yang bekerja, maka semakin besar pendapatan rumah tangga, maka kemungkinan untuk segera menjual lahan sawahnya karena kebutuhan ekonomi semakin kecil. Begitu juga total pendapatan, nilai asset dan tingkat produktivitas lahan sawah, semakin tinggi nilai variabel tersebut, maka akan semakin kuat ekonomi rumah tangga, sehingga berkurang untuk menjual lahan sawahnya. Berdasarkan analisis fungsi logistik, dimana dependen variabelnya adalah ada dan tidaknya konversi lahan sawah ke non pertanian (Y=1 adalah melakukan konversi sawah dan Y=0 adalah tidak melakukan konversi lahan sawah) sebagaimana yang digunakan juga oleh Pakpahan et al. (1993), maka diperoleh nilai dugaan dan arah pengaruh faktor-faktor terhadap melakukan konversi atau tidak, seperti yang tertera pada Tabel 1 berikut ini.   
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Tabel 1. Nilai Dugaan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani untuk Melakukan Alih Fungsi lahan Sawah di Provinsi Lampung, 2011 No Peubah Nilai Dugaan t-value Pr>|t| 1. Intersep -1.80484 -0.80 0.4247 2. Umur KK -0.00991 -1.52 0.1327 3. Pendidikan KK -0.01975 -0.89 0.3785 4. Jumlah anggota keluarga -0.04196 1.33 0.3675 5. Beban biaya pendidikan anak 0.02852 1.33 0.1883 6. Jumlah anak yang bekerja 0.01050 0.22 0.8247 7. Total pendapatan rumah tangga -0.04995 -0.3 0.7627 8. Total nilai aset rumah tangga -0.36664 -2.07 0.0422 9. Produktivitas lahan sawah 0.11194 0.23 0.8206 10. n (sample) 80 Tabel 1 menginformasikan bahwa faktor umur kepala rumah tangga atau umur petani menunjukkan arah hubungan yang negatif dengan nilai estimasi parameter sebesar -0.009, artinya bahwa semakin berusia kepala rumah tangga, maka semakin mengarah kepada untuk tidak melakukan konversi lahan sawah. Sesuai dengan hipotesis pertama bahwa semakin berusia seseorang maka kecerdasan emosionalnya semakin tinggi dan semakin bijak untuk memutuskan sesuatu termasuk untuk menjual atau mengalihkan penggunaan sawah kepada nonsawah (non pertanian), tetapi biasanya pada usia lanjut manusia lebih condong untuk status kuo atau tidak suka terhadap perubahan yang spekulatif. Begitu pula dengan tingkat pendidikan kepala keluarga, menunjukkan arah yang sama dengan umur, berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka pertimbangan untuk melepasakan lahan sawah semakin sulit atau mungkin semakin banyak pertimbangan, karena kecerdasan inherence sudah berbeda dari orang-orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Faktor luar, seperti jumlah anggota keluarga tampak juga memberikan arah yang negatif, berarti semakin banyak jumlah anggota keluarga maka cenderung untuk tidak melakukan konversi. Tampaknya fenomena di perdesaan mungkin berbeda dengan di perkotaan, dimana jumlah anggota keluarga dapat menunjukkan sebaga potensi kapasitas rumah tangga sebagai penyedia tenaga kerja di sektor pertanian dan ini tidak terjadi di perkotaan yang orientasi hidupnya sudah mengarah kepada peningkatan kualitas melalui pendidikan dan akses informasi. Penggunaan tenaga kerja keluarga di perdesaan khususnya di Lampung adalah : (a) membantu rumahtangga dalam penyediaan rumput untuk pakan ternak, melepas, mengawasi dan mengandangkan ternak; (b) membantu rumahtangga dalam kegiata usahatani yang lebih ringan, seperti mengantarkan bekal makan 
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siang; (c) terjun langsung dalam kegiatan usahatani tertentu, seperti menanam, memupuk, menyiang, menyemprot dll.; (d) membantu kegiatan pada pascapanen seperti menjemur, memasukkan ke dalam karung, dan menggilingkan padi. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka kepala keluarga semakin sayang untuk menjual lahannya karena mampu mengelola usahatani bersama keluarga. Faktor beban pendidikan, dengan cara membobot beban pendidikan seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka tampak memberikan pengaruh yang positif terhadap kemungkinan petani melepaskannya kepada pihak lain untuk dipergunakan oleh non pertanian yang penting petani memperoleh uang untuk biaya pendidikan, artinya semakin tinggi beban pendidikan beban pendidikan maka semakin besar peluang untuk menjual lahan sawahnya. Hal sangat rasional karena asset yang mudah untuk dijual dengan mendapat nilai uang yang cukup besar adalah dengan menjual lahan sawah.  Begitu juga faktor jumlah anggota keluarga yang bekerja juga menunjukkan arah yang positif, walaupun peluang penolakan hipotesanya besar yaitu sampai 82 persen, namun tetap memerlukan penjelasan yang unik. Dugaan sementara untuk menjelaskan ini adalah bahwa: (a) walaupun jumlah anggota keluarga banyak yang sudah bekerja, kemungkinan dia bekerja bukan membantu orang tuanya tetapi sudah untuk kehidupannya sendiri; (b) atau bisa jadi bahwa mereka bekerja, tetapi bekerja pada sektor yang semi formal, sehingga memerlukan biaya untuk bisa akses ke dalam lapangan kerja tersebut, seperti menjadi PNS, TNI, TWK dalam kasus tertentu harus menggunakan uang “pelicin”. Apalagi ketika kepala rumah tangga memerlukan biaya untuk menggarap lahan sawahnya, dimana akses terhadap permodalan juga sangat terbatas, maka petani akan semakin mudah untuk mengkonversi lahan sawahnya (Jamal, 2011). Hal ini juga diperluat oleh hasil analisis tentang total pendapatan, menunjukkan bahwa semakin besar total pendapatan, maka semakin cenderung untuk tidak melakukan konversi, hal ini ditunjukkan oleh arah yang negatif antara total pendapatan dengan konversi lahan sawah. Sedangkan total asset berhubungan negatif dengan peluang terjadinya konversi lahan sawah, hal ini diduga karena asset-asset yang dimiliki oleh petani di perdesaan pada umumnya tingkat likuiditasnya rendah, sehingga ketika petani memerlukan dana untuk kebutuhan mendesak, maka asset yang paling mudah dan berharga untuk menjadi likuid adalah menjual lahan sawahnya. Begitu juga tingkat produktivitas lahan sawah tidak bisa menjadi faktor untuk menahan terjadinya konversi lahan sawah, karena 
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pertimbangan kebutuhan dana segar lebih penting dari produksi itu sendiri, apalagi untuk mendapat uang segar dari produksi harus menunggu sampai satu musim tanam.  3.2. Dampak  Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Sistim Usahatani Sesuai dengan metodologi yang digunakan dan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, maka salah satunya adalah melihat dampak konversi lahan sawah terhadap sistim usahatani, khususnya produksi padi. Hasil analisis model regresi tertera pada Tabel 2 di bawah ini.  Tabel 2. Nilai Dugaan Dampak Konversi terhadap Produksi Usahatani Padi di Lampung, 2011 No Peubah Nilai Dugaan t-value Pr>|t| 1. Intersep 243.900 1.05 0.2992 2. Luas tanam padi (ha) 4852.780 18.28 0.0001 3. Dummy (1=konversi, 0=tidak) -68.089 -0.30 0.7645 4. n (samplel) 805. R-kuadrat 0.82    Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa, sampai saat ini faktor penentu terbesar produksi padi adalah luas lahan sawah dengan parameter estimasi sebesar 4852,8 pada tingkat kepercayaan  lebih 99 persen, artinya adalah setiap kenaikan luas lahan sawah satu hektar, maka secara nyata akan menaikan produksi padi minimal 4.8 ton. Sedangkan dummy konversi menunjukkan arah yang negatif terhadap produksi padi namun pada tingkat kepercayaan sekitar 24 persen (tidak nyata), namun dapat diartikan bahwa dengan terjadinya konversi akan mengakibatkan turunnya produksi. Oleh karena itu pananganan alih fungsi lahan (konversi lahan) dari sawah ke penggunaan non pertanian perlu terus diupayakan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.  Di Indonesia upaya melalui penegakan hokum (low enforcement) sudah banyak dikeluarkan, namun dalam tataran pelaksanaan sering dikalahkan oleh pertimbangan ekonomi dan kepentingan segelintir pihak. Menurut Iswaryadi (2011) bahwa pada negara maju seperti USA pengendalian melalui pembayaran hak penggunaan lahan untuk kepentingan di luar sawah (Purchase of Development Rights = PDR) lebih dapat diterapkan ketimbang low enforcement, karena tampaknya pendekatan PDR lebih mengkombinasikan antara pendekatan low enforcement dan economical incentive. 



64 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Kajian Analisis Faktor-Faktor... Robet Asnawi, Supena Friyatno, dan Ratna Wylis Arief 

 Tabel 3. Lokasi dan Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah di Provinsi Lampung 
No. Kabupaten/ Kecamatan/Desa Luas Sawah Fungsi (ha)

Alih Fungsi (ha) Konversi ( persen) Keterangan
1. Lampung Timur/ Batanghari/ Banjar Rejo 200 17.19 8.60 Walet = 10.98 ha, Coklat/kopi = 2.25 ha, Kampus = 3.06 ha2. Lampung Timur/ Batanghari/ KBH 8 Polos 58 22 37.93 Walet = 1.08 ha, Coklat/kopi = 0.71 ha, Perumahan = 20.20 ha3. Lampung Utara / Abung Timur/ 8 Desa 4 745 924 19.47 Jagung/ubikayu = 310 ha Sawit/ karet = 8 ha, Tebu = 600 ha4. Lampung Utara / Abung Surakarta / Tata Karya & Bumi Raharja 3 824 1 853 48.46 Karet = 439 ha, Sawit = 241 ha, Jagung dan Ubikayu = 1.173 ha5. Lampung Utara / Abung Semuli / Papan Asri & Sido Rahayu 2 272 10 0.44 Sawit = 10 ha
6. Pesawaran / Gd Tataan/  Kutoarjo 3 150 4 2.67 Walet = 0.25 ha , Kantor/rumah = 3.75 ha7. Tulang Bawang Barat/ Tl Bwg Tengah/ P3A Sri Mulyo 153 50 32.68 Karet = 50 ha8. Tulang Bawang Barat/ Tl.Bawg Tengah/ P3 A Sri Makmur 90 40 44.44 Karet = 40 ha
9. Tulang Bawang Barat/ Tl. Bawang Tengah/ Pulung Kencana 870 443 50.92 Karet = 443 ha
10. Tulang Bawang Barat/ Tl. Bawang Tengah/ Tirta Kencana 420 420 100.00 Karet = 420 ha
11. Tulang Bawang Barat/ Tl. Bawang Tengah/ Mulya Kencana 866 866 100.00 Karet = 866 ha
12. Tulang Bawang Barat/ Tl. Bawang Tengah/ Mulya Jaya 315 109 34.60 Karet  = 109 ha 13. Lampung Tengah/ Kotagajah/Kotagajah 814 15 1.84 Kolam ikan lele = 15 ha14. Lampung Tengah/ Seputih Banyak /Sari Bakti (SB2) 350 3 0.86 Karet  = 2 ha Sawit = 1 ha.
15. Lampung Tengah/ Seputih Banyak/ Sribasuki (SB5) 441 10 2.27 Karet = 10 ha
16. Lampung Tengah/ Seputih Banyak / Sumber Baru (SB8) 413 6 1.45 Karet = 4 ha Sawit = 2 ha
17. Pringsewu/Pagelaran/ Pamenang 365 12 3.02 Kakao = 10 ha, palawija = 2 ha18. Metro /Metro Selatan / Margorejo 139 3 2.16 Perumahan = 3 haJumlah dan Rata-rata 16 485 4 807 27.32 - Dari hasil analisis Tabel 3, menunjukkan bahwa beberapa sampel di kabupaten lokasi kajian terjadi alih fungsi berkisar dari 0.44 sampai 100 persen atau rata-rata 27.32 persen yang sebagian besar lahan sawah 
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dikonversi menjadi lahan usahatani karet, kelapa sawit, kakao, ubikayu, dan perumahan. Hasil wawancara dengan petugas PPL di Kabupaten Tulang Bawang Barat, bahwa ada 2  desa  di  Kabupaten  Tulang  Bawang Barat yang tanaman padisawah yang hampir seluruhnya telah beralih fungsi menjadi tanaman karet, seperti Desa Tirta Kencana (100 persen), Desa Mulya Kencana (100 persen), dan Pulung Kencana (50.92 persen). Hal  tersebut  merupakan  peringatan dan ancaman bagi ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya dan Provinsi Lampung umumnya. Jika tidak dicarikan solusinya, maka dimungkinkan 10 tahun ke depan khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak memiliki lahan sawah lagi. Dari luasan alih fungsi lahan sawah di Provinsi Lampung sebesar 4 807 ha pada Tabel 3, sebagian besar berubah menjadi lahan perkebunan (63.75 persen), tanaman pangan ubikayu dan jagung (34.91 persen) dan perumahan/pemukiman/sarang walet/jalan (1.35 persen), sedangkan alih fungsi lahan sawah di pulau Jawa terbesar berubah menjadi industri (65 persen), pemukiman atau perumahan (30 persen), dan lainnya (5 persen) (Widjanarko et al., 2006).  Penyebab utama petani mengkonversi lahan sawah ke non sawah (Tabel 5) adalah ketidaktersediaan air irigasi (97.5 persen), harga komoditas pengganti (karet, kelapa sawit, kakao, dan ubikayu) lebih tinggi (92.50 persen), dan usahatani padi yang kurang menguntungkan (52.50 persen) dibandingkan dengan usahatani lainnya. Rata-rata kepemilikan lahan sawah 0.3 ha/KK, maka keuntungan usahatani dengan produktivitas 4 500 kg/ha atau 1 350 kg/0.3 ha. Dengan harga jual gabah Rp3 000/kg, dan  biaya produksi Rp1 100 000 per 0.3 ha, maka pendapatan yang diperoleh petani padi adalah Rp2 950 000 per 4 bulan. Jika dibandingkan dengan pendapataan usahatani tanaman karet, kelapa sawit dan kakao (umur > 5 tahun) rata-rata sebesar Rp2000 000 sampai Rp2 500000 /bulan atau Rp8 000 000 sampai Rp10 000 000 per 4 bulan ditunjang oleh kurangnya ketersediaan air irigasi tersebut membuat petani memutuskan untuk mengkonversi lahan sawah menjadi nonsawah. Dari hasil analisis ekonomi pada Tabel 4, menunjukkan bahwa usahatani padi sawah di lokasi kajian yang beralih fungsi sawah ke nonsawah akibat kekurangan air seperti di Kabupaten Tulang Bawang Barat menghasilkan R/C ratio sebesar 1.89, sedangkan hasil pengkajian normal di lokasi yang relatif kecukupan air di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan menghasilkan R/C ratio masing-masing 2.94 dan 2.78 (Asnawi, 2010). Ditambahkan oleh Pakpahan dan Anwar (1998) bahwa konversi lahan juga disebabkan oleh makin 
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menurunnya kualitas lahan atau makin rendahnya peluang penerimaan pendapatan (income opportunity), dan rendahnya kualitas lahan sebagai akibat dari terputusnya jaringan irigasi ke areal tersebut.  Tabel 4. Hasil Analisis Usahatani Padi Sawah di Beberapa Kabupaten/Kota Lokasi Kajian di Provinsi Lampung, 2011 No Kabupaten/Kota Kepemilikan lahan (ha/KK) Nilai R/C ratio1. Lampung Utara 0.48 1.992. Tulang Bawang Barat 0.54 1.333. Pesawaran 0.42 3.064. Lampung Timur 0.40 2.505. Lampung Selatan 1.25 2.546. Pringsewu 0.13 2.217. Lampung Tengah 0.69 1.868. Metro 0.32 2.65 Selain itu, beberapa petani menjual lahan sawahnya dengan harga tinggi yang digunakan untuk perumahan dan kantor, terutama lahan sawah yang berlokasi di dekat pusat kota seperti di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Harga jual lahan sawah dengan luasan 0.18 ha senilai Rp180 juta jika berlokasi dekat kota dan digunakan untuk perumahan/perkantoran dibandingkan dengan lokasi yang sedikit lebih jauh dan digunakan untuk sawah kembali untuk luasan yang sama dengan harga jual Rp50 juta, sehingga membuat petani tergiur untuk menjual lahan sawahnya.  Tabel 5. Alasan Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Tingkat Petani No. Penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Persentase ( persen)1. Tidak tersedianya air irigasi secara memadai 97.502. Harga komoditas pengganti lebih tinggi 92.503. Harga gabah rendah 43.754. Usahatani padi kurang menguntungkan 52.505. Tenaga kerja untuh usahatani padi sawah sulit 32.50 Menurut Hakim (1989) berdasarkan penelitian di Jawa Barat mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan pertanian ke nonpertanian adalah pertumbuhan ekonomi sektor nonpertanian (didasarkan perbandingan PDRB tanaman pangan terhadap PDRB total), jumlah penduduk, dan lokasi lahan terhadap pusat kegiatan (Central Business District), dimana semakin dekat lahan dari pusat kegiatan maka laji konversi semakin besar. 
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Hasil pengumpulan data sekunder di beberapa lokasi kajian menunjukkan bahwa belum ada pemerintah kabupaten/kota membuat peraturan daerah yang mendukung PP No.1 tahun 2011 tentang alih fungsi lahan. Hasil obeservasi di lapangan menunjukkan hanya ada surat edaran Gubernur Lampung yang menghimbau untuk pencegahan terjadinya alih fungsi lahan, dan diikuti oleh surat edaran Bupati/Walikota untuk tujuan yang sama. Peraturan daerah yang mendukung pencegahan alih fungsi lahan sangat perlu dan segera dibuat oleh semua pemerintah kabupaten/kota yang memiliki lahan sawah. Menurut Erwidodo et al. (1997), bahwa implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di lapangan sangat tergantung dari instansi berwenang dalam penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif. Penerapan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi lahan Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan termasuk sangsi yang ada sangat diperlukan, selain untuk mengurangi terjadinya alih fungsi lahan sawah juga untuk mendukung program ketahanan pangan.  Tabel 6. Saran-saran untuk Mencegah Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Provinsi Lampung No. Jenis Saran Persentase (persen)1. Perlu perbaikan sarana irigasi agar air tersedia pada saat tanam 86.25 2. Perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang tegas 61.25 3. Harga gabah perlu ditingkatkan 26.25 Sumber: Programa Kabupaten  Berdasarkan hasil kajian pada Tabel 6, bahwa untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan, sebagian besar petani petani responden menyarankan adanya perbaikan sarana irigasi untuk ketersediaan air (86.25 persen) dan aturan yang tegas berupa peraturan daerah/perda (61.25 persen) untuk mengatasi alih fungsi lahan sawah. Kondisi sarana irigasi (saluran irigasi) yang rusak serta sumber air irigasi yang kurang memadai menyebabkan tanaman padi tidak mampu berproduksi secara normal, sehingga menyebabkan sebagian besar petani beralih fungsi ke komoditas lain. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Widyantoro 
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(2009), bahwa produksi padi irigasi teknis lebih tinggi daripada irigasi setengah teknis. Sedangkan harga gabah di tingkat petani saat ini rata-rata Rp3 500 sampai Rp4 000/kg dan berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp3 800, namun di beberapa lokasi kajian harga jual gabah masih di bawah HPP karena ketergantungan kepada tengkulak yang membeli gabah di bawah HPP.  4. KESIMPULAN 1. Proses alih fungsi lahan berawal dari motif ekonomi yakni penggunaan nonsawah yang memiliki lend rent yang lebih tinggi dibandingkan lahan sawah. 2. Alih fungsi lahan sawah yang banyak terjadi ke komoditas perkebunan (karet dan kelapa sawit), komoditas ubikayu, sarang walet, perumahan, jalan, dan perkantoran. 3. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata untuk mengkonversi lahan sawah ke nonsawah adalah umur petani, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, beban biaya pendidikan, dan total nilai asset RT, sedangkan total pendapatan RT, jumlah anak yang bekerja dan produktivitas usahatani tidak berpengaruh nyata.  4. Beberapa penyebab alasan alih fungsi lahan antara lain tidak tersedianya  air irigasi (97.50 persen), harga komoditas pengganti yang lebih tinggi (92.50 persen), harga jual gabah rendah (43.75 persen), usahatani padi kurang menguntungkan (52.50 persen), dan tenaga kerja untuk padi sawah sulit (32.50 persen). 5. Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan, sebagian besar responden/petani menyarankan adanya perbaikan sarana irigasi untuk ketersediaan air (86.25 persen) dan aturan yang tegas berupa peraturan daerah/perda (61.25 persen) untuk mengatasi alih fungsi lahan sawah.  DAFTAR PUSTAKA Asnawi, R. 2010. Analisis usahatani penanaman padi sawah inbrida dan hibrida di Provinsi Lampung. Prosiding Ilmiah Hasil Penelitian Padi Nasional 2010 (Buku 3). Balai Besar Penelitian Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Hal 1185-1194. Ashari. 1995. Konversi lahan sawah ke Pengguna Nonsawah di Provinsi Jawa Timur. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. 
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   STRATEGI PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA  Jajat Sudrajat Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Jl. A. Yani, Pontianak E-mail: sudrajat_jajat83@yahoo.co.id   ABSTRAK Konversi lahan pertanian merupakan masalah serius di Indonesia karena terkait dengan pencapaian kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami: (a) faktor kunci pendorong konversi lahan pertanian, (b) strategi yang efektif untuk mengatasi masalah konversi lahan. Untuk memahami masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor mendorong konversi lahan pertanian diidentifikasi oleh dua aspek utama: (a) perkembangan kota di Indonesia tidak dibatasi dengan jalur hijau (green belt). Kota-kota cenderung dibebaskan untuk berkembang melebar ke samping yang faktanya banyak berupa lahan pertanian potensial (terutama di Pulau Jawa), (b) permukiman di lingkungan perdesaan tidak ditata dalam suatu arah penataan struktur  ruang yang baik, sehingga perkembangan permukiman di perdesaan juga berpotensi menimbulkan konversi lahan-lahan pertanian yang sudah dibangun. Kedua aspek tersebut menyebabkan nilai ekonomi lahan semakin melebihi fungsi sosial tanah. Kenyataan ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap biaya transportasi dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah konversi lahan pertanian, Indonesia membutuhkan strategi yang nyata, yaitu: (1) strategi jangka pendek, pemerintah perlu menetapkan lahan pertanian abadi, (2) strategi jangka panjang dengan membatasi perkembangan kota melebar ke samping melalui penetapan jalur hijau (green belt). Untuk mengefektifkan kebijakan di atas, pemerintah bisa bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengatur dan mengarahkan penyediaan listrik.  Kata Kunci: konversi lahan pertanian, ketahanan pangan    
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1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Setelah memasuki orde reformasi, pembangunan pertanian di Indonesia terus mendapat sorotan tajam, terutama yang menjadi perhatian dan sekaligus juga kekhawatiran adalah mengenai kemampuan ketahanan pangan (food security) warganya. Pengertian ketahanan pangan yang lebih menitikberatkan pada ketersediaan pangan bagi rakyat tanpa mempedulikan dari mana dan siapa yang memproduksi pangan tersebut, mengandung sebuah dilematis, karena pengertian seperti itu pada sisi lainnya akan menggerogoti makna kedaulatan pangan (food sovereignty) atau pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Pada sisi kebijakan pemerintah makna ketahanan pangan bisa saja diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan dengan melakukan berbagai terobosan untuk menyediakan pangan murah bagi warganya, dalam hal ini termasuk kebijakan impor pangan dari berbagai negara tetangga. Menghadapi masalah tersebut, pemerintah selalu dilematis, apabila terlalu condong pada kebijakan impor pangan dengan tujuan melindungi masyarakat konsumen serta dari sisi kebijakan makro ekonomi dapat menekan laju inflasi, maka pada sisi lainnya akan mengorbankan petani produsen dalam negeri (kontra kedaulatan pangan). Kondisi sebaliknya, apabila pemerintah terlalu menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dengan tujuan melindungi petani produsen, maka dari sisi kebijakan makro ekonomi bisa berdampak pada peningkatan inflasi, karena mengandalkan produksi pangan dalam negeri pada beberapa komoditi ternyata harganya lebih mahal dibandingkan produksi negara lain. Ditinjau dari aspek politik pemerintah, minimnya cadangan pangan terutama beras, menimbulkan kekhawatiran terjadinya gejolak politik yang dipicu oleh peningkatan harga pangan. Dengan demikian, pemerintah, dalam keadaan yang mungkin sedikit terpaksa akan melakukan kebijakan impor pangan terutama beras dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan di dalam negeri, salah satunya berjaga-jaga dari kemungkinan gagal panen. Namun, konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sebagaimana digambarkan di atas, tidak selamanya dipandang sebagai sesuatu konsep yang berlawanan. Kedua konsep dapat saja dipandang sebagai konsep yang saling melengkapi, yakni kedaulatan pangan dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai ketahanan pangan (Syahyuti, 2011). Sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menjadi kurang bijaksana apabila hanya menganut konsep ketahanan pangan tanpa meng-
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integrasikannya dengan konsep kedaulatan pangan, karena berpegang pada konsep ketahanan pangan saja pada gilirannya akan mengandung kerawanan. Setidaknya terdapat tiga sisi kerawanan yang mungkin terjadi, yakni: (1) kerawanan terhadap keberlanjutan (sustainability) produksi pertanian dalam negeri, (2) kerawanan dari sisi ekosistem, dan (3) kerawanan ketika pasar pangan dunia mengalami gejolak. Problematika kedaulatan pangan ini menjadi isu penting bagi bangsa Indonesia dan kemampuannya terus menurun dari waktu ke waktu yang ditunjukkan oleh semakin kuatnya ketergantungan terhadap pangan impor. Penyebab utama penurunan kemampuan kedaulatan pangan tersebut adalah semakin lajunya tingkat konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian. Sensus pertanian memperlihatkan telah terjadi konversi lahan pertanian antara tahun 1983-1993 seluas 1.28 juta hektar. Pada periode itu total lahan pertanian berkurang seluas 2.47 juta hektar, sedangkan pertambahannya hanya seluas 1.19 juta hektar. Konversi lahan pertanian tersebut 79 persen terjadi di Pulau Jawa dan sebagian besar yang dikonversi adalah lahan sawah beririgasi (Simatupang dan Irawan, 2002). Laju konversi ini diyakini semakin cepat pada era otonomi daerah saat ini, mengingat kewenangan pemerintah daerah yang semakin besar atau kontrol dari pemerintah pusat yang semakin menurun. Apabila fenomena konversi ini terus dibiarkan, maka dapat dikatakan sebagai ancaman yang paling serius bahkan mungkin bencana, karena hal ini akan mengancam terhadap pembangunan nasional, ketahanan pangan, dan agenda penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila penanggulangan konversi lahan pertanian ini dijadikan agenda nasional yang utama. Tingginya laju konversi lahan pertanian ini telah disadari oleh pemerintah pusat, oleh karena itu sebagai alternatif solusinya sejak tahun 2000 pemerintah memunculkan gagasan penetapan lahan pertanian abadi dan pada tahun 2009 pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  1.2. Rumusan Masalah Menelusuri pentingnya kedaulatan pangan dalam kontek pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, yang menjadi pertanyaan dewasa ini adalah: apakah Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan, ketika konversi lahan pertanian terus berlangsung dari waktu ke waktu dengan kecepatan konversi yang cukup tinggi, seolah-olah tidak ada yang bisa membendungnya?. Hal inilah yang harus menjadi fokus perhatian penting untuk segera dicarikan jalan keluar guna mewujudkan harapan kedaulatan 
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pangan. Pencegahan konversi lahan pertanian ini menjadi isu sangat strategis, karena secara langsung terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan (Swastika, 2011). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diajukan dua pertanyaan strategis yang menjadi lingkup dalam telaah ini, sebagai berikut: (a) faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian di Indonesia ?, dan  (b)  bagaimanakah upaya yang efektif untuk mengatasi konversi lahan pertanian di Indonesia ?.  1.3. Rumusan Masalah Kajian ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berbagai fenomena yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian di Indonesia dan sekaligus menemukan solusi untuk mengatasinya baik melalui pendekatan jangka pendek maupun jangka panjang. Selaras dengan permasalahan di atas, maka telaah ini diarahkan pada dua tujuan utama, sebagai berikut: (a)  mengetahui faktor-faktor kunci yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian di Indonesia dan  (b)  menemukan  upaya yang paling tepat (efektif) untuk mengatasi konversi lahan pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.  2. METODE PENELITIAN Untuk menjawab tujuan penelitian metode utama yang digunakan adalah melakukan pengkajian secara deskriptif komparatif dengan berfokus pada kajian literatur. Analisis perbandingan (comparative study) dilakukan dengan penelaahan literatur aspek penataan ruang di perdesaan Indonesia dan negara lain.  3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3.1. Penyebab Konversi Lahan Pertanian Memahami terjadinya konversi lahan pertanian di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah Indonesia menjalankan pembangunan ekonomi sejak tahun 1970-an, dipandang cukup pantastis. Pada rentang periode 20 tahun saja, yaitu sejak 1979 sampai dengan 1999, konversi lahan sawah di Indonesia mencapai 1 627 514 ha (Isa, 2006). Tingginya laju konversi ini apabila tidak dilakukan pengendalian secara serius, maka secara nyata akan mengurangi kemampuan mewujudkan kedaulatan dan atau ketahanan pangan nasional. Apa yang menjadi 
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penyebab terjadinya konversi, menurut Isa (2006) dapat diidentifikasi oleh faktor-faktor sebagai berikut: a) faktor perkembangan penduduk, b) kebutuhan lahan untuk berbagai keperluan non pertanian, c) faktor ekonomi (tingginya land rent untuk sektor non pertanian), d) faktor sosial budaya (sistem bagi waris yang menyebabkan fragmentasi lahan pertanian), e) degradasi lingkungan, f) otonomi daerah, g) lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan yang ada. Namun apabila kita menelusuri lebih jauh, penyebab konversi lahan pertanian, sesungguhnya lebih ditentukan oleh strategi pembangunan nasional yang kurang memiliki arah yang jelas, terutama yang terkait dengan penataan struktur fisik wilayah. Berdasarkan pemikiran tersebut secara garis besar beberapa faktor yang menyebabkan begitu cepatnya  konversi lahan pertanian, dapat diidentifikasi oleh hal-hal sebagai berikut: (a) perkembangan kota di Indonesia tidak dibatasi dengan jalur hijau (green belt). Kota-kota cenderung dibebaskan untuk berkembang melebar ke samping yang faktanya banyak berupa lahan pertanian potensial (terutama di Pulau Jawa), (b) permukiman di lingkungan perdesaan tidak ditata dalam suatu arah penataan struktur  ruang yang baik, sehingga perkembangan permukiman di perdesaan juga berpotensi menimbulkan konversi lahan-lahan pertanian yang sudah dibangun. Perkembangan kota yang cenderung melebar ke samping sangat potensial menimbulkan konversi, karena pada pelebaran kota ini biasanya diawali dengan perkembangan pusat-pusat industri dan permukiman. Akibat pelebaran kota ini pada tahap awal akan memunculkan lahan-lahan kejepit (Isa, 2006). Di Pulau Jawa biasanya berupa lahan sawah, karena posisinya yang sudah kejepit, maka kemudian oleh para pemiliknya akan dikeringkan. Pada daerah pinggiran kota ini (wilayah peri-urban), para pemilik lahan akan senang apabila lahannya diincar oleh investor untuk bebagai keperluan pembangunan. Seiring dengan waktu, harga lahan akan terus meningkat yang sangat diharapkan oleh para pemilik lahan di daerah ini. Mekanisme ini akan terus terjadi apabila kota dibiarkan berkembang ke samping tanpa ada upaya untuk membatasinya dengan jalur hijau (green belt). Fakta di lapangan memperlihatkan, perkembangan permukiman selama periode 1990-an sampai dengan 2001 terdapat lebih dari 23 permukiman atau kota baru di Jakarta dengan luas lahan 500 hektar/permukiman hingga mencapai 6000 hektar/permukiman (Firman, tanpa tahun). Kota metropolitan Jakarta pun telah tumbuh melebar dari luas 664 km2 pada tahun 1960 menjadi 5 500 km2 pada tahun 2000 



76 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Strategi Pengendalian Konversi Lahan... Jajat Sudrajat  

berdampingan dengan kota Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Demikian pula jumlah penduduknya, dalam periode 10 tahunan telah tumbuh pantastis yaitu melompat dari 17 juta jiwa pada tahun 1990 menjadi 21 juta jiwa pada tahun 2000 (Douglass, 2005). Kota-kota besar lainnya di Indonesia disinyalir akan terus mengalami kecenderungan serupa. Menurut Ghalib (2005), secara teoritik kejadian tersebut di atas dinamakan sebagai proses penetrasi kegiatan sektor perkotaan terhadap sektor perdesaan. Penerapan jalur hijau (green belt) ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh beberapa negara yang secara spatial memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, seperti: Belanda, Korea Selatan, dan Inggris. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan melindungi lahan pertanian di perdesaan (Ghalib, 2005). Pandangan yang sama dinyatakan pula oleh Yunus (2008) bahwa konversi lahan pertanian umumnya terjadi di wilayah peri urban (WPU), yakni wilayah hibrida antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Menurut Yunus, konversi lahan pertanian ini apabila tidak diantisipasi sedini mungkin bisa menimbulkan bencana nasional dalam tanda petik. Salah satu hasil studi di Malaysia berkaitan dengan perluasan wilayah perkotaan yang kemudian mengkonversi lahan pertanian produktif di wilayah peri urban, juga menyarankan pentingnya membatasi perkembangan wilayah perkotaan (urban growth boundary) guna melindungi lahan pertanian dan menjaga kualitas lingkungan hidup (Samat et al., 2011).  Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia dan Beberapa Negara Sedang Berkembang Lainnya 
Negara Perkotaan(Total dalam ribuan) Perdesaan(Total dalam ribuan)1975 2000 2025 1975 2000 2025Total % Total % Total %Indonesia 26 259 19.36 85 819 40.34 167 393 60.74 109 408 126 911 108 205Malaysia 4 616 37.65 12 820 57.49 22 942 72.65 7 642 9 478 8 635Philipina 15 294 35.56 44 005 59.01 77 622 74.26 27 715 30 571 26 900Thailand 6 244 16.10 13 555 21.90 28 756 60.74 35 115 48 354 44 827Bangladesh 7 108 9.28 28 603 21.28 78 430 39.99 69 474 105 814 117  699Nigeria 14 676 23.38 55 751 43.29 14 948 61.64 48 094 73 034 91 449Afrika Utara 12 314 47.97 24 550 53.12 48 673 68.60 13 355 21 665 22 278Argentina 21 029 80.73 32 762 89.94 43 083 93.39 5 021 3 886 3 050Brazil 66 065 61.65 141 979 81.21 204 791 88.94 41 966 32 846 25 459Sumber: UNCHS, 1996  Pemikiran untuk membatasi pelebaran suatu kota, menjadi penting mengingat jumlah penduduk perkotaan akan terus meningkat pada masa yang akan datang tidak hanya di Indonesia yang akan mencapai 60.74 persen pada tahun  2025, tetapi juga hampir melanda kepada semua 
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wilayah perkotaan di dunia (UNCHS, 1996). Tabel 1 memperlihatkan proyeksi pertumbuhan penduduk di perkotaan dan perdesaan Indonesia dibandingkan beberapa negara sedang berkembang lainnya. Perkembangan kota yang terus menerus melebar ke samping, menimbulkan permintaan lahan yang semakin kuat baik untuk keperluan industri, perumahan, maupun berbagai sarana publik. Kita ketahui keuntungan yang dihasilkan dari sektor non pertanian tersebut jauh lebih besar, dengan demikian opportunity cost usaha di sektor pertanian pada wilayah peri urban ini akan semakin meningkat. Sementara itu harga lahan juga akan terus meningkat. Kalau sudah seperti ini, benar apa yang dinyatakan oleh Simatupang dan Irawan (2002) bahwa tidak akan ada yang bisa melawan kekuatan pasar lahan tersebut. Faktor ekonomi inilah yang menjadi pendorong utama terjadinya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian. Oleh karena itu, secara teoritik green belt harus diberlakukan guna menjaga kelestarian lahan pertanian di perdesaan. Penerapan jalur hijau (green belt) ini pada dasarnya bisa merupakan solusi penting dalam mengatasi konversi lahan pertanian dan sekaligus juga dalam penataan struktur fisik wilayah guna menopang pembangunan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi.  Alasan lainnya, bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, sumber daya lahan adalah sumber daya yang paling strategis, tempat segala sesuatu berlokasi dan berinteraksi. Oleh karena itu dalam pemanfaatan sumber daya lahan yang harus menonjol adalah fungsi sosialnya ketimbang fungsi ekonominya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dengan demikian, segala aktivitas manusia yang menonjolkan fungsi ekonomi lahan melebihi fungsi sosialnya harus dicegah karena bertentangan dengan tujuan penggunaan sumber daya lahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perluasan kota yang tidak dibatasi akan menonjolkan fungsi ekonomi lahan, padahal lahan pertanian di perdesaan memiliki fungsi lingkungan hidup (green function), jasa pengaturan ketersediaan air dan pengendali banjir (blue services), dan jasa pemeliharaan nilai budaya, kohesi sosial, agroturism (yellow services) yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar nilai ekonomi yang bersifat riil (tangible). Sebagai contoh, perkembangan kota Jakarta dan sekitarnya yang terus melebar ke samping, telah menimbulkan konversi lahan pertanian produktif (Fitriani dan Harris, 2011) serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang sangat mengkhawatirkan yaitu memburuknya ekologi perairan 
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(deteriorating water ecology) dan pencemaran lingkungan hidup lainnya (Douglass, 2005).  Selain karena perkembangan kota, konversi lahan pertanian juga dapat terjadi di wilayah perdesaan akibat perkembangan jumlah permukiman penduduk yang tidak diarahkan letak permukimannya. Menurut Widjanarko et al. (2001), konversi lahan yang dilakukan masyarakat tanpa melalui proses perijinan formal jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang memperoleh ijin resmi, seperti pada kasus di Kabupaten Purwakarta dan Subang, Jawa Barat. Struktur permukiman penduduk di Indonesia cenderung dibebaskan untuk menempati ruang wilayah tanpa ada batasan dan pengaturan yang jelas. Oleh karena tidak ada pengaturan yang jelas, bisa saja permukiman penduduk di Indonesia ini langsung menghadap ke jalan arteri (high way) dengan alasan lahan milik sendiri, tidak peduli apakah lahan yang dijadikan permukiman ini lahan pertanian subur atau bukan (Lampiran 1 dan Lampiran 5). Memperhatikan kenyataan ini, maka orientasi penataan ruang dan atau penatagunaan tanah di Indonesia mungkin perlu dilakukan peninjauan kembali.  Apabila kita meneliti lebih jauh, terbentuknya kawasan pertanian ini pada banyak kasus sering diawali dengan pembangunan fasilitas jalan. Setelah jalan terbentuk, kemudian penduduk dengan inisiatifnya membuka lahan untuk pertanian (termasuk lahan padi sawah), dan pada periode selanjutnya oleh pemerintah difasilitasi dengan jaringan irigasi, jalan usahatani, dll. untuk meningkatkan produktivitas pertanian di kawasan dimaksud. Tetapi anehnya, pada tahap berikutnya karena semakin berkembangnya perekonomian pada kawasan tersebut, penduduk diperbolehkan membangun permukiman pada lahan pertanian yang telah difasilitasi, dan biasanya diawali oleh pembangunan rumah penduduk yang menghadap langsung ke jalan arteri (Lampiran 5). Berkembangnya pembangunan rumah atau bangunan lainnya di pinggir jalan arteri akan menimbulkan fungsi ekonomi lahan meningkat dengan cepat melebihi fungsi sosialnya. Oleh karena itu harga lahan yang berada di pinggir jalan ini akan jauh lebih mahal dibandingkan lahan yang berada di dalam. Hal ini akan mendorong konversi lahan pertanian berlangsung lebih cepat, karena pada dasarnya konversi lahan itu juga bersifat endemis (menular). Artinya, ketika sudah ada yang memulai melakukan pembangunan rumah atau bangunan lainnya di pinggir jalan arteri, maka akan cenderung merangsang konversi lahan lainnya di lokasi sekitarnya (Simatupang dan Irawan, 2002).  Mencermati proses terjadinya konversi tersebut, menunjukkan bahwa strategi pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi secara 
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keseluruhan dalam ruang wilayah kurang jelas arahnya, sehingga sering terjadi kemubaziran investasi. Setidaknya terdapat tiga keburukan ketika permukiman penduduk diperbolehkan menghadap ke jalan arteri (high way), yaitu: a) berpotensi menimbulkan konversi lahan pertanian, ketika pada sisi kiri dan kanan jalan arteri adalah lahan pertanian potensial, b) berpotensi menimbulkan kemacetan dan kerawanan lalu lintas, sehingga  kecepatan lalu lintas dan pilihan moda transportasi menjadi sangat terbatas, c) dalam jangka panjang, menyulitkan pemerintah melakukan pelebaran jalan. Pengaruh lebih jauh dari semua kondisi tersebut menjadikan biaya transportasi lebih mahal untuk setiap unitnya, sehingga harga produk pertanian ketika sampai di tingkat konsumen di wilayah perkotaan menjadi lebih mahal atau berdaya saing rendah dibandingkan produk sejenis yang diimpor dari luar negeri. Kita ketahui bahwa biaya transportasi adalah biaya yang sangat penting dalam konsepsi ekonomi regional, karena transportasi memiliki pengaruh yang luas baik terhadap transportasi barang input, barang hasil produksi (output), maupun tansportasi manusia di dalam ruang wilayah. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab daya saing produk pertanian Indonesia lebih rendah dibandingkan produk pertanian dari negara lain. Sebab lainnya adalah skala usahatani yang relatif kecil (petani gurem, < 0,5 ha) yang mengakibatkan proses produksi menjadi kurang efisien.  3.2. Upaya Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Gagasan pemerintah untuk mengendalikan konversi lahan pertanian dengan penetapan lahan pertanian abadi sesungguhnya merupakan ide yang sangat baik dan dapat menjadi solusi sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, untuk efektivitas dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan menerapkan segala instrumen yang dimiliki pemerintah. Diantaranya pemerintah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengarahkan penyaluran energi listrik, yaitu dengan mengalirkan energi listrik pada zona yang diperuntukan untuk permukiman atau peruntukan lainnya dan tidak menyediakan fasilitas listrik pada zona yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Melalui cara ini, bukan mustahil perlindungan terhadap lahan pertanian abadi dapat dilakukan secara efektif. Penyaluran energi listrik (PLN) dapat dijadikan salah satu instrumen perlindungan, sebab pada dasarnya perencanaan dan 
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penataan struktur ruang akan mengintegrasikan lima unsur yaitu antara pusat-pusat permukiman perdesaan dan perkotaan dan sistem sarana dan prasarana transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi (Rustiadi et al., 2011). Solusi jangka panjangnya adalah dengan penerapan kebijakan green belt untuk membatasi perkembangan suatu kota melebar ke samping dan pelarangan mendirikan rumah atau bangunan lainnya menghadap ke jalan arteri (high way) guna memperlancar arus lalu lintas dan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi bangsa. Pelarangan ini dapat diikuti dengan instrumen pajak untuk bangunan di tepi jalan yang sudah terlanjur dibangun dan menerapkan pelarangan pemberian aliran listrik untuk yang memaksa akan membangun. Perlu ditegaskan lagi di sini, bahwa selama perkembangan kota melebar ke samping tidak dibatasi, maka sesungguhnya tidak akan ada upaya yang nyata untuk melindungi lahan pertanian. Menyikapi soal penataan ruang di lingkungan perdesaan, Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak seharusnya menerapkan rumusan model pemanfaatan ruang perdesaan yang cocok dengan tetap memperhatikan kepentingan perlindungan lahan pertanian dan peningkatan daya saing ekonomi bangsa. Apabila mencontoh negara tetangga, seperti Bangladesh yang juga memiliki kepadatan penduduk tinggi di wilayah perdesaan (sebuah negara yang masih dikategorikan negara miskin bekas koloni Inggris). Penataan ruang di salah satu lingkungan perdesaannya, dapat diilustrasikan pada gambar  Lampiran 2. Memperhatikan gambar pada Lampiran 2, berkaitan dengan penataan ruang perdesaan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: a) terdapat peruntukan jalan sebagai high way, b) permukiman penduduk tidak ada yang menghadap langsung ke jalan yang statusnya high way, tetapi diarahkan pada ujung jalan desa, c) permukiman penduduk cenderung lebih dekat pada lahan pertaniannya, d) pada suatu kawasan permukiman penduduk terdapat kantor cabang dari Grameen Bank yang berfungsi memberikan pelayanan pembiayaan dengan pola perkreditan. Terdapat beberapa keuntungan dengan penataan ruang seperti itu : (a) menjamin terjadinya kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, (b) permukiman penduduk yang lebih dekat dengan lahan pertanian, memungkinkan untuk dibina menjadi pertanian modern (Rahardjo, 2010).  Pada negara yang lebih maju penataan ruang wilayahnya jauh lebih tertib. Pada kaitan ini, dapat diambil contoh  penataan ruang wilayah di salah satu lingkungan perkotaan di Inggris, yaitu Harlow New Town, sebuah 



Prosiding PERHEPI 2014 81 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Jajat Sudrajat Strategi Pengendalian Konversi Lahan... 

kota yang terletak di wilayah tenggara Inggris, seperti terlihat pada gambar Lampiran 3 dan Lampiran 4. Penataan ruang di Inggris dalam kaitan dengan penempatan letak kota dalam suatu struktur ruang, secara jelas terlihat bahwa lokasi permukiman ditempatkan pada bagian-bagian wilayah (cluster) yang terhubung satu sama lainnya oleh major town roads atau minor town roads yang dirancang untuk kenyamanan para penghuninya. Tidak ada rumah yang menghadap ke town radial roads apalagi menghadap langsung ke radial dan orbital roads. Kota yang seperti ini jelas memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam melakukan transportasi barang dan jasa. Selain itu, seluruh kota Harlow New Town dikelilingi oleh green belt (Anonim, tanpa tahun). Berbeda dengan penataan ruang pada kedua negara yang telah disebutkan di atas,  pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah di Indonesia untuk berbagai keperluan pembangunan diatur dan dikendalikan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dibuat pada berbagai level administratif pemerintahan yaitu baik pada tingkat  provinsi maupun kabupaten. Menurut Iqbal (2007), RTRW provinsi merupakan penjabaran dari Strategi Pengembangan Pola Tata Ruang Nasional, dan RTRW provinsi ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan RTRW kabupaten/kota serta payung kebijakan dalam menyusunan tata ruang yang lebih rinci seperti RDTRK (Rencana Detil Tata Ruang Kawasan). Namun yang menjadi pertanyaan dan keheranan kenapa konversi lahan pertanian tetap saja terjadi bahkan dengan kecepatan konversi yang cukup tinggi ?. Hal ini yang justru harus kita cermati dan patut untuk dipertanyakan mengenai efektivitas dari keberadaan RTRW ini dalam pengendalian kawasan. Hingga saat ini, seolah-olah apabila telah tersusun RTRW maka telah selesailah mengenai penataan ruang di negeri ini. Padahal kalau kita telusuri, ternyata RTRW itu hanya diketahui dan dipahami oleh instansi yang bersangkutan, tidak diketahui secara luas oleh publik, sehingga kontrol masyarakat tidak bisa berlangsung secara efektif (Simatupang dan Irawan 2002; Nasoetion, 2002). Pada sisi lainnya, penyusunan RTRW tersebut terindikasi sering bernuansa proyek dan biasanya disusun oleh konsultan. Dalam kondisi seperti itu, RTRW dalam periode waktu tertentu sering dianggap tidak sesuai lagi dengan kepentingan-kepentingan pembangunan yang ada, sehingga harus selalu direvisi. Kalau setiap saat harus selalu direvisi, maka sesungguhnya tidak memiliki perencanaan. Berdasarkan kenyataan ini, salah satu sumber persoalan mungkin ada di RTRW itu sendiri, baik pada waktu penyusunannya, sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan, maupun penegakan hukumnya ketika terjadi pelanggaran. 
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Pada era otonomi daerah saat ini, hal yang lebih mengkhawatirkan lagi justru dengan adanya RTRW menjadikan konversi lahan pertanian dilakukan dengan suatu rencana dari pemerintah daerahnya sendiri. Menurut Isa (2006) dan Apriyana (2011) pada era otonomi daerah ini,  demi kepentingan peningkatan  pendapatan asli daerah (PAD), banyak RTRW  yang dalam perumusan rencana pemanfaatan ruangnya justru mengkonversi lahan sawah beririgasi teknis yang ada ke penggunaan non pertanian, sehingga terhadap RTRW yang memiliki kecenderungan seperti ini harus segera dilakukan revisi kembali. Iqbal (2007) menggambarkan seringnya terjadi pelanggaran terhadap RTRW yang berkaitan dengan konversi lahan. Pada kasus di Bali dan Nusa Tenggara Barat, meskipun sudah ada Perda yang mengatur yakni memuat sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana namun implementasinya masih lemah. Menurut Iqbal, lemahnya implementasi ini disebabkan: lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal baik antar instansi provinsi dengan kabupaten/kota maupun antar kabupaten/kota serta belum adanya instansi yang berwenang dalam menangani pelanggaran-pelanggaran konversi lahan. Demikian pula, pada pembangunan wilayah pingiran (urban fringe) kota Jakarta, akibat pertumbuhan permukiman dan pembangunan fasilitas lainnya dengan percepatan yang tinggi yakni mencapai 2.35 persen tiap tahun, telah menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap RTRW ini (Hidayat et al., 2013).  4. KESIMPULAN Terkait upaya mencegah terjadinya konversi lahan pertanian dan mendukung terciptanya efisiensi ekonomi dalam aktivitas manusia dalam ruang wilayah serta kedaulatan pangan, maka kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke depan perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini: a. Strategi jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah konversi lahan pertanian adalah dengan mengimplementasikan penetapan lahan pertanian abadi pada tiap daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2009.  b. Strategi jangka panjang untuk mengendalikan konversi lahan pertanian adalah dengan membatasi perkembangan kota melebar ke samping melalui penetapan jalur hijau (green belt). Selain itu diperlukan kebijakan bersifat disinsentif bagi bangunan yang menghadap langsung ke jalan arteri (high way). Kebijakan ini ditujukan untuk memperlancar 
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lalu lintas antar wilayah, sehingga biaya transportasi menjadi minimum dan mencegah konversi lahan pertanian di perdesaan. Minimisasi biaya transportasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi bangsa. c. Untuk mengefektifkan kebijakan di atas, pemerintah bisa bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengatur dan mengarahkan penyediaan listrik pada zona tertentu yang diperuntukan untuk permukiman dan tidak menyediakan fasilitas listrik pada daerah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi atau di pinggir jalan arteri.  DAFTAR PUSTAKA Anonim. tanpa tahun. How Well Do the Models of Burgess and Hoyt Describe the Urban Structure of Harlow New Town. Available at : http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/3B9E2086-F93F-4424-8711-2E8AEAC06147/0/. (diakses 25 Juli 2013) Apriyana, N. 2011. Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Available at : http://www.bappenas.go.id/blog/wp-content/uploads/2012/10/7_Policy-Paper-Pak-Nana-Apriana-Copy.pdf. (diakses 2 Nopember 2012).  Chambers, G., S. Sible. 2010. Geography. Cambridge University Press, 196, Cambridge. Douglass, M. 2005. Globalization, Mega-projects and the Environment: Urban Form and Water in Jakarta. International Dialogic Conference on Global Cities: Water, Infrastructure and Environment. The UCLA Globalization Research Centre – Africa. Firman, T. tanpa tahun. Large-Scale Housing and New Town Development in Jakarta Metropolitan Area (JMA): Toward an Urban Spatial Segregation. Available at: http://www.gla.ac.uk/media/media_132462_en.pdf. (Diakses, 21 Juni 2014 jam 6.45 wib). Fitriani, R., M. Harris. 2011. The Extent of Sprawl in the Fringe of Jakarta Metropolitan Area from the Perspective of Externalities. Contribute paper to 55th annual Australian Agricultural and Resource Economics Society Conference, Melbourne, February 2011. Ghalib, R. 2005. Ekonomi Regional. Pustaka Ramadhan, 83-84. Bandung. Hidayat, J.T., S.R.P. Sitorus., E. Rustiadi., Machfud. 2013. ‘Urban Sprawl Effect on Settlement Areas in Urban Fringe of Jakarta Metropilitan Area’. Journal of Environment and Earth Science. 3(12): 172 – 179.  
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Iqbal, M. 2007. Fenomena dan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Analisis Kebijakan Pertanian. 5 (4): 287-303. Isa, I. 2006. Strategi Pengendalian Konversi Lahan Pertanian. Available at: http://balittanak.litbang.deptan.go.id/eng/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf (diakses 2 November 2012). Larance, L.Y. tanpa tahun.  Building Social Capital from the Center, A Village Level Investigation of the Grameen Bank. Program for Research on Poverty Alleviation (PRPA)-Grameen Trust, 28. Bangladesh. Nasoetion, L.I. 2002. Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya, Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian. Puslittanak Balitbang Pertanian, 41-55. Bogor. Rahardjo. 2010. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gadjah Mada University Press, 102. Yogyakarta. Rustiadi, E., S. Saefulhakim., D.R. Panuju. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crespent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 425. Jakarta. Samat, N., R. Hasni., Y.A.E. Elhadary. 2011. ‘Modelling Land Use Changes at the Peri-Urban Areas Using Geographic Information Systems and Cellular Automata Model’. Journal of Sustainable Development. 4(6): 72 – 84. Simatupang, P., B. Irawan. 2002. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi, Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian. Puslittanak Balitbang Pertanian, 67-83. Bogor. Swastika, D.K.S. 2011. Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk Mengentaskan Petani dari Kemiskinan. Pengembangan Involusi Pertanian. 4 (2): 103 – 117. Syahyuti. 2011. Paradigma Kedaulatan Pangan dan Keterlibatan Swasta: Ancaman Terhadap Pendekatan Ketahanan Pangan ?. Analisis Kebijakan Pertanian. 5 (1): 1 – 18. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. United Nations Centre for Human Settlements. 1996. An Urbanizing World. Global Report on Human Settlements. Oxford University Press, 447 – 450. Widjanarko, B.S., M. Pakpahan., B. Rahardjono., P. Suweken. 2001. Aspek Pertanahan dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah). Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Puslittanak Balitbang Pertanian, 19-28. Bogor. Yunus, H.S. 2008. Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota. Pustaka Pelajar, 3-6. Yogyakarta.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penataan Ruang pada Salah Satu Lingkungan Perdesaan di Indonesia Sumber: Chambers and Sibley, 2010 
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Lampiran 2. Penataan Ruang Pada Salah Satu Lingkungan Perdesaan di Bangladesh Sumber: Larance, tanpa tahun 
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Lampiran 3.  Penataan Ruang dan Lokasi Harlow New Town di Tenggara Inggris Sumber:  Ordnance Survey, UK dalam Anonim, tanpa tahun 
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Lampiran 4. Perencanaan Awal dari Struktur dan Tata Letak Harlow New Town Sumber:  F. Gibberd (1980). The Design of Harlow. Published by Harlow Council, dalam Anonim, tanpa tahun  

Lampiran 5.  Photo Satelite Proses Konversi Lahan Pertanian di Subang-Jawa Barat Sumber: maplandia.com/indonesia/jawa-barat/subang/pamanukan/. 



   PRILAKU PETANI DALAM  ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERTUMBUHAN ALIH FUNGSI LAHAN  (STUDI KASUS LAHAN SAWAH  KE LAHAN PERKEBUNAN KARET ) DI SENTRA PRODUKSI PADI KABUPATEN OKU TIMUR  Munajat Dosen Fakultas Pertanian Universitas Baturaja E-Mail: Munajat.ub@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku petani dalam alih fungsi lahan sawah ke perkebunan karet, dan juga menganalisis tingkat pertumbuhan alih fungsi sawah ke perkebunan karet di sentra produksi padi  Sumatera Selatan, di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku petani  yang mempengaruhi keputusan dalam alih fungsi  lahan sawah ke perkebunan karet secara significan pada tingkat kepercayaan 0.10 (α = 0.10) adalah variabel  anggota keluarga petani, dan pendapatan petani dari perkebunan karet. Sementara itu faktor yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepercayaan 0.01 (α = 0.01) adalah lama pengalaman berusahatani, besaran hasil dan harga  karet. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah usia petani. Pertumbuhan alih fungsi  lahan sawah untuk perkebunan karet di OKI Timur terjadi di hampir setiap kecamatan seperti Martapura, Bunga Mayang, BP Peliung, Semendawai Timur, Buay Madang Timur, BP Bangsa Raja, Belitang MDG Raja, Belitang, Belitang Jaya, Belitang III, Belitang II, Belitang Mulya, Semendawai Suku III dan Buay Madang, sedangkan konversi lahan tidak terjadi di kecamatan Jaya Pura , Madang Jaya II, Madang Suku III, Madang Suku I,  Semendawai Timur dan Cempaka. Pertumbuhan alih fungsi tertinggi terjadi di Belitang Mulia (115.18 persen), sedangkan terendah  Madang Suku (-25 persen).  Kata Kunci: Perilaku Petani, Pertumbuhan, Alih Fungsi Lahan   
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1. PENDAHULUAN Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya di dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk, menciptakan pendapatan nasional dan menyumbangkan pada keseluruhan produk. Berbagai data menunjukkan bahwa di beberapa negara yang sedang berkembang lebih 75 persen dari penduduknya berada di sektor pertanian dan lebih 5 persen dari pendapatan nasionalnya dihasilkan dari sektor pertanian, serta hampir seluruh ekspornya merupakan bahan pertanian (Todaro, 2000).  Namun situasi pangan di  Indonesia memperlihatkan wajah yang muram dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menuju industri perkebunan, perumahan dan  lainnya. Setiap tahun untuk luas lahan pertanian selalu mengalami alih fungsi lahan dari lahan sawah ke lahan non sawah (Anonim, 2011). Hasil penelitian empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dapat diungkapkan bahwa salah satu fenomena alih fungsi lahan yang patut diwaspadai adalah yang bersifat sporadis dan berdimensi individu untuk berbagai keperluan seperti perumahan dan fasilitas lainnya (Sumaryanto et al., 2002).  Pola alih fungsi lahan semacam ini sulit dikontrol, sehingga pendekatan yang dianggap paling tepat untuk menanganinya adalah dengan melibatkan masyarakat melalui inisiatif dan aksi kolektif (Anonim, 2006). Lebih lanjut menurut Irawan (2005) konversi lahan cenderung meningkat disebabkan oleh dua faktor terkait. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi yang terkonversi, maka aksesibilitas di lokasi tersebut semakin mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, meningkatnya harga lahan selanjutnya mendorong petani lain di sekitarnya untuk menjual lahannya. Terkait dengan hal tersebut menurut Wibowo (1996), pembeli tanah tersebut biasanya bukan penduduk setempat sehingga akan terbentuk lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses konversi lahan.  Sesungguhnya maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak.  Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian (Dirjen PLA, 2005) menunjukkan bahwa sekitar 187720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya, terutama di Pulau Jawa.  Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari Direktorat Penatagunaan Tanah 
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Badan Pertanahan Nasional (Winoto, 2005) menggambarkan bahwa jika arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada  pada  saat  ini  tidak  ditinjau  kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7.3 juta hektar), hanya sekitar 4.2 juta hektar (57.6 persen) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, yakni sekitar 3.01 juta hektar (42.4 persen) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.   Salah satu kebijakan yang dicanangkan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah zonasi lahan sawah berdasarkan kriteria boleh dialih fungsikan, alih fungsi terbatas, dan tidak boleh dialihfungsikan atau dilindungi (BPN Sulawesi Selatan, 2004). Secara nasional, kriteria zonasi tersebut meliputi areal sawah yang boleh dialih fungsikan dengan luas sekitar 1.04 juta hektar, berikut lahan sawah dengan alih fungsi terbatas dan yang tidak boleh dialih fungsikan atau dilindungi masing-masing lebih kurang 3.01 hektar dan 4.85 hektar. Berdasarkan data BPS Kabupaten OKU Timur (2011), tercatat luas lahan sawah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2000, yaitu 1 657555 hektar dan tahun 2011 yaitu mencapai 3 176 731 hektar.  Akumulasi luas lahan sawah terus meningkat  padahal  mulai  tahun 2007  alih  fungsi  lahan   sawah   mulai  marak dilakukan  oleh  petani.  Untuk  mencegah  terjadinya  krisis   pangan  pemerintah mengeluarkan peraturan daerah yang berisi a) yang bersangkutan tersebut masuk  dalam kategori  rakyat miskin,  dengan  luas  lahan  yang   dialih fungsikan   tidak   lebih   dari    200  meter  persegi,  b)  alih  fungsi lahan sawah diperbolehkanjika yang bersangkutan bersedia mengganti lahan yang dialihfungsikan tersebut dengan luas lahan yang sama  di tempat yang lain (Anonim, 2011).  Semakin maraknya alih fungsi lahan yang terjadi maka untuk menanggulangi terjadinya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Sumatera Selatan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 12 Desember 2009 untuk memperketat izin alih fungsi lahan persawahan ke non pertanian, Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki kecenderungan menanam karet, dibandingkan mempertahankan areal sawahnya untuk ditanam padi perlu segera diwaspadai karena jika tidak diantisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin ribuan hektar sawah irigasi teknis yang sebelumnya panen tiga kali dalam setahun, justru akan berubah fungsi menjadi hamparan kebun karet dan menjadi pemukiman dengan bangunan permanen. Setidaknya sudah puluhan hektar sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini yang telah berubah fungsi menjadi kebun karet.  Di samping itu ada juga lahan sawah yang kini menjadi tempat 
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pemukiman warga, dengan berdirinya bangunan permanen (Anonim, 2010). Dengan berbagai akumulasi data penelitian yang telah dilakukan maka kali ini peneliti tertarik untuk menganalisis perilaku petani dalam alihfungsi lahan sawah berupa komoditi padi ke perkebunan karet dengan pengkategorian  kepemilikan lahan “sempit dan luas”, serta menganalisi tingkat perkembangan alihfungsi lahan di Kabupaten OKU Timur.  2. TINJAUAN PUSTAKA Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi lahan perkebunan menjadi trend di kalangan petani. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena menjadi petani perkebunan, khususnya ke tanaman karet sangat menjanjikan sekali. Setiap saat harga karet terus naik, kondisi ini tentunya sangat menguntungkan petani.  Persoalan   tidak   hanya  di  situ.  Mahalnya  harga pupuk dan serangan hama penyakit terhadap sawah petani juga menjadi pemicu semakin sengsaranya masyarakat petani padi. Serta pada saat panen harga dipasaran menjadi rendah. Padahal suatu ketika dulu sawah merupakan sektor unggulan. Menurut Biro Pusat Statistik (2001) yang menyatakan, bahwa luas lahan sawah Indonesia pada tahun 1993 ± 8 500 000 ha selanjutnya pada tahun 2000 (7 tahun) telah menyusut serius hingga menjadi tinggal seluas 7 790 000 ha atau susutnya lahan 710 000 ha atau setiap tahunnya tanah sawah Indonesia menyusut 59.167 ha. Sedangkan menurut Dit Penatagunaan Tanah BPN (1998), bahwa luas tanah sawah di Indonesia sampai tahun 1998 baik sawah irigasi teknis dan non teknis adalah 7 796 430 ha uraiannya di Pulau Jawa beririgasi teknis 58 persen, serta 42 persen irigasi non teknis dan non irigasi. Di luar Pulau Jawa sebagian besar sawah non irigasi (>75 persen). 



Prosiding PERHEPI 2014 93 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inkuldif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Munajat Prilaku Petani dalam  Alih Fungsi Lahan... 

Dengan banyaknya kemungkinan-kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan sawah maka sudah banyak para peneliti melakukan penelitian tentang alih fungsi lahan karena dampak akibat alih fungsi bukan hanya masyarakat pedesaan yang terkena impas dari adanya difisit beras tetapi juga menjadi kerawanan pangan nasional. Oleh sebab ada beberapa penelitian terdahulu terkait alih fungsi lahan antara lain: Sudaryanto (2005), bahwa selama periode 1981-1999 telah kehilangan produksi padi sebesar 8.89 juta ton, dimana 6.86 juta ton terjadi di Pulau Jawa dan 2.03 juta ton di Luar Jawa . Ini berarti bahwa setiap tahun kita kehilangan 0.47 juta ton padi, akibat konversi lahan telah menyebabkan hilangnya setara 50.9 juta ton gabah atau sekitar 2.82 juta ton gabah per tahun. Bila dihitung setara beras, maka kehilangan produksi pangan tersebut adalah sebesar 1.7 juta ton beras per tahun. Jumlah kehilangan produksi beras tersebut hampir sebanding dengan jumlah impor beras pada tahun 1984-1997 yang berkisar antara 1.5 juta hingga 2.5 juta ton beras per tahun. Artinya, apabila konversi lahan sawah dapat ditekan maka hal itu akan memberikan dampak yagn cukup besar bagi pengadaan beras nasional. Catur et al. (2010), dalam penggabungan data sekunder  dari periode 1998-2007 pada 26 daerah Kabupaten Klaten menunjukan hasil laju pertumbuhan mencapai 53 persen, dan 4 persen pertanun. Nilai konversi rendah adalah nilai positif dari perbedaan penghasilan dengan jumlah konsumsi (NPKt) di Kabupaten Klaten. Dewa et al. (2012), Ada empat faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Subak Daksina, yaitu faktor kondisi lahan, faktor ketergusuran (keterkaitan dengan kondisi penduduk), faktor pemanfaatan lahan (untuk kepentingan sendiri) dan faktor ketidakefektifan lahan. Variabel yang mewakili setiap faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Subak Daksina ada 14 variabel yaitu variabel penghasilan lahan, fungsi lahan, keadaan lahan kering, lokasi lahan, perbatasan pusat kota, keadaan lahan basah mewakili faktor kondisi lahan; variabel terhimpit pemukiman, pertumbuhan penduduk mewakili faktor ketergusuran (keterkaitan dengan kondisi penduduk); variabel nilai jual lahan, biaya produksi, kebutuhan tempat tinggal keluarga mewakili faktor pemanfaatan lahan (untuk kepentingan sendiri) dan variabel digunakan sebagai sarana jalan, saluran irigasi, peluang kerja di sektor lain menjanjikan mewakili faktor ketidakefektifan lahan.  Aminuddin (2009), Bahwa pola perkembangan alih fungsi lahan sawah tanaman pangan ke non sawah polanya tidak tentu, artinya alih fungsi lahan sawah sangat tergantung oleh banyak faktor seperti terjadinya 
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pembangunan fisik seperti perkantoran (pemerintah, swasta) perumahan penduduk, jalan raya dan lain-lain, di suatu wilayah kecamatan di Kabupaten Gowa. Bahwa luas lahan sawah nyata berpengaruh meningkatkan produksi total tanaman padi, sedangkan luas sawah yang beralih fungsi ke non sawah belum dapat membuktikan berpengaruh menurunkan produksi padi total di Kabupaten Gowa, yang mana hasil kesimpulan tersebut di atas didukung berdasarkan hasil uji statistik pada tingkat signifikansi 5 persen. Bahwa luas lahan sawah nyata berpengaruh meningkatkan produksi tanaman pangan total, sedangkan luas sawah yang beralih fungsi ke non sawah belum dapat membuktikan berpengaruh menurunkan produksi tanaman pangan total di Kabupaten Gowa, yang mana hasil ini didukung berdasarkan hasil uji secara statistik yang signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen.  3. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan daerah sentra produksi padi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-April 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Metode penarikan contoh yang digunakan adalah metode acak sederhana dengan jumlah sampel sebanyak 92 sampel sementara data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yakni berupa data nominal dan ordinal dan  data time series berupa dataluas lahan, produksi padi dari tahun 2007-2012 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.  Untuk menjawab tujuan pertama berupa perbedaan prilaku petani dalam alih fungsi lahan dari lahan sawah menjadi lahan karet digunakan pendekatan model analisis diskriminan yang merupakan kombinasi dari regresi linear yaitu:  D = b0 + b1JAP + b2LBT + b3UPT + b4PDT + b5PRT + b6HKP  dimana: D = kategori kepemilikan lahan petani dalam alih fungsi lahan (sempit dan luas)  b = koefisien diskriminan JAP = Jumlah anggota keluarga petani (Orang) LBT = Lama beruasahatani (Tahun) UPT = Umur petani (Tahun) PDT = Pendapatan (Rp/th) PRT = Pengeluaran (Rp/th) HKP = Harga karet (Rp/kg)  
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Untuk menjawab tujuan kedua, berapa besar tingkat perkembangan alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari tahun 2007 sampai 2012 maka, dilakukan analisis:  yt = yo ert  atau  ln y = ln Yo + rt  dimana :  yt = luas lahan pertanian (padi sawah dan ladang) pada tahun t yo = nilai trend periode dasar r = pertumbuhan luas lahan pertanian (padi sawah dan ladang) pertahun t = waktu/tahun  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Prilaku Petani Berdasarkan Kategori Kepemilikan Lahan Petani Dalam Alih Fungsi Lahan Alih fungsi lahan sawah (komoditi padi) ke lahan perkebunan (karet) saat ini marak dilakukan dan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (BPS OKU Timur, 2012), hal ini sesungguhnya sangat menghawatirkan karena terjadi di daerah-daerah sentra padi seperti Kabupaten OKU Timur, dimana Kabupaten OKU Timur merupakan daerah sentra padai Propinsi Sumatera Selatan. Prilaku petani dalam alih fungsi lahan ini juga sifatnya sudah sangat beragam bila dilihat dari kategori kepemilikan lahan. Petani yang memiliki lahan luas (lebih besar sama dengan 0.5 ha) dan sempit (lebih kecil 0.5 ha) saat ini di Kabupaten OKU Timur semuanya tetap melalukan alih fungsi lahan dari tanaman padi ke tanaman karet. Dimana sebelumnya para petani padi yang memilki lahan sempit kurang tertarik untuk melakukan alih fungsi lahan ini. Dalam penelitian ini adapun dugaan variabel bebas penyebab terjadinya alih fungsi lahan adalah terkait beberapa faktor  yakni jumlah anggota keluarga, lama berusahatani, umur petani, pendapatan petani dari komoditi padi, pengeluaran petani, dan harga komoditi karet.  Hasil dari analisis dengan pendekatan analisis fungsi diskriminan disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 tersebut hasil analisis diskriminan dalam hal prilaku petani dalam alih fungsi lahan sawah ke lahan tanaman karet menunjukan nilai wilks lambda sebesar 0.525, informasi ini menunjukan bahwa variabel bebas memang berbeda secara signifikan antar kedua katagori dalam kepemilikan lahan dalam prilaku petani dalam alih fungsi dari tanaman padi ke tanaman karet. Sementara nilai Chi Square sebesar 17.054 dengan angka signifikan yaitu sebesar 0.001. Sesungguhnya, ini juga 
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menunjukan bahwa adanya perbedaan yang nyata (signifikan) antara nilai rata-rata kepemilikan lahan pada kedua kategori yaitu luas dan sempit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang ada perbedaan kategori lahan yaitu “luas dan sempit” terhadap prilaku petani dalam  alih fungsi lahan sawah untuk tanaman padi ke tanaman karet dan model yang dibangun dalam persamaan ini adalah tepat dan dapat di gunakan dan dilanjutkan.  Tabel 1. Hasil Diskriminan Prilaku petani Dalam Alih Fungsi Lahan No Variabel Wilks Lambda F Sig Ket1. Constan -13.916 0.908 0.690 tn2. LBT 0.938 1.810 0.089 *3. UPT 0.978 0.640 0.430 tn4. JAP 0.774 0.180 0.008 **5. PDT  1.000 0.000 0.001 **6. PRT  0.897 3.204 0.084 *7. HKP 0.997 0.072 0.090 *Sumber: Analisis data primer (2014) Keterangan:  Chi Square = 17.054 Wilks lambda = 0.525 tn = tidak berpengaruh * = berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 90 persen (α = 0.10) ** = berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 99 persen (α = 0.01)  Berdasarkan analisis diskriminan menunjukan bahwa dari enam variabel bebas, ada satu variabel bebas yang tidak berpengaruh nyata terhadap prilaku petani dalam alih  fungsi lahan dari lahan sawah untuk tanaman padi ke tanaman karet berdasarkan kategori kepemilikan lahan “luas dan sempit” yaitu umur petani, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pusvita (2012) yang melihat keterkaitan alih fungsi lahan dengan pendekatan korelasi.  Lebih lanjut model persamaan analisis diskriminan pada Tabel 1. adalah sebagai berikut:  D= - 13,916 + 0,938LBT + 0,978UPT + 0,774JAP + 1,000PDT + 0,897PRT +  0,997HKP  Adapun variabel-variabel bebas yang berpengaruh nyata (signifikan) terhadap prilaku petani dalam melakukan alih fungsi lahan sawah ke tanaman karet pada tingkat kepercayaan α = 0.10, yaitu lama berusahatani, pengeluaran keluarga petani dan harga karet petani, sedangkan variabel bebas yang berpengaruh nyata (signifikan) terhadap prilaku petani dalam melakukan alih fungsi lahan sawah ke tanaman karet pada tingkat 
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kepercayaan sig α = 0.01 yaitu jumlah anggota keluarga petani  dan pendapatan petani dari usahatani karet. Dari sisi dugaan tanda koefisien menunjukan bahwa semua variabel bebas berupa jumlah anggota keluarga petani, lama berusahatani, umur petani, pendapatan petani dari usahatani karet, pengeluaran keluarga dan harga komoditi karet menunjukan sesuai dengan harapan atau sesuai dengan teori – teori ekonomi yang ada.  Sementara dari nilai-nilai koefisien tersebut juga dapat di ketahui bahwa pendapatan petani (PDT) merupakan variabel yang paling sensitif atau paling membedakan dua katagori kepemilikan lahan petani dalam alih fungsi lahan diikuti oleh masing-masing variabel harga komoditi karet (HKP), umur petani (UPT), lama berusahatani (LBT) dan pengeluaran rumah tangga petani (PRT).  4.2. Pertumbuhan Alih Fungsi Lahan yang Terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu daerah sentra produksi beras di Sumatera Selatan dengan luas wilayah sebesar 337 000 ha, terdiri dari  luas lahan sawah seluas 57 290 ha atau sebesar 17 persen, lahan kering seluas 165 130 ha atau sebesar 49 persen, lahan hutan seluas 77 510 ha atau sebesar 23 persen, lahan pemukiman seluas 10 110 ha atau sebesar 3 persen, dan lahan lainnya seluas 26.960 atau sebesar 8 persen.   Tabel 2 menunjukan penurunan luas lahan sawah terjadi hampir diseluruh kecamatan, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ada enam kecamatan yang memiliki pertumbuhan yang positif (adanya penambahan luas lahan sawah), yaitu Jaya Pura, Madang Suku II, Madang Suku III, Madang Suku I, Semendawai Timur dan Cempaka. Perubahan luas lahan sawah yang beralih fungsi ketanaman karet yaitu kecamatan Martapura, Bunga Mayang, B.P. Peliung, Semendawai Timur, Buay Madang Timur, B.P. Bangsa Raja, Belitang Mdg Raya, Belitang, Belitang Jaya, Belitang III, Belitang II, Belitang Mulya, Semendawai Suku III dan Buay Madang. Menurut BPS OKU Timur dari 2007 ke 2011 dapat terlihat bahwa adanya penambahan luas lahan tanaman karet pada tahun 2007 luas lahan karet sebesar 60 667 hektar dan terjadi penambahan pada tahun 2012 menjadi 75 100 hektar lahan tanaman karet. 
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Pertumbuhan alihfungsi lahan sawah ke tanaman karet di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terjadi dengan pesat di kecamatan Belitang Mulia dengan pertumbuhan yaitu sebesar 115.18 persen dengan luas lahan 5 747.25 hektar dan pertumbuhan alihfungsi lahan sawah ketanaman karet yang sangat lambat bahkan dari data BPS 2012 tidak terdapat tanaman karet yaitu di Kecamatan Madang Suku I.   Tabel 2. Rata-Rata Luas Lahan dan Tingkat Pertumbuhan Lahan Sawah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Tahun 2007-2012 No Kecamatan Luas Lahan Tingkat Pertumbuhan Alih Fungsi LahanPadi Karet Padi Karet1. Martapura 1340 892 -16.40 20.882. Bunga Mayang 1333 470.47 5.83 12.523. Jaya Pura 447 1053.70 37.43 8.694. B.P. Peliung 4112 1929.50 -8.51 6.715. Buay Madang 7160 1938.50 -15.67 6.476. Buay Madang Timur 7563 1862.50 -7.79 5.387. B.P. Bangsa Raja 4987 1711.81 -2.43 6.828. Madang Suku II 7491 5207.90 3.86 2.559. Madang Suku III 4602 12361.50 224.03 4.8410. Madang Saku I 1934 0 -20.56 -2511. Belitang Mdg Raya 4954 4403.01 -6.15 20.3012. Belitang  5280 3860.00 -10.90 18.6713. Belitang Jaya 789 2596.00 -14.21 -9.9114. Belitang III 2260 5241.35 -5.19 0.3315. Belitang II 2928 6569.45 -13.92 10.8016. Belitang Mulya 2442 5747.25 -12.37 115.1817. Semendawai Suku III 5860 1096.40 -17.19 -13.5818. Semendawai Timur 5033 2782.99 65.33 -11.4019. Cempaka 9953 6778.90 15.59 7.7420. Semendawai Barat 7045 5701.80 26.56 46.24Sumber: Analisis Data Sekunder  Berdasarkan kajian ini, ada beberapa kebijakan terkait dengan permasalahan ini dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan yang sangat tinggi untuk wilayah sentra padi atau wilayah lumbung padi seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini. Kebijakan kebijakan tersebut harus bersifat holistik dan tidak hanya dilakukan yang sifatnya parsial.  Kebijakan tersebut adalah dengan melakukan kebijakan mulai dari hulu sampai hilir pada subsektor tanaman pangan (padi) seperti kebijakan subsidi input pertanian, kebijakan harga dalam hal jaminan harga dari 
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pemerintah, kebijakan pemasaran dalam hal jaminan pembeli yang difasilitasi oleh pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan bagaimana mendorong petani untuk tetap bertahan pada pemanfaatan lahannya untuk diusahakan komoditi padi. Disamping itu, juga Kabupaten OKU Timur merupakan satu satunya Kabupaten di Sumatera Selatan yang telah memiliki aturan mengenai alih fungsi lahan pangan ke non pangan atau non pertanian sebagai turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan pangan pertanian berkelanjutan, yakni PERDA Kabupaten OKU Timur Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 12 Desember 2009.  Menurut kajian Empiris Munajat (2014), kelemahan dari perda ini adalah kurangnya sosialisasi dari aturan (PERDA) ini serta eksekutor dari perda ini tidak dibahas secara jelas dan terinci siapa yang melakukan manakala terjadi pelanggaran, apakah polisis pamong praja, apakah dinas pertanian, apakah badan ketahanan pangan atau kepolisisna.  Sehingga yang terjadi di lapangan kalau ada pelanggaran oleh petani maka tindak lanjutnya tidak jelas. Disamping itu juga kelemahan yang ketiga adalah koordinasi dari pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan perda ini sangat lemah.  5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari sisi tanda koefisien enam variabel bebas, semuanya menunjukan tanda sesuai dengan harapan atau sesuai dengan teori yang ada. 2. Analisis faktor-faktor alih fungsi lahan sawah ketanaman karet menunjukan bahwa satu variabel bebas yang tidak berpengaruh nyata terhadap prilaku petani dalam melakukan alih fungsi lahan sawah yaitu umur petani, sedangkan variabel bebas yang berpengaruh nyata (signifikan) pada tingkat kepercayaan diatas 99  persen atau (α = 0.01) adalah pendapatan dan jumlah anggota keluarga petani, sedangkan variabel bebas pada tingkat kepercayaan 90 persen atau (α = 0.10) adalah  luas lahan petani, lama berusahatani, pengeluaran dan harga karet petani. 3. Pertumbuhan alihfungsi lahan sawah ketanaman karet di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terjadi di hampir setiap kecamatan yaitu kecamatan Martapura, Bunga Mayang, B.P. Peliung, Semendawai Timur, Buay Madang Timur, B.P. Bangsa Raja, Belitang Mdg Raya, Belitang, 
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Belitang Jaya, Belitang III, Belitang II, Belitang Mulya, Semendawai Suku III dan Buay Madang, sedangkan alihfungsi lahan tidak terjadi di kecamatan Jaya Pura, Madang Suku II, Madang Suku III, Madang Suku I, Semendawai Timur dan Cempaka.   5.2. Rekomendasi Berdasarkan analisis-analisis yang diuraikan maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah: 1. Perlunya komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah dengan mengeluarkan peraturan dan sangsi yang tegas untuk petani yang mengalih-fungsikan lahan sawah. 2. Perhatian khusus bagi petani yang melakukan usahatani sawah untuk mendapat bantuan atau subsidi berupa saprodi serta tehnologi yang membantu meningkatkan produksi padi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani.  DAFTAR PUSTAKA Aminuddin. 2009. Pengaruh Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Produksi Padi Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi-Selatan.Journal of Indonesian Applied Economics.Vol. 3 No. 1 Mei 2009, 1-9 Anonim. 2006. Penyusunan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Kerjasama Direktorat Pangan dan Pertanian-Kantor Menteri Negara Perencanaan Nasional dengan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jakarta.dalam Bappenas dan PSE-KP. Anonim. 2010. Luas Lahan Dan Produksi Sawah Irigasi Teknis di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2010. Badan Pusat Statistik OKUT. Anonim. 2011a. Awasi Secara Ketat Alih Pungsi Lahan. Available at: http://www .humas.okutimurkab.go.id/latest/okut-awasi-secara-ketat-alihpungsi-lahan dalam Bagian Hukum Setda OKU Timur. (diakses 3  desember 2013). Anonim. 2011b. Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Jawa Barat. Available at: (http://www.tarungnews.com/fullpost/ daerah/1322361891/pengaruh-alih-fungsi-lahan-pertanian-terhadap-ketahanan-pangan-di-jawa-barat dalam Harian TarungNews.html. (diakses 25  Desember 2013). BPN Sulawesi Selatan.  2004.   Laporan  Tahunan.  Badan  Pertanahan   Nasional  (BPN). Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar. BPS Pusat. 2001. Statistik Indonesia. Jakarta. 
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Catur et al . 2010. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis UNS. Klaten. Dewa et al. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Studi Kasus di Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. E-Journal Agribisnis dan Agrowisata. Vol. 1, No. 1, Juli 2012. Direktorat Penatagunaan Tanah BPN. 1998. Himpunan Makalah yang Berkaitan Dengan Kebijaksanaan Pertanian. Publikasi 28. Jakarta. Dirjen PLA. 2005. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Lahan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Departemen Pertanian. Jakarta. Pusvita, E. 2012. Analisis Keeratan Hubungan Pendapatan Petani Setelah Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah ke Tanaman Karet dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan di Desa Nusaraya Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Skripsi tidak terpublikasi.   Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah:Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinasi. Forum Penelitian Agro Ekonomi 23(1):1-8 Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor. (http://kolokiumkpmipb.wordpress.com diakses 16 Maret 2014). Munajat. 2014. Kinerja Petugas Penyuluh Pertanian dalam Mengimplementasikan PERDA nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Alih Fungsi Lahan Persawahan ke Non Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam Prosiding Internasional Conference on Malaysia-Indonesia Relation Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia (PAHMI). Sudaryanto, T. 2005. Konversi Lahan dan Produksi Pangan Nasional. Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan. Jakarta. Sumaryanto, et al. 2002. Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 20 No. 2, Desember 2002. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Todaro, Micahel P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh. Jakarta : Erlangga. Wibowo, S.C. 1996. Analisis Pola Konversi Sawah Serta Dampaknya Terhadap Produksi Beras: Studi Kasus di Jawa Timur. Bogor: Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.  Winoto, J. 2005. Kebijakan pengendalian alih fungsi tanah pertanian dan implementasinya. Seminar Sehari Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi. Jakarta.    
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   ANALISIS BIAYA MANFAAT TEMPAT PENAMPUNGAN UNGGAS (TPnU) DAN TEMPAT PEMOTONGAN UNGGAS (TPU) DALAM MENDUKUNG PROGRAM RELOKASI DI DKI JAKARTA  Erianto Nugroho1, M.D.Winda Widyastuti1, Riana A. Arief1, Sunandar1, Rudewi4, C. Basri1,2, dan L. Cyrilla3 1Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) Jl. RSAU No. 4, Atang Sandjaja, Bogor, Jawa Barat – Indonesia 16310 2 Departemen Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Jl Agatis. Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat - Indonesia. 16680 3 Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor  Jl Agatis. Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat - Indonesia. 16680 4Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Jl. Gunung Sahari Raya No. 11 Jakarta Pusat 10720   ABSTRAK Untuk memenuhi permintaan daging  ayam dan produk unggas, ribuan ayam dan produk unggas yang diangkut ke berbagai wilayah di DKI Jakarta setiap hari. Potensi bisnis yang tinggi dari daging ayam dan produk unggas ini telah mendorong berkembangnya tempat penampungan unggas (TPnU) dan tempat pemotongan unggas  (TPU), sebagai bagian  dari rantai pasok daging ayam dan produk unggas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kelayakan rencana realokasi  TPnU dan TPU. Penelitian ini dilakukan pada 5 kota administratif  yang ada di Propinsi DKI Jakarta. Peneltian dilaksanakan selama bulan Juli-November 2013. Data dikumpulkan melalui survei, observasi lapangan dan diskusi. Jenis data yang dikumpulkan adalah biaya operasional sehari-hari, keberlanjutan bisnis, dan  berbagai perubahan yang terjadi terkait dengan rencana realokasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan pendekatan partial budgeting. Ada 3 pilihan untuk pelaksanaan TPnU dan TPU, opsi pertama pindah ke daerah yang ditetapkan, pilihan kedua pindah ke luar DKI Jakarta, dan pilihan ketiga tetap di lokasi awal dan mengubah bisnis menjadi  perdagangan karkas unggas. Studi ini menunjukkan bahwa untuk TPnU, bila  memilih opsi pertama tidak akan menambah biaya malahan berpotensi untuk dapat meningkatkan pendapatan. Bila  memilih pilihan kedua dan ketiga tidak menderita defisit, tapi berpotensi menurunkan keuntungan yang 
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diperoleh. Untuk  TPU, pilihan manapun tidak menyebabkan defisit, tetapi hanya akan mengurangi keuntungan.  Kata Kunci: Tempat Penampungan, Tempat Pemotongan, Ayam, Unggas  1. PENDAHULUAN Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan pusat berbagai kegiatan penting baik di bidang pemerintahan, politik maupun ekonomi, terlebih lagi dengan perannya sebagai ibukota negara. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011, Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 661.52 km² (lautan: 6 977.5 km²), dengan penduduk berjumlah 10 187 595 jiwa. Kondisi ini tentu juga berdampak terhadap tingginya kebutuhan penyediaan pangan di daerah ini, termasuk pangan berupa protein hewani yang berasal dari hewan seperti daging unggas. Dalam rangka penyediaan kebutuhan daging unggas, setiap hari terdapat ribuan ekor unggas datang dari berbagai daerah ke wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2009 diketahui terdapat 165 unit Tempat Penampungan Unggas (TPnU) dan 1 153 unit Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Besarnya potensi bisnis perunggasan yang dimiliki oleh wilayah DKI Jakarta dan tingginya nilai ekonomi dan sosial dalam lingkup bisnis tersebut semakin mendukung berkembangnya usaha-usaha di bidang penampungan dan pemotongan unggas serta rantai penyediaan produk unggas. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak diikuti dengan dipatuhinya berbagai aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apalagi terkait dengan adanya kejadian flu burung (Avian Influenza/AI) yang menjadi salah satu bahaya mengancam bisnis perunggasan maupun keselamatan para pelaku usahanya. Hasil studi CIVAS menunjukkan bahwa 84.6 persenTPnU terinfeksi virus flu burung (CIVAS, 2008a). Kasus AI pada manusia di Indonesia secara total sejak tahun 2005 - 2014 telah menelan korban jiwa sebanyak 163 orang dari 195 kasus dengan Case Fatality Rate 83.59 persen (WHO, 2014). Para pengusaha yang bergerak dalam bisnis ini melakukan usahanya di berbagai tempat di hampir seluruh sudut kota baik di dalam pasar, di sekitar pasar bahkan di tengah-tengah pemukiman padat penduduk bercampur dengan aktivitas lainnya. Lokasi-lokasi unit penampungan dan pemotongan yang sangat dekat dengan pemukiman penduduk seringkali memberikan dampak tidak baik bagi masyarakat setempat, baik dari sisi kenyamanan tempat tinggal maupun dari sisi aspek 
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pencemaran lingkungan yang berpotensi menjadi sumber penularan AI secara tidak langsung. Dalam usaha untuk mengantisipasi penyebaran AI dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menetapkan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas yang isinya menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memelihara unggas pangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki izin.  Selain itu setiap orang dan/atau badan hukum yang memasukkan unggas pangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib ke lokasi penampungan yang telah ditentukan.  Studi sosial dan ekonomi merupakan materi yang langsung berhubungan dengan kelangsungan usaha para pelaku perunggasan. Akibat diterbitkannya Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 maka kegiatan usaha yang dilakukan akan mengalami perubahan. Unggas hidup yang sebelumnya langsung ditampung di lokasi awal tempat usaha kini hanya boleh ditampung dilokasi yang telah ditentukan lalu di potong di TPU yang juga telah ditentukan. Pelaku usaha yang bertempat di luar lokasi yang telah ditentukan (pemukiman dan pasar) hanya boleh berdagang atau beralih usaha menjadi pedagang karkas unggas. Perubahan ini akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi pada para pelaku usaha yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi goncangan atau tekanan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak finansial dan perubahan lokasi atau bentuk usaha para pelaku usaha TPnU dan TPU di DKI Jakarta sebagai bentuk penerapan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007.  2. MATERI DAN METODE Studi ini dilakukan di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta selama periode Juli – November 2013. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah survei, observasi lapangan, dan wawancara dengan para pelaku usaha. Jenis data yang dikumpulkan adalah karakteristik usaha TPnU dan TPU, biaya operasional sehari-hari, kelanjutan usaha, dan hal-hal yang diperlukan jika beralih usaha maupun melanjutkan usaha dilokasi yang baru. Data yang diperoleh selanjutnya diolah rumus partial budgeting (Kay, 2007).  Jumlah sampel TPnU dan TPU dihitung menggunakan software Win Episcope 2.0, dengan standard error 5 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. Berdasarkan data sekunder yang kami peroleh dari Dinas Kelautan 
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dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta jumlah TPnU sebanyak 180 dan jumlah TPU sebanyak 1 240, maka untuk jumlah sampel yang diambil setelah di hitung dengan menggunakan rumus di atas diperoleh jumlah sampel untuk TPnU sebesar 123 sampel dan untuk TPU sebesar 294 sampel di 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta. Kajian ini dibatasi pada para pelaku usaha (TPnU dan TPU) ayam broiler yang dianggap mewakili usaha unggas lain pada umumnya. Pendekatan yang diambil adalah dengan mengembangkan tiga opsi model usaha TPnU dan TPU yang sesuai dengan ketentuan dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 tahun 2007. Ketiga pilihan bagi para pelaku usaha TPnU dan TPU tersebut dianalisa berdasarkan data primer mengenai pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha. Untuk melihat perubahan yang mungkin terjadi pada setiap pilihan digunakan asumsi kenaikan beberapa parameter pada aspek biaya yang dikeluarkan. Opsi pertama adalah pindah ke lokasi relokasi, opsi kedua adalah pindah keluar DKI Jakarta dan opsi ketiga adalah alih usaha di lokasi lama dengan menjadi pedagang karkas (Tabel 1).  Tabel 1. Opsi Bagi Para Pelaku Usaha TPNU Opsi / Pilihan Program Rencana Pilihan Usaha Asumsi yang digunakan
Opsi 1:  Pindah ke lokasi relokasi 

A. TPnU tetap menjadi TPnU 1. Volume pembelian dan penjualan tetap2. Biaya transportasi meningkat 10 persen3. Harga beli tetapB. TPnU menjadi TPnU sekaligus TPU 1. Volume pembelian dan penjualan tetap2. Biaya transportasi meningkat 10 persen3. Biaya air dan listrik meningkat 50 persen4. Harga beli tetap
Opsi 2:  Pindah ke luar wilayah DKI Jakarta 

A. TPnU tetap menjadi TPnU 1. Volume pembelian dan penjualan tetap2. Biaya Transportasi meningkat 20 persen3. Harga beli tetapB. TPnU menjadi TPnU sekaligus TPU 1. Volume pembelian dan penjualan tetap2. Biaya transportasi meningkat 20 persen3. Biaya air dan listrik meningkat 50 persen4. Harga beli tetapOpsi 3:  Alih usaha di lokasi lama 
Alih usaha menjadi pedagang karkas 1. Volume pembelian dan penjualan tetap2. Biaya air dan tenaga kerja berkurang 50persen3. Harga beli tetap Pada analisis ekonomi, simulasi yang ditampilkan berdasarkan data primer yang dikumpulkan dalam kegiatan ini, yaitu meliputi beberapa aspek pada biaya dasar maupun tambahan yang diperlukan berdasarkan masing-
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masing kemungkinan pilihan. Biaya-biaya dasar yang biasa di sebut dengan biaya tetap atau biaya pengeluaran yang dimasukkan dalam analisa ekonomi meliputi biaya sewa tempat, pembelian ayam, pakan, listrik, air, tranpsortasi, tenaga kerja, keamanan dan kebersihan. Biaya-biaya tambahan meliputi biaya kemasan, es batu untuk keperluan menjamin rantai dingin, dan biaya pendukung lainnya seperti kantong plastik.  Biaya tambahan ini dimunculkan dalam asumsi karena unit TPU dan Tempat Penampungan Karkas (TPK) akan menjadi lokasi penyediaan unggas yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Komoditas Unggas di DKI Jakarta Gambaran jenis-jenis unggas yang beredar di DKI Jakarta menunjukan bahwa mayoritas unggas yang beredar adalah jenis ayam broiler sebesar 63.41 persen (Gambar 1). Variasi jenis unggas lain berikutnya adalah ayam kampung (18.70 persen), bebek/itik (9.77 persen), ayam layer afkir (4.49 persen) dan ayam parent stock afkir (3.63 persen).           Gambar 1 . Jenis Unggas yang Ditampung di TPnU DKI Jakarta  Jenis unggas yang beredar di TPU DKI Jakarta cukup bervariasi dari ayam broiler, ayam kampung, ayam layer afkir, ayam parent stock afkir hingga bebek. Gambar 2 menunjukkan bahwa sebanyak 87.51 persen unggas yang beredar di TPU adalah ayam broiler, ayam kampung 7.41 persen,  bebek 3.57 persen, ayam layer afkir 1.29 persen dan ayam parent stock 0.23 persen.    
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         Gambar 2. Jenis Unggas di TPU DKI Jakarta  Hasil studi ini menunjukkan bahwa asal unggas di TPnU DKI Jakarta sebagian besar berasal dari daerah Jawa Barat-Banten dimana tidak termasuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Wilayah Bodetabek sendiri sebesar 26.17 persen. Unggas yang ada di DKI Jakarta sebesar 7.26 persen  yang berasal dari TPnU besar di DKI Jakarta. Asal unggas dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 8.32 persen dan unggas yang berasal dari Sumatera sebesar 5.46 persen (Tabel 3).           Gambar 3. Asal Unggas di TPnU DKI Jakarta  Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa pembelian unggas paling banyak berasal dari DKI Jakarta sebesar 62.18 persen, kemudian diikuti oleh Jabodetabek sebesar 26.60 persen, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 9.61 persen serta Sumatera sebesar 1.60 persen.      
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         Gambar 4. Wilayah Pemasok Unggas di TPU DKI Jakarta  Pemasok unggas di TPU DKI Jakarta bukan berasal dari peternakan unggas, tetapi dari TPnU-TPnU besar di DKI Jakarta. Tempat Penampungan Unggas di DKI Jakarta yang paling banyak memasok unggas ke TPU adalah Pulogadung (26.31 persen), Matraman (23.15 persen), Cempaka Putih (21.05 persen), Pangkalan Asem (10.52 persen) dan lainnya (18.94 persen).  3.2. Analisis Ekonomi Opsi Model TPnU Pada kelompok pelaku usaha TPnU dengan unggas jenis ayam broiler sebagai komoditi usahanya, berdasarkan data dari studi ini, populasi ayam broiler yang bersirkulasi di TPnU rata-rata sebanyak 47 581 ekor/hari dengan harga beli rata-rata Rp22 550/kg dan harga jual rata-rata Rp25 500/kg.  Pada opsi 1A dimana TPnU tetap menjadi TPnU di lokasi relokasi yang telah ditetapkan, dengan kondisi jumlah ayam dan harga jual yang sama dengan kondisi awal, maka akan ada tambahan pendapatan sebesar Rp32 980 390 per bulan. Pada opsi 1B dimana TPnU menjadi TPnU sekaligus TPU di lokasi tersebut, akan dibutuhkan tambahan biaya yang dibebankan kepada harga jual sebesar Rp135 per ekor untuk memperoleh keuntungan yang sama seperti kondisi awal. Pada opsi ini ada tambahan pendapatan sebesar Rp4 636 944 per bulan. Pada opsi 2A dimana TPnU tetap menjadi TPnU di luar DKI Jakarta, dengan jumlah ayam yang sama, maka untuk memperoleh keuntungan yang minimal sama dengan kondisi awal, diperlukan tambahan biaya yang dibebankan kepada harga jual sebesar Rp5 per ekor. Pada opsi ini ada tambahan pendapatan sebesar Rp4 413 502 per bulan. Bagi pelaku usaha TPnU yang menjadi TPnU dan TPU di luar DKI Jakarta dapat dilihat bahwa dengan jumlah penjualan ayam yang sama, maka untuk memperoleh keuntungan yang minimal sama dengan kondisi awal, maka dibutuhkan 
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tambahan biaya yang dibebankan kepada harga jual sebesar Rp10 per ekor. Pada opsi ini ada tambahan pendapatan sebesar Rp1 409 402 per bulan.  Opsi 3 merupakan alih usaha dari TPnU menjadi pedagang karkas. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa dengan jumlah yang sama dengan kondisi awal maka dibutuhkan penambahan biaya yang dibebankan kepada harga jual sebesar Rp15 per ekor. Pada opsi ini ada ada tambahan pendapatan sebesar Rp3 620 550 per bulan. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.  Tabel 2. Perhitungan Biaya Manfaat Pelaku Usaha TPnU Komoditi Ayam Broiler 
Kategori Kondisi Awal (Rp/Bln) Opsi 1 (Rp/Bln) Opsi 2 (Rp/Bln) Opsi 3 (Rp/Bln) A B A BPenerimaanPenjualan Broiler 36 399 465 000 36 399 465 000 36 592  168 050  36 406 602 150 36 415 166 730 36 399 465 000Total Penerimaan  36 399 465 000 36 399 465 000 36 592 168 050 36 406 602 150 36 415 166 730 36 399 465 000Pengeluaran Biaya sewa tempat 48 684 135 19 200 000 19 200 000 48 684 135 48 684 135 48 684 135 Biaya pakan 4 750 017 4 750 017 4 750 017 4 750 017 4 750 017 0 Biaya listrik 12 229 682 12 229 682 18 344 523 12 229 682 18 344 523 12 229 682 Biaya air 1 634 310 1 634 310 2 451 465 1 634 310 2 451 465 817 155 Biaya transportasi 8 511 400 9 362 540 9 362 540 11 235 048 11 235 048 8 511 400 Biaya tenaga kerja 36 747 528 36 747 528 36 747 528 36 747 528 36 747 528 18 373 764 Biaya keamanan 2 011 445 0 0 2 011 445 2 011 445 2 011 445 Biaya kebersihan 2 335 950 0 0 2 335 950 2 335 950 2 335950 Pembelian ayam broiler 32 188 546 500 32 188 546 500 32 188 546 500 32 188 546 500 32 188 546 500 32 188 546 500Biaya Retribusi 0 0 107 057 250 0 0 0 Biaya Kemasan 0 0         71 371 500  0    0 0 Biaya lain-lain 0 0         35 685 750  0 35 685 750 35 685 750 Total Pengeluaran 32 305 450 967 32 272 470 577 32 493 517 073  32 308 174 615 32 350 792 361 32 317 195 781Pendapatan 4 094 014 033 4 126 994 423 4 098 650 978 4 098 427 535 4 100 060 120 4 103 680 669Tambahan Pendapatan 32 980 390 4 636 944  4 413 502 1 409 142 3 620 550 Sumber: Perhitungan berdasarkan penjualan ayam broiler 47.581 ekor/hari    
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3.3. Analisis Ekonomi Opsi Model TPU Pada kelompok pelaku usaha TPU dengan unggas jenis ayam broiler sebagai komoditi usahanya, berdasarkan data dari studi ini, populasi ayam broiler yang bersirkulasi di TPU rata-rata sebanyak 67 641 ekor/hari dengan harga beli rata-rata Rp19 200/kg dan harga jual rata-rata Rp22 500/kg. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.  Tabel 3. Perhitungan Biaya Manfaat Pelaku Usaha TPU Komoditi Ayam Broiler Kategori Kondisi Awal (Rp/Bln) Opsi 1 (Rp/Bln) Opsi 2 (Rp/Bln) Opsi 3 (Rp/Bln) Penerimaan Penjualan Broiler 45 657 675 000 45 972 205 650 45 718 551 900 45 688 113 450 Penjualan Ati Ampela 3 449 691 000 3 449 691 000 3 449 691 000 3 449 691 000 Total Penerimaan  49 107 366 000 49 421 896 650 49 168 242 900 49 137 804 450 Parameter Pengeluaran Nilai (Rp/Bln) Nilai (Rp/Bln) Nilai (Rp/Bln) Nilai (Rp/Bln) Biaya sewa tempat 62 486 200 12 000 000 62 486 200 62 486 200 Biaya pakan 9 626 000 0 9 626 000 0 Biaya listrik 14 643 600 14 643 600 14 643 600 14 643 600 Biaya air 7 157 500 7 157 500 7 157 500 3 578 750 Biaya transportasi 5 365 000 5 901 500 6 438 000 5 365 000 Biaya tenaga kerja 42 275 625 42 275 625 42 275 625 21 137 813 Biaya keamanan 2 168 000 0 2 168 000 2 168 000 Biaya kebersihan 2 058 000 0 2 058 000 2 058 000 Pembelian ayam 38 961 216 000 38 961 216 000 38 961 216 000 38 961 216 000 Biaya Retribusi 0 152 192 250 0 0 Biaya Kemasan 0 169 102 500 0 0 Biaya lain-lain 0 50 730 750 50 730 750 50 730 750 Total Pengeluaran 39 106 995 925 39 415 219 725 39 158 799 675 39 123 384 113 Pendapatan 10 000 370 075 10 006 676 925 10 009 443 225 10 014 420 338 Tambahan Pendapatan 6 306 850 2 766 300 5 497 263 Kenaikan harga (Rp/ekor) 155 30 15 Sumber: Perhitungan berdasarkan penjualan ayam broiler 67.641 ekor per hari  Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa untuk opsi 1 dimana TPU pindah ke lokasi relokasi yang telah ditentukan dengan jumlah ayam broiler yang 
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sama, dibutuhkan tambahan biaya yang dibebankan kepada harga jual sebesar Rp155 untuk memperoleh keuntungan yang minimal sama seperti kondisi awal. Pada opsi ini ada tambahan pendapatan sebesar Rp6 306 850 per bulan. Pada Tabel 2 juga dapat diketahui bahwa untuk opsi 2 dimana TPU pindah ke lokasi di luar DKI Jakarta dengan jumlah ayam broiler dan harga yang sama, maka dibutuhkan tambahan biaya yang dibebankan kepada harga jual sebesar Rp30. Pada opsi ini ada tambahan pendapatan sebesar Rp2 766 300 per bulan. Selain itu, pada Tabel 2 juga dapat diketahui bahwa untuk opsi 3 dimana TPU beralih usaha menjadi pedagang karkas di lokasi awal dengan jumlah ayam dan harga yang sama, maka dibutuhkan tambahan biaya yang dibebankan kepada harga jual sebesar Rp15 per ekor. Pada opsi ini ada tambahan pendapatan sebesar Rp5 947 263 per bulan. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa untuk TPnU opsi 1a sangat menguntungkan. Jika tidak mendapatkan tempat di lokasi relokasi maka opsi 2 menjadi lebih baik, namun diperlukan modal awal yang cukup besar. Opsi 3 dapat menjadi pilihan alternatif jika pelaku usaha tidak mendapatkan tempat di lokasi relokasi atau di luar DKI Jakarta.  Sedangkan untuk TPU, opsi 3 dapat menjadi pilihan karena penambahan biaya menadi lebih sedikit dan pelaku usaha tidak perlu pindah lokasi dan mempertahankan pelanggan yang telah ada.  Opsi 3 akan lebih menguntungkan jika penerapan kaidah-kaidah penyimpanan makanan seperti rantai dingin diperhatikan. Rantai dingin bertujuan untuk memperpanjang masa simpan, menjaga penampakan produk segar sehingga memungkinkan untuk dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi, meminimalkan persentase pembusukan, serta mengurangi potensi terjadinya penyakit akibat makanan yang tercemar. Sistem manajemen rantai dingin (cold chain management system) adalah salah satu jenis rantai suplai dimana pada prosesnya bertujuan untuk menjaga suhu agar tetap terjaga selama proses distribusi. Hal yang perlu diperhatikan dalam sistem manajemen rantai dingin yaitu menjaga temperatur dan meminimalkan waktu distribusi sehingga produk dapat sampai di tempat tujuan sesuai yang direncanakan.  Menurut Yasni (2013), rantai dingin adalah pengaturan suhu dan penanganan produk segar, mulai dari saat panen atau potong sampai saat dibeli konsumen, mulai dari produsen atau suplier, pengolah, distributor, retailer, hingga ke konsumen. Pemerintah telah menetapkan bahwa daging ayam yang akan dikonsumsi masyarakat sebaiknya merupakan daging yang ASUH “Aman, Sehat, Utuh dan Halal” (ASUH), dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin ketentraman bathin masyarakat. Adapun yang 
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dimaksud dengan daging yang ASUH adalah aman; Daging tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi dan fisik yang dapat menyebabkan penyakit serta mengganggu kesehatan manusia. Sehat; daging memiliki zat-zat yang dibutuhkan dan berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia. Utuh; Daging tidak dicampur dengan bagian dari hewan lain. Halal; hewan maupun dagingnya disembelih dan ditangani sesuai syariat agama Islam.  4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 1. Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 tahun 2007 dapat diimplementasikan dengan dampak finansial terbatas pada para pelaku usaha TPnU dan TPU sehingga secara keseluruhan semua opsi yang ditawarkan tetap memberikan keuntungan. 2. Pelaku usaha TPnU dan TPU akan memperoleh keuntungan yang sama atau lebih dengan kenaikan harga jual tidak lebih dari Rp200,- per ekor atau kurang dari 1 persen.  4.2. Saran Program relokasi TPnU dan TPU di DKI Jakarta sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan sosialisasi dan pendekatan analisis finansial kepada para pelaku usaha TPnU dan TPU. Analisis serupa dapat diterapkan pada tingkat unit usaha yang lebih kecil sebagai dasar justifikasi finansial kepada para pelaku usaha TPnU dan TPU untuk mengikuti program relokasi atau beralih usaha menjadi pedagang karkas.  DAFTAR PUSTAKA [CIVAS] Center for Indonesian Veterinary Analytical Study. 2008a. Surveilans Avian Influenza di Tempat Pengumpulan Ayam (TPnA) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. CIVAS. [CIVAS] Center for Indonesian Veterinary Analytical Study. 2008b. Pedoman Penataan Pasar Unggas, Rantai Distribusi Unggas dan Produk Unggas. CIVAS. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. 2011. Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta.  Available at: http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/component/content/4?task=view [Mei 2013]. 
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   KAJIAN SISTEM PERBENIHAN PADI DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN  PRODUKSI PADI: KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT  Adang Agustian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian  Jl. Jend. A. Yani 70 Bogor 16161   ABSTRAK Usaha perbenihan padi adalah sektor industri hulu yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi beras nasional. Hal ini menjadi salah satu program pendukung untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk: menelaah kelembagaan perbenihan padi di Jawa Barat, menganalisis karakteristik sosial dan ekonomi dan kelayakan finansial usaha perbenihan padi, dan memberikan saran terkait dengan alternatif pengembangan usahatani benih padi di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat (Subang dan Cianjur), dan data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Analisa data dilakukan dengan menganalisis usahatani benih padi dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dalam pengembangan dan peningkatan produksi benih padi di Jawa Barat, ada berbagai lembaga benih yang terlibat meliputi: produsen benih, BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih), BPBP (Balai Pengembangan Benih Padi) , dan lembaga penagkar lainnya; (2) Petani sebagai produsen benih perannya cukup nyata dalam sistem benih padi, dan jumlah petani penghasi benih dapat bertambah atau berkurang  sesuai dengan perkembangan harga benih. Sertifikat Pendaftaran Produsen Benih diterbitkan oleh BPSB provinsi Jawa Barat, dan dalam pengembangannya mengacu pada Permentan 39/2006.; (3) Kisaran  produksi benih yang dihasilkan oleh produsen benih di Subang berkisar antara 150-600 ton / tahun dan di Cianjur antara 50-203 ton/tahun; (4) usaha perbenihan padi memberikan keuntungan yang signifikan dan layak secara finansial, dengan  R/C rasio  1.52 di Kabupaten Subang dan 1.70 di Kabupaten Cianjur; dan (5) para petani produsen benih berharap mereka dapat terus diberdayakan dan keunggulan kompetitifnya ditingkatkan  dalam distribusi benih padi nasional.  Kata Kunci: Benih Padi, Kelembagaan Perbenihan Padi, Jawa Barat    
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1. PENDAHULUAN Perbenihan tanaman pangan (khususnya benih padi) merupakan sektor industri hulu yang memiliki peranan sangat strategis dalam peningkatan produksi pertanian. Menurut Winarno (2006) bahwa ketersediaan dan penggunaan teknologi benih unggul yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas serta aplikasi pemupukan berimbang sangat berpengaruh terhadap produktivitas, mutu hasil dan sifat ekonomis produk agribisnis tanaman dalam rangka menunjang program peningkatan ketahanan pangan. Sementara Program peningkatan Produksi Beras nasional (P2BN)  merupakan gerakan nasional yang harus dilakukan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan memberikan atau menggunakan benih bermutu. Hal ini dilakukan karena benih dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Penggunaan benih bermutu merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan dan hortikultura, yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Namun, upaya tersebut dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan antara lain belum optimalnya penggunaan benih bermutu di kalangan petani itu sendiri dan masih banyak yang menggunakan benih hasil olahan sendiri. Sementara benih bermutu dari varietas unggul akan diperoleh dari hasil produksi benih yang diawasi mutu benihnya. Untuk mewujudkan sistem perbenihan yang tangguh dan komersial selain produk yang dihasilkan jelas identitas genetiknya, pertumbuhan tanaman yang homogen, seragam dan stabil terhadap pengaruh lingkungan yang beragam juga dalam aspek pelayanan, kontinuitas, ketepatan, waktu dan kejelasan harga merupakan permasalahan krusial yang perlu mendapat perhatian secara seksama. Salah satu keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh kualitas benih dari varietas tanaman yang digunakan. Upaya peningkatan produktivitas dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Dengan demikian, kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan varietas baru yang lebih unggul dari yang telah ada perlu didorong melalui pemberian insentif bagi individu atau institusi penyelenggara pemuliaan yang menghasilkan varietas tanaman yang mampu memberikan tambahan keuntungan bagi yang menggunakannya (Widodo, 2004). Oleh sebab itu, perlu kebijakan yang mengatur hal tersebut melalui kelembagaan, seperti: (1) aspek kebijakan, dengan kelembagaan yaitu: Badan Perbenihan Nasional (BBN) dan Direktorat Perbenihan- Ditjen 
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Tanaman Pangan, (2) Aspek penelitian dan Pemuliaan Tanaman, yaitu meliputi: Badan Litbang Pertanian, Batan, Perguruan Tinggi, dan Swasta, (3) Aspek Penilaian dan Pelepasan Varietas, yaitu: BBN, BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih) dan BPTP  (Bali pengkajian Teknologi Pertanian) Provinsi, (4) Aspek Produksi benih meliputi: BS/Benih Sumber (Balit Komoditas, Batan dan Perguruan Tinggi), BD/Benih Dasar dan BP/Benih Pokok (Balai Benih Kabupaten, BUMN dan Swasta), (5) Aspek Sertifikasi benih meliputi: BPSB dan Produksi benih yang terakreditasi, dan (6) Aspek Pengawasan Mutu Benih, yaitu dengan kelembagaan BPSB. Kajian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kelembagaan sistem perbenihan padi di Jawa Barat, (2) menganalisis karakteristik sosial ekonomi dan kelayakan finansial usaha benihpadipada produsen benih padi, dan (3) memberikan alternatif saran terkait usahabenih padi di lokasi kajian.  2. METODE PENELITIAN 2.1. Lokasi dan Responden Penelitian Pemilihan kabupaten contoh penelitian di Provinsi Jawa Barat didasarkan atas pertimbangan: (1) merupakan sentra produksi padi di Jawa Barat, (2) merupakan kabupaten dengan populasi produsen dan penangkar terbanyak, dan (3) agroekosistem lahan sawah irigasi yang reperesentatif untuk pengembangan padi sawah di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan kriteria tersebut, urutan ke-5 kabupaten tersebut merupakan sentra produksi padi sawah di Jawa Barat yaitu: Kabupaten Subang, Cianjur, Karawang, Sukabumi, dan Indramayu. Pada penelitian dipilih 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Subang dan Cianjur. Pada Kabupaten Subang dan Cianjur, selanjutnya dipilih kecamatan yang merupakan sentra produksi padi sawah dan terbanyak domisili produsen dan penangkar benih. Di Kabupaten Subang, lokasi kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Pusakajaya dan Pusakanagara. Sementara untuk lokasi kajian Kabupaten Cianjur, yaitu di Kecamatan Bojong Picung dan Warung Kondang. Pada penelitian ini, juga dipilih contoh produsen dan penangkar benih padi. Menurut Permentan No. 39/2006 bahwa produsen benih bina adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina. Produsen benih dapat menjual benih bina yang bersertifikat (berlabel, dengan proses pelabelan ke BPSB) yang dapat menjual produknya ke petani, dan atau  menjualnya melalui pedagang 



118 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Kajian Sistem Perbenihan Padi...  Adang Agustian 

saprodi atau distributor. Produsen benih di lokasi penelitian juga memiliki lahan penangkaran. Produsen benih yang terpilih dilokasi penelitian adalah petani produsen benih, PT. SHS Cabang Subang dan Balai Pengembangan Benih Padi Cianjur. Sampel penelitian lainnya adalah petani penangkar benih yang merupakan binaan petani produsen benih, dan kelompok tani. Selanjutnya petani padi sawah yang dijadikan sampel penelitian di lokasi kecamatan/desa sampel penelitian dipilih 60 petani di kedua kabupaten. Sampel petani  yang dipilih merupakan petani binaan produsen benih. Untuk memperoleh sampel yang menggambarkan keragaman penguasaan lahan usahatani di lokasi penelitian maka ditentukan sampel penelitian secara proporsional dari kelas penguasaan lahan yaitu: < 0.5 ha, antara 0.5 – 1 ha, dan >1 ha.  2.2. Jenis Data dan Analisis data  Data yang dikumpulkanmencakup data primer maupun data sekunder. Data primer dikumpulkan dari responden produsen benih, penangkar dan petani/kelompok tani di lokasi penelitian. Data sekunder penelitian diperoleh dari dinas/instansi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang dan Cianjur.  Analisis data dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan analisis perhitungan keuntungan usahatani, yaitu Penerimaan dikurangi Total Biaya Usahatani. Selain itu juga dilakukan analisis kelayakan usahatani dengan menghitungR/Crasio. Analisis keuntungan dan kelayakan usaha dilakukan pada usahatani benih yang dilakukan oleh produsen benih (petani produsen) dan usahatani benih padi yang dilakukan penangkar binaan produsen benih. Adapun analisis deskriptif dilakukan atas data penelitian yang diperkaya oleh hasil temuan di lokasi penelitian dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Kebutuhan dan Pasokan Benih Padi  3.1.1. Kebutuhan Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan (2012) bahwa luas tanam padi sawah di Jawa Barat tahun 2012 mencapai 2 920 664 ha, yang terdiri dari MT 2011/2012 seluas 1 021 851 ha dan MT 2012 seluas 1 898 813 ha (Tabel 1). Dalam hal ini tampak bahwa luas tanam pada musim kemarau (MT 2012) relatif lebih luas dibandingkan pada MH (MT 
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2011/2012), hal ini disebabkan kondisi luas pertanaman padi MH terutama diareal sawah irigasi yang non teknis yang tidak optimal karena sebagian petani ada yang masih harus menunggu hujan yang menyebabkan keterlambatanwaktu tanam atau bahkan ada yang tidak tanam padi karena keterbatasan air. Selanjutnya pada musim kemarau dimana air irigasi dan air hujan memadai, sehingga areal tanam padinya di Jawa Barat lebih luas meningkat dibandingkan dengan musim sebelumnya.  Tabel 1. Luas Tanam dan Kebutuhan Benih Padi Sawah MT 2011/2012 dan MT 2012 di Provinsi Jawa Barat dan Lokasi Penelitian Uraian Jawa Barat Kab. Subang Kab. Cianjur A. Luas Tanam 1. MT 2011/2012 1 021 851 88 123 81 002 2. MT 2012 1 898 813 170 963 138 799 3. Total 2012 2 920 664 259 086 219 801 B. Keperluan Benih (Ton)     1. MT 2011/2012 20 437 1 762 1 620 2. MT 2012 37 976 3 419 2 776 3. Total 2012 58 413 5 181 4 396 Sumber: Dinas Pertanian TPH Jawa Barat (2013), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten  Subang dan Cianjur (2013)  Di Kabupaten Subang, luas tanam padi sawah tahun 2012 seluas 259 086 ha, yang terdiri dari MT 2011/2012: 88 123 ha dan MT 2012: 170 963 ha. Hal yang sama di kabupaten Cianjur bahwa luas tanam padi sawah tahun 2012 mencapai 219 801 ha, yang terdiri dari MT 2011/2012 seluas  81 002 ha dan MT 2012 seluas 138 799 ha. Dengan rata-rata penggunaan benih varietas unggul sekitar 20 kg/ha, diperkirakan total kebutuhan benih padi di Jawa Barat untuk pertanaman di lahan sawah sebesar 58 413 ribu ton, yaitu terdiri 20 437 ribu ton saat MT 2011/2012 dan 37 976 ribu ton saat MT 2012. Di Kabupaten Subang,  kebutuhan benih padi sawah sebesar 5 181 ribu ton, yaitu terdiri 1 762 ribu ton saat MT 2011/2012 dan 3 419 ribu ton saat MT 2012. Di Kabupaten Cianjur, kebutuhan benih padi untuk pertanaman padi sawah sebesar 4 396 ribu ton, yaitu terdiri 1 620 ton saat MT 2011/2012 dan 2 776 ribu ton saat MT 2012. Adapun kecenderungan penggunaan benih padi adalah semakin meningkat disaat musim tanam ke-2 (MT II), dan hal ini disebabkan oleh semakin tingginya luas tanam disaat musim tanam ke-2.     
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3.1.2. Produksi Benih Padi Pasokan benih padi di Provinsi Jawa Barat dapat berasal dari petani produsen benih (swasta), BUMN dan perorangan petani. Berdasarkan Tabel 2 disajikan realisasi produksi benih padi bersertifikat (BPSB) tahun 2012. Total produksi benih padi bersertifikat di Jawa Barat tahun 2012 mencapai 57.65 ribu ton, yang terdiri dari: (1) benih kelas BS sebanyak 2.37 ton, (2) benih kelas BD sebanyak 1 110.05 ton, (3) benih kelas BP sebanyak 8 313.97 ton, dan (4) benih kelas BR sebanyak 48 219.77 ton. Tampak bahwa kelas benih yang paling banyak diproduksi adalah benih sebar (BR), karena secara umum di Jawa Barat penggunaan benih sebar dengan label biru merupakan jenis benih yang paling banyak digunakan petani.  Tabel 2. Realisasi Produksi Benih Padi Bersertifikat di Jawa Barat, Tahun 2012 (Ton) No. Kabupaten/Kota Produksi (ton) Jumlah(ton)BS BD BP BR1. Subang 2.370 882.445 6 395.535 27 002.615 34 283.3252. Indramayu - 98.825 163.500 2.000 264.3253. Garut - - 20.600 1 149.500 1 170.1004. Ciamis - 5.900 216.000 2 636.600 2 858.5005. Kota Banjar - 3.750 310.000 1 479.500 1 793.2506. Tasikmalaya - - 85.000 364.000 449.0007. Kota Tasik - - 1.500 14,000 15.5008. Cianjur - 20.550 606.950 5 321.800 5 949.3009. Sukabumi - - 103.500 61.500 165.00010. Kota Sukabumi - - - 27.000 27.00011. Bandung - 30.405 10.500 28.000 68.90512. Bandung Barat - - 1.100 - 1.10013. Bogor - 0.500 42.750 125.899 169.14914. Kota Bogor - - - 1.00 1.0015. Karawang - 44.000 213.150 7 358.765 7 615.91516. Bekasi - 2.480 21.300 4.800 28.58017. Purwakarta - 9.470 30.600 - 40.07018. Majalengka - 6.521 31.635 1 390.300 1 428.45619. Kuningan - 5.000 8.500 142.000 155.50020. Sumedang - 0.200 7.500 457.000 464.70021. Cirebon - - 44.350 653.490 697.840Total 2.730 1 110.046 8 313.970 48 219.769 57 646.515Sumber: Laporan Tahunan BPSB-TPH 2013  Di Kabupaten Subang, total produksi benih padi bersertifikat tahun 2012 paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Barat. Total produksi benihnya mencapai 34 283.3 ton, yang terdiri dari: (1) benih kelas BS sebanyak 2.37 ton, (2) benih kelas BD sebanyak 882.45 ton, (3) benih 
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kelas BP sebanyak 6 395.53 ton, dan (4) benih kelas BR sebanyak 27 002.61 ton. Tampak bahwa kelas benih yang paling banyak diproduksi adalah benih sebar (BR) yaitu berlabel biru. Namun di lokasi penelitian ditemukan bahwa sebagian besar petani sampel di Kabupaten Subang telah menggunakan benih padi pada usahataninya dengan label ungu, dan bahkan diantaranya ada yang menggunakan label putih. Dengan menggunakan label unggu dengan varietas dominan Ciherang pada saat MH, dan varietas Ciherang serta Mekongga saat MK. Menurut Nurhati et al. (2008) bahwa sampai tahun 2003 varietas IR64 masih mendominasi areal tanam padi, namun mulai tahun 2004 varietas Ciherang menggantikan dominasi varietas IR64 di Jawa Barat. Beberapa varietas unggul baru seperti Cigeulis, Situ Bagendit, dan Mekongga mulai diminati petani dan telah berkembang di Jawa Barat. Produktivitas, potensi hasil, dan rasa nasi varietas unggul tersebut tidak berbeda dengan varietas Ciherang dan IR64. Ketersediaan benih varietas unggul baru yang diperlukan petani dapat diupayakan melalui penumbuhan penangkar benih di Kelompok Tani. Di Kabupaten Cianjur, total produksi benih padi bersertifikat tahun 2012 tertinggi ke-3 setelah Subang dan Karawang. Total produksi benihnya mencapai 5 949.300 ton, yang terdiri dari: (1) benih kelas BS tidak ada, (2) benih kelas BD sebanyak 20.550 ton, (3) benih kelas BP sebanyak 606.950 ton, dan (4) benih kelas BR sebanyak 5 321.800 ton. Adapun kelas benih yang paling banyak diproduksi adalah benih sebar (BR) yaitu berlabel biru. Hal yang sama di lokasi penelitian ditemukan bahwa sebagian besar petani sampel di Kabupaten Cianjur telah menggunakan benih padi dengan label ungu, dan sedikit yang menggunakan label biru.  Dengan membandingkan kebutuhan benih dan produksi benih padi bersertifikat maka dapat diketahui bahwa produksi benih bersertifikat hampir seimbang dengan tingkat kebutuhan benih padi petani di Jawa Barat. Di Kabupaten Subang dan Cianjur terdapat perbedaan alokasi penggunaan benih padi dalam usahatani. Di Kabupaten Subang, para petani cenderung lebih efisien dalam penggunaan benih padinya yaitu rata-rata sekitar 20 kg/ha dan umumnya menggunakan benih berlabel ungu atau bahkan label diatasnya. Sementara di Kabupaten Cianjur, tingkat penggunaan benih padi rata-rata sekitar 25 kg/ha dengan menggunakan benih berlabel ungu dan sedikit label biru.    
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3.2. Kelembagaan Perbenihan Padi di Provinsi Jawa Barat  Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi dan penerimaan usahatani padi, unsur teknologi benih unggul bermutu dan produsen benih sangat menentukan. Produsen benih dapat meliputi: swasta, BUMN, dan petani produsen dan atau sebagai penangkar benih. Menurut Utami (2011) bahwa pada pelaksanaan penyaluran benih padi termasuk benih bersubsidi perlu adanya komitmen bersama dari para pemangku kepentingan dalam pasar benih, baik dari aspek pemerintah, produsen, penyalur maupun petani selaku pengguna benih, agar kegiatan usahatani dapat berlangsung secara terus-menerus dan pada akhimya kedaulatan pangan dapat terwujud. Pada sistem pengadaan dan penyaluran benih yang berjalan di lokasi penelitian antara lain ditemukan bahwa varietas unggul baru yang dilepas oleh Puslitbang Komoditas/BB Penelitian Padi diteruskan oleh Direktorat Benih ke BPBP (Balai Pengembangan Benih Padi)dan Balai Benih Padi, sehingga perbanyakan benih BS dapat dilakukan di masing-masing kebun percobaannya. Pada sistem perbenihan, BUMN dan penangkar swasta (petani produsen) selain mendapatkan benih jenis FS dari BBI bisa juga memperolehnya langsung ke BB Penelitian Padi (Balai Komoditas) yang selanjutnya di perbanyak menjadi benih SS dan ES. Bahkan ada beberapa produsen benih (petani produsen) mendapatkan benih BS langsung dari Balai Besar Penelitian Padi (Balit Komoditas). Di tingkat lapangan pun terjadi variasi sistem produksi dan pendistribusian benih. Perbedaan jenis benih yang diproduksi tersebut sangat terkait dengan respon pasar benih.  Menurut hasil penelitian Sisfafahyuni (2008) bahwa kinerja kelembagaan subsistem input pada agribisnis padi khususnya balai benih akan sangat mendukung agribisnis padi. Para produsen benih lokal/petani produsen benih di Provinsi Jawa Barat dapat menghasilkan dua jenis benih, yaitu benih FS yang bahan bakunya (benih jenis BS) bersumber dari BB Penelitian Padi (BB Padi) atau menghasilkan benih SS. Adapun kelembagaan BPTP, dapat memproduksi benih kelas FS menjadi SS atau ES. Alur kelembagaan perbenihan di Jawa Barat disajikan pada Gambar 1.        
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               Gambar 1. Alur Perbenihan Padi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013  Dalam menggerakan sistem perbenihan padi, terdapat beberapa kelembagaan yang terlibat didalamnya selain seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu seperti: Balai Pengembangan Benih Padi, Asosiasi Produsen Benih Padi Jawa Barat, Kios Benih hingga Petani Padi. Secara lengkap kelembagaan benih padi yang terlibat di Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.              Gambar  2. Kelembagaan Instansi yang terlibat dalam  Kegiatan Perbenihan Padi di Jawa Barat Tahun 2013  Sistem distribusi benih bersertifikat di lokasi penelitian Provinsi Jawa Barat melibatkan kelembagaan mulai dari produsen benih, penangkar binaan, pedagang/kios benih, dan petani sebagai pengguna benih untuk 

Benih Sebar(ES/BR)

BenihPenjenis(BS) BB PADI
BenihDasar(FS/BD) BPBP Padi/BPTP
Benih Pokok(SS/BP) KTP Binaan Utama

KTP Binaan
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kegiatan usahataninya. Produsen benih dapat memasarkan benih hasil tangkarannya (melalui petani binaan) ke kios saprotan. Selain itu, terdapat beberapa petani pengguna yang membeli langsung ke produsen benih padi secara langsung. Produsen benih juga bisa menjual ke BUMN (PT SHS atau PT Pertani) untuk benih bersubsidi (program pemerintah) dengan kelas benih umumnya adalah ES (untuk label biru), namun dari segi pembayarannya kerap menimbulkan permasalahan yaitu terjadinya gagal bayar karena sistem bayar yang tidak tunai (pembayaran dengan tenggang waktu tertentu yang sering tidak tepat waktu). Alur distribusi benih padi dari produsen secara umum di lokasi penelitian disajikan pada Gambar 3. Dalam pasar benih di lokasi penelitian Kabupaten Subang dan Cianjur, petani berada dalam situasi pasar yang kompetitif. Petani menghadapi penjual dan pembeli (petani) benih padi dalam jumlah banyak. Benih padi yang digunakan bisa berlabel ungu atau biru. Hal ini sangat tergantung akan kemampuan petani (ada selisih harga antara label biru dan unggu) dan preferensi petani. Namun secara umum petani lebih menyukai penggunaan benih berlabel ungu, dengan alasan: (1) pertumbuhan padi yang dihasilkan lebih bagus, dan biasanya menggunan label biru saat MT I (MH), dan (2) untuk musim selanjutnya (MTII/MK) petani dapat membeli baru atau menyisihkan hasil panen saat MT I yang digunakan untuk benih saat MT II.          Gambar 3. Alur Distribusi benih Padi dari Produsen di lokasi penelitian Tahun 2013  Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa produsen benih di lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat terdiri dari produsen BUMN misalnya PT SHS, BB Padi, BPBP (Balai Pengembangan Benih Padi Jawa Barat, UPBS BPTP Jawa Barat dan Petani produsen benih (swasta). Produsen benih SHS, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1971menjadikan Perum Sang Hyang Seri sebagai salah satu sistem perbenihan nasional dan berkat bantuan dana dari World Bank (Bank Dunia), dan menjadikan 
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sebagai perusahaan perbenihan yang modern dan terbesar di Indonesia hingga Asia Tenggara. Melalui PP 18 Tahun 1995, pada tanggal 28 Juni 1995, Perum SHS menjadi PT SHS. PT. Sang Hyang Seri (Persero) memperluas core business pertanian yang meliputi benih tanaman pangan, hortikultura (sayur, buah, bunga, & obat-obatan), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Fasilitas lahan usaha PT SHS antara lain berupa Lahan di Sukamandi yaitu berupa Sawah Irigasi Teknis 3 150 Hektar. PT SHS Sukamandi merupakan Kantor Wilayah Kerja Regional I yang antara lain mewadahi cabang Serang, Cabang Khusus Sukamandi, Cabang Ciamis dan Satgas Kalimantan Barat. Produk unggulan PT SHS yaitu untuk komoditas padi yaitu: (1) Padi Hibrida : SL 8 SHS, DG 1 SHS, WM 4 SHS, dan BSHS 1H ; (2) Padi inbrida: Ciherang, Inpari 13, IR 64, dan Inpago 3.Jaringan bisnis PT SHS meliputi jaringan pemasok, pengembangan produk, lembaga penelitian/ litbang, dan jaringan distribusi. Jaringan pemasok benih padi SHS bersumber dari 51 230 petani penangkar dan 783 kelompok tani. Sementara itu, jaringan distribusi benih PT SHS terdiri dari 322 penyalur, 3 655 kios dan 108 SHS Shop.  Terkait dengan perolehan benih dari para penangkar binaan, PT SHS dengan lahan yang dimilikinya yaitu sekitar 2 200 ha bekerjasama dengan petani untuk menangkarkan benih padi. Pada pola kerjasama yang dilakukan disepakati bagi hasil yaitu 60 persen menjadi bagian petani dan 40% menjadi bagian PT SHS. Pada kerjasama ini, semua hasil dibeli oleh PT SHS. Saat ini, benih yang ditanam merupakan benih kelas BS yang diperoleh dari BB Padi. Untuk benih inbrida ini, PT SHS dapat mensertifikasi sendiri. Sementara untuk benih hibrida disertifikasi oleh BPSB. Target penjualan PT SHS untuk label biru mencapai 13 000 ton – 35 000 ton. Menurut SHS, bahwa penjualan benih dapat melalui mekanisme program (BLBU dan CBN) dan mekanisme pasar. Untuk penjualan dengan mekanisme pasar, PT SHS membentuk SHS Shop untuk mendekatkan dengan konsumen (petani padi sebagai pengguna). Penjualan benih secara umum adalah benih berlabel biru.  Terkait pemasaran benih melalui program BLBU, PT. SHS menyalurkan benih ke kios dengan jumlah sesuai pemberitahuan ke BPSB/Dinas Pertanian Provinsi dan Pengawas Benih Tanaman yang berada di Kabupaten. Dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten dan BPSB akan memonitor serta mengawasi pelaksanaan penyaluran benih tersebut hingga tingkat kabupaten/kota. Menurut PT SHS, hal ini seringkali dapat 
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menjadi benturan dalam hal pelaksanaannya. Namun di lapangan, hal ini justru dapat menjadi kontrol baik dalam pelaksanaannya. Untuk kelembagaan BB Penelitian Padi merupakan unit kerja penelitian dibawah lingkup Badan Litbang Pertanian yang memiliki tugas pokok melaksanakan penelitian tanaman padi. Adapun fungsinya yaitu : (1) pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman padi, (2)  pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman padi, (3) pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman padi, (4) pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman padi, (5) penyiapan kerja sama, informasi, dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman padi, dan (6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Institusi ini dikenal luas dalam menciptakan berbagai varietas padi, menciptakan teknologi dan menyalurkan benih benih.  Keberadaan BB Padi makin diperlukan, ketika pemerintah berusaha melakukan peningkatan produksi beras nasional (P2BN). Terlebih ketika dunia terancam krisis pangan pada saat sekarang. Dalam kerjanya BB Padi mengemban visi sebagai sumber Iptek tanaman padi terdepan, profesional, mandiri, dan mampu menghasilkan teknologi padi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dengan misi menghasilkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tinggi, strategis, dan unggul berupa tanaman padi untuk pembangunan nasional. Dalam lima tahun terakhir BB Padi telah merilis 32 varietas unggul baru dengan berbagai keunggulan. Sejak tahun 2008, penamaan varietas unggul baru (VUB) tidak lagi mempergunakan nama sungai, tetapi mengikuti penamaan padi hibrida yang telah memakai Hipa (Hibrida padi). Penamaan VUB untuk ekosistem sawah irigasi memakai nama Inpari (Inbrida Padi Irigasi), ekosistem rawa memakai nama Inpara (Inbrida Padi Rawa), dan lahan kering memakai nama Inpago (Inbrida Padi Gogo).  Unit komersial BB Padi adalah UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber), dimana UPBS BB Padi untuk memproduksi dan mengelola benih BS (benih penjenis). Produksi Benih dasar (FS) dilakukan untuk diseminasi atau penelitian. Pengguna benih FS dan BS yang diproduksi oleh UPBS padi adalah para produsen dan penangkar benih serta pengguna lainnya. Penyaluran benih dari BB Padi dengan tujuan yaitu: (1) Pesanan Balai Pengembangan Benih Padi/BPTP/Balai Benih Kabupaten, (2) Pesananan Penangkar benih swasta, dan untuk pesan label putih keatas diperlukan rekomendasi BPSB, dan (3) pesanan dari SHS dengan jumlah yang sedikit. 
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Untuk Kelembagaan Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Jawa Barat keberadaan serta fungsinya sebagai salah satu unit pelayanan dibidang pengembangan dan perbanyakan benih, pembinaan penangkar serta penyediaan benih unggul bermutu dalam mendukung upaya pencapaian sasaran Jawa Barat sebagai provinsi mandiri benih tahun 2013. Luas lahan yang dikelola oleh BPBP Cihea berjumlah 262 548 Ha yang berada di: (1) Desa Hegarmanah (Kec. Bojong Picung) seluas 126 327 Ha, (2) Desa Neglasari (Kec. Bojong Picung) seluas 10.157 Ha, (3) Desa Neglasari (kec. Bojong Picung) seluas 121 785 ha, dan (4) Desa Sukaratu (Kec. Bojong Picung) seluas 4 275 Ha. Sistem pengelolaan lahan BPBP sejak tahun 2002 hingga sekarang dilakukan dengan sistem kemitraan. Pada pengelolaan sistem kemitraan sejak tahun 2002 dimana petani yang mengolah lahan BPBP diwajibkan setor benih hasil panennya sebanyak 2 150 kg/Ha CBKP (Calon Benih Kering Panen) kepada BPBP.BPBP melakukan perbanyakan benih dasar (FS/BD) yang berasal dari benih penjenis (BS) yang selanjutnya menghasilkan benih pokok (SS/BP).  Kegiatan perbanyakan benih dasar padi baik dilakukan oleh lingkup BPBP sendiri maupun melalui kemitraan. Adapun total produksi benih BPBP pada tahun 2012 adalah sebesar 551 409 Kg. Rincian produksi bersumber dari: (1) Produksi benih (APBD) sebanyak 496 435 Kg, yang berasal dari benih sumber (kemitraan) sebanyak 13 000 Kg dan benih sebar (non program) sebanyak 483 435 Kg; (2) Benih sumber (perbanyakan APBN) sebanyak 54 974 Kg.  Untuk kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tanggal 2 Juli 2007. UPBS merupakan salah satu kelembagaan internal di BPTP Jawa Barat yang dibentuk dalam rangka mengakomodasikan perubahan lingkungan strategis perbenihan dan mengantisipasi kebutuhan benih sumber dari Varietas Unggul Baru (VUB) di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sesuai Pedum UPBS, bahwa Unit Pengelola Benih Sumber Tanaman (UPBS) mempunyai tugas melakukan pengelolaan benih sumber (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pakan ternak). Tujuan pembentukan UPBS adalah untuk memproduksi dan mengelola benih sumber tanaman dengan penerapan sistem jaminan mutu. Sasaranya adalah: (1)  Terwujudnya UPBS berwawasan sistem jaminan mutu, dan (2) Terbantunya penyediaan benih sumber tanaman meliputi benih penjenis, benih dasar, dan benih pokok yang sesuai dengan prinsip dan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan. 
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Strategi yang dilakukan UPBS BPTP yaitu berupa Kegiatan produksi benih sumber menggunakan teknologi baku/standar agar mutu benih yang dihasilkan terjamin. Benih sumber yang akan diproduksi meliputi benih penjenis (BS), dan benih dasar (BD) oleh Balai Besar Penelitian/Balai Penelitian, serta benih dasar (BD) dan pokok (BP) oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Dalam pelaksanaannya, kegiatan produksi benih berkoordinasi dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), Balai Benih Induk (BBI), dan institusi produsen benih sebar untuk kelancaran produksi dan penyaluran benih sumber. Adapun untuk menjadi produsen benih, terdapat beberapa persyaratan yang dinilai antara lain : (1) mempunyai pengetahuan cukup tentang cara menghasilkan benih bermutu, (2) mempunyai pengetahuan cukup tentang cara penyimpanan benih, (3) menguasai unit pengolahan benih untuk pengeringan, pembersihan, pengepakan, (4) menguasai atas gudang tempat penyimpan benih, dan (5) jujur dan bersedia/selalu memenuhi peraturan perbenihan yang berlaku. Areal penangkaran memenuhi sebagian besar persyaratan penangkaran yaitu : (1) Sawah subur dengan irigasi teknis dan terjamin ketersediaan airnya, (2) Lokasi areal penangkaran diupayakan yang sedekat mungkin dengan UPB, (3) Lokasi areal penangkaran dekat dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun empat, dan (4) Bukan daerah endemis hama/penyakit tertentu dan mempunyai batas yang jelas, serta bukan bekas tanaman yang varietasnya berbeda. Prosedur sertifikasi benih padi dimulai dari : (1) persyaratan lahan yang terdiri dari : diusahakan menggunakan lahan bekas tanaman lain atau tanah bera, bekas varietas yang sama atau varietas lain yang sifatnya secara fisik mudah dibedakan, harus memiliki batas-batas yang jelas baik berupa parit, pematang, jalan maupun batas-batas lainnya, satu areal sertifikasi dapat terdiri dari satu hamparan yang terdiri dari beberapa petak atau areal yang terpisah-pisah tetapi tidak lebih dari 10 meter dan tidak dipisahkan oleh tanaman/varietas lain, dalam satu unit penangkaran hanya dapat ditanami satu varietas dan satu kelas benih; (2) persyaran benih, benih yang disertifikat harus berasal dari benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok; (3) permohonan sertifikasi diajukan maksimal 10 hari sebelum tanam dengan melampirkan label/keterangan sumber benih dan sket peta lapangan; (4) isolasi, harus jelas terpisah dari varietas lainnya dengan jarak paling sedikit 2 meter, bila terdapat dua varietas yang berbeda dan bloknya berdampingan, maka tanggal tanam diatur sehingga pembungaan berbeda (± 30 hari). 
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3.3. Karakteristik Sosial Ekonomi dan Kelayakan Finansial Usaha Benih Padi Pada Produsen Benih Padi  Bila dilihat dari segi karakteristik dan usaha perbenihan pada petani produsen benih di Kabupaten Subang dan Cianjur, diuraikan sebagai berikut: (1) Kisaran rata-rata produksi benih yang dihasilkan produsen benih padi di kabupaten Subang berkisar antara 75-300 ton/musim, dimana dalam satu tahun terdapat dua kali pertanaman padi sawah maka diperkirakan produksi benih dalam satu tahun sekitar 150-600 ton. Sementara di kabupaten Cianjur kisaran produksi benih produsen antara 50-203 ton/tahun, (2) Luas areal penangkaran benih pada produsen benih baik berasal dari areal sendiri maupun dari areal petani penangkar binaan, yaitu -masing antara 50-200 ha di Subang dan 50-600 ha di Cianjur, (3) Penangkar binaan produsen dapat berada di wilayah kecamatan tempat produsen atau terdapat di luar kecamatan domisili produsen, dengan kisaran antara 10 – 50 petani binaan, (4) Penangkar yang menjalin kerjasama dengan produsen secara umum lebih karena ikatan kontrak kepercayaan. Pada saat awal tanam, produsen akan memberi benih misalnya BS atau FS terhadap penangkar binaan. Benih BS atau FS dibeli produsen dari UPBS BB Padi. Untuk tahap awal kerjasama, biasanya benih padi diberi produsen dengan kisaran antara 20-25 Kg/ha. Untuk tahap selanjutnya, benih yang diberi pada saat awal akan dibayar/diperhitungkan pada saat panen. Saat panen, seluruh benih yang dihasilkan akan dihimpun semua (opkup) oleh produsen benih atau dibeli sekitar 75 persen dari produksi yang dihasilkan penangkar (tergantung kemampuan produsen membeli benih). Produsen benih menangkarkan benih BS atau FS dan menghasilkan benih FS (label Putih) atau benih SS (label ungu). Proses sertifikasi dilakukan oleh BPSB Jawa Barat. Dalam menangkar benih padi, maka langkah yang pertama dilakukan adalah melaporkan ke Cabang BPSB Kabupaten Subang/Cianjur, kemudian Cabang BPSB tersebut akan menindak lanjutinya dengan kegiatan pemantauan. Setelah panen benih tersebut dijemur, dikipas dan kemudian petugas mengambil beberapa benih padi untuk di uji dengan metodologi yang sudah baku. Setelah 20 hari sertifikat keluar dan penangkar harus mengeluarkan biaya label (labeling) per bungkus (5 kg). Untuk label biru dikenakan biaya Rp200 per label dan label unggu Rp300 per label. Benih yang dihasilkan produsen selanjutnya dipasarkan dengan alur lengkap sebagai berikut: Benih BS asal BB Padi  dijual ke Produsen Benih (ditangkarkan melalui penangkar binaan hingga menghasilkan benih FS) selanjutnya dijual ke Distributor benih (FS) 
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kemudian dijual ke Kios Benih (SS), dan selanjutnya petani membeli benih ke kios benih. Produsen benih, juga dapat memasarkan benih hasil tangkarannya (melalui petani binaan) ke kios saprotan. Selain itu, terdapat beberapa petani yang membeli langsung ke produsen benih padi secara langsung. Produsen benih juga bisa menjual ke BUMN (PT SHS atau PT Pertani) untuk benih bersubsidi (program pemerintah) dengan kelas benih umumnya adalah ES (untuk label biru). Produsen membeli gabah calon benih dalam bentuk GKP di Kabupaten Subang senilai harga GKP + (Rp150/Kg s/d 200/Kg), dan di Kabupaten Cianjur senilai harga GKP + (Rp150/Kg s/d 200/Kg). Biaya Roguing di kedua kabupaten ditanggung produsen benih yang berkisar antara Rp200 000 s/d Rp250 000 per hektar. Untuk benih yang tidak bisa laku atau terserap pasar maka alternatifnya akan dijadikan beras konsumsi oleh pihak produsen. Selanjutnya produsen benih akan menjual beras hasil produksi tersebut ke para pengumpul atau melalui pesanan tertentu. Terkait sistem perbenihan padi yang saat ini sedang berjalan, para produsen benih mengharapkan agar BUMN tidak lagi diberikan subsidi untuk penyaluran benih. Alasannya adalah: (1) seringkali BUMN yang menangani benih tidak mampu memenuhi target pengadaan benih pemerintah sehingga cenderung mencari benih seadanya hanya untuk memenuhi target pengadaan padahal kualitasnya belum tentu terjamin, hal ini akan mengganggu pasar benih secara luas, (2) Jika benih yang bersumber dari produsen diambil oleh BUMN maka seringkali pembayarannya tidak lancar atau macet, dan hal ini jelas akan mengganggu kinerja usaha produsen benih, dan (3) Dengan adanya subsidi pemerintah atas harga benih jelas akan menjadi sumber distorsi akan pasar benih mengingat fasilitas produksi BUMN pun sesungguhnya adalah tersedia karena juga bantuan pemerintah. Produsen benih di lokasi penelitian baik Subang maupun Cianjur menyarankan, agar BUMN perannya lebih ditekankan untuk menjangkau daerah-daerah luar Jawa yang belum maju sistem perbenihannya atau di wilayah yang memang aksesibilitasnya sulit terjangkau oleh produsen benih secara umum. Berdasarkan analisis usaha benih yang dilakukan produsen benih menunjukan hasil : (1) di Kabupaten Subang, dengan kapasitas produksi pembelian (melalui penangkar binaan) 900 ton/tahun memberikan keuntungan Rp 3 423.99 juta/tahun atau Rp3 804/Kg dengan R/C sebesar 1.52; (2) di Kabupaten Cianjur, dengan kapasitas produksi pembelian (melalui penangkar binaan) 662 ton/tahun memberikan keuntungan Rp3 
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210.29 juta/tahun atau Rp3 567/Kg dengan R/C sebesar 1.70. Dengan demikian usaha produsen benih memberikan keuntungan yang layak secara finansial baik di Kabupaten Subang maupun Cianjur (Tabel 3 dan 4).  Tabel 3. Analisis Usaha Produsen Benih di Lokasi Penelitian  Kab. Subang Jawa Barat Tahun 2013 No. Uraian Kapasitas/Satuan NilaiI. Produksi benih (ton/th)   a. Produksi 900 ton xxxxx b. Harga Rp/Kg 11300 c. Penerimaan Rp/tahun 10170000000 II. Biaya   a. Investasi dan Modal Kerja Rp/tahun 40400000  b. Modal Kerja Rp/tahun 6705613000   Total Biaya Rp/tahun 6746013000 III. Keuntungan Usaha Rp/tahun 3423987000 IV. Keuntungan Usaha Rp/Kg 3804 V. R/C rasio xxxxx 1.52  Pada kelembagaan produsen benih swasta yaitu petani sebagai produsen benih memberikan peran penting dalam menjamin ketersedian benih usahatani padi, khususnya di lokasi penelitian Kabupaten Subang dan Cianjur. Aktivitas produsen dapat meningkat atau menurun jumlahnya seiring dengan harga benih yang dapat memberikan keuntungan bagi usahanya. Kadangkala, produsen yang telah mengantongi Surat Keterangan Tanda Daftar Produsen Benih Bina, namun tidak dapat beroperasi pada waktu tertentu karena kekurangan modal atau menderita kerugian. Surat keterangan Tanda Daftar produsen Benih tersebut sebelumnya di keluarkan oleh BPSB Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangan berikutnya saat ini, dengan mengacu pada Permentan 39/2006, bahwa izin atau Tanda daftar Produksi Benih dikeluarkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab/Kota. Menurut informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, bahwa Kabupaten/Kota yang telah bersedia mengeluarkan ijin atau tanda daftar Produksi Benih adalah kabupaten Subang, Majalengka dan Cirebon. Instansi Pembina produsen benih yang terlibat langsung adalah BPSB-TPH Jawa Barat dengan instalasi wilayah BPSB-TPH, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten. Para produsen benih (petani sebagai produsen benih) mengharapkan agar mereka terus diberdayakan dan dapat berkompetitif dalam penyaluran benih padi secara nasional.  
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Tabel 4. Analisis Usaha Produsen Benih di Lokasi Penelitian Kab. Cianjur Jawa Barat Tahun 2013 No Uraian Kapasitas/Satuan Nilai Umur Ekonomi (th)I. Produksi benih (ton/th)a. Produksi 662 ton xxxxx Xxxxxb. Harga Rp/Kg 12000 Xxxxxc. Penerimaan  Rp/tahun 7944000000 XxxxxII. Biaya a. Nilai Investasi Kerja Rp/tahun 59193333b. Total Biaya Modal kerja Rp/tahun 4674513000 XxxxxTotal Biaya Rp/tahun 4733706333 XxxxxIII. Keuntungan Usaha Rp/tahun 3210293667 XxxxxIV. Keuntungan Usaha Rp/Kg 3567 XxxxxV. R/C rasio xxxxx 1.70 xxxxx Sementara itu, pada penangkar benih di lokasi penelitian Provinsi Jawa Barat merupakan binaan Produsen benih. Jumlah penangkar binaan dari seorang produsen berkisar antara 10 – 50 petani binaan. Pada kegiatan penangkaran benih, seluruh biaya usahatani seluruhnya ditanggung penangkar binaan sendiri. Dengan demikian modal yang digunakan usaha penangkaran oleh penangkar binaan produsen benih adalah bersumber dari modal sendiri. Sementara untuk Roguing dan pemeriksaan lapangan di tanggung produsen. Penangkar menerima harga beli calon benih dari produsen dalam bentuk GKP di kabupaten subang senilai harga GKP + (Rp150/Kg s/d 200/Kg), dan di Kabupaten Cianjur senilai harga GKP + (Rp150/Kg s/d 200/Kg).  Kegiatan usaha penangkaran benih pada prinsipnya hampir sama dengan usahatani padi untuk tujuan konsumsi. Hal yang membedakan adalah dalam hal pemeriksaan lapangan dengan beberapa tahapan yaitu : (1) pemeriksaan pendahuluan, (2) pemeriksaan pada masa fase vegetatif, (3) pemeriksaan pada masa fase generatif (berbunga, 30 hari sebelum panen) harus dilakukan seleksi (roguing) serta pembersihan dari rerumputan sebelum pemeriksaan lapangan kedua, (4) pemeriksaan pada masa pertanaman fase masak (7 hari sebelum panen) harus dilakukan seleksi serta pembersihan dari rerumputan sebelum pemeriksaan lapangan ketiga dilakukan, (5) pemeriksaan pada saat seleksimencakup: tipe pertumbuhan, kehalusan daun warna helai daun, warna lidah daun, warna pangkal batang, bentuk/tipe malai, bentuk gabah, warna gabah, dan sudut daun bendera, dan (6) apabila pada pemeriksaan lapangan fase vegetatif atau fase berbunga tidak lulus, maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang maksimal 1 kali setelah dilakukan seleksiterhadap pertanaman.Luas 
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usahatani untuk penangkaran benih sangat bervariasi baik di Subang maupun Cianjur dengan rata-rata kisaran antara 0.5 – 3 ha. Varietas benih dominan yang ditangkarkan adalah Ciherang dan Mekongga.  Untuk mengetahui analisis kelayakan usahatani  padi, dilakukan analisis biaya dan pendapatan usahatani penangkaran benih padi yang dilakukan oleh penangkar binaan produsen benih padi (petani produsen) di lokasi penelitian Kabupaten Subang dan Cianjur sepertidisajikan pada Tabel 5. Di Kabupaten Subang, hasil analisis usahatani benih padi sawah MT II: 2012 dan MT I: 2012/2013 diperoleh hasil: (1) produktivitas benih padi sebesar 6 115 kg/ha saat MT I, dan 6 235 kg/ha saat MT II, (2) Keuntungan usahatani mencapai Rp14 359.29 ribu/ha saat MT I dan Rp15 556.59 ribu/ha saat MT II, dan (3) R/C rasio yang dicapai sebesar 2.38 saat MT I dan 2.55 saat MT II. Di Kabupaten Cianjur, hasil analisis usahatani padi sawah MT II: 2012 dan MT I : 2012/2013 diperoleh hasil: (1) produktivitas benih padi sebesar 6170 kg/ha saat MT I, dan 6 450 kg/ha saat MT II, (2) Keuntungan usahatani mencapai Rp14 904.35 ribu/ha saat MT I dan Rp17 638.50 ribu/ha saat MT II, dan (3) R/C rasio yang dicapai sebesar 2.57 saat MT I dan 2.93 saat MT II. Dengan demikian usahatani benih padi sawah di tingkat penangkar di kedua Kabupaten lokasi penelitian memiliki kelayakan finansial baik saat MT I maupun II.  Tabel 5. Analisis Usahatani Benih Padi Pada Penangkar Binaan di Lokasi Penelitian Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Kabupaten Variabel MT I MT II
Kabupaten: Subang 

Produksi (kg/ha) 6 115 6 235 Harga (Rp/Kg) 4 050 4 100 Penerimaan (Rp 000/Ha) 24 765.75 25 563.50 Total Biaya (Rp 000/Ha) 10 406.46 10 006.91 Keuntungan (Rp 000/Ha) 14 359.29 15 556.59 R/C rasio 2.38 2.55 
Kabupaten: Cianjur 

Produksi (kg/ha) 6 170 6 450 Harga (Rp/Kg) 3 950 4 150 Penerimaan (Rp 000/Ha) 2 4371.50 26 767.50 Total Biaya (Rp 000/Ha) 9 467.15 9 129.50 Keuntungan (Rp 000/Ha) 14 904.35 17 638.50 R/C rasio 2.57 2.93  Menurut Dewi et al. (2013) bahwa penggunaan benih bersertifikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi. Oleh sebab itu, ketersedian benih unggul bersertifikat 
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bagi petani dalam melakukan kegiatan usaha tani merupakan syarat mutlak. Namun hasil penelitian yang dilakukan di Sleman-Yogyakarta, menunjukkan bahwa tingkat adopsi benih padi bersertifikat masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan benih non-sertifikat.  3.4. Kebijaksanaan Pemerintah dalam Program Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat telah lama melaksanakan kegiatan bantuan benih kepada para petani setiap tahunnya. Benih yang diberikan adalah benih padi sawah (padi non hibrida dan padi hibrida), padi lahan kering/ladang/gogo, jagung hibrida, kedelai (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013). Bantuan benih tersebut bersumber dari DIPA APBN di Tingkat Pusat, tugas Provinsi adalah membuat persetujuan atas calon penerima yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten.  Terdapat dua program bantuan Pemerintah saat ini yang dilaksanakan (hingga tahun 2012), yaitu : 1) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), dan 2) Bantuan Benih dari Cadangan Benih Nasional (CBN).  Masing-masing sumber bantuan benih memiliki persyaratan yang harus ditempuh. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) diberikan dengan jumlah (kuota) yang telah ditetapkan masing-masing kabupaten/kota.  Untuk mendapatkan alokasi ini, salah satu persyaratannya adalah harus menjadi anggota salah satu kelompok tani di daerahnya.  Penentuan dan penetapan usulan calon penerima dibuat oleh petugas pertanian di tingkat lapangan (Penyuluh Pertanian dan Kepala Cabang Dinas atau lainnya), yang selanjutnya disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk ditetapkan dan disampaikan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.  Kemudian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat membuat Persetujuan untuk penyaluran benih ke tingkat kelompok tani sesuai dengan Penetapan Usulan Calon Penerima dari Dinas Pertanian Kabupaten. Program penyaluran benih juga terdapat pada SLPTT. Penerapan  teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan instrumen perangsang (stimulus) bagi daerah sekitarnya. Jenis SLPTT yang dikembangkan adalah 1) SLPTT Reguler dimana bantuan yang diberikan hanya berupa benih, kecuali 1 Ha Laboratorium Lapangan diberikan bantuan full paket, 2) SLPTT Spesifik Lokasi dimana bantuan yang diberikan berupa bantuan full paket (benih, pupuk, dan alsintan), 3) SLPTT Indeks Pertanaman (IP) dimana bantuan yang diberikan berupa bantuan full paket (benih, pupuk, dan alsintan). 
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Kriteria penerima SLPTT ini difokuskan kepada petani/kelompoktani yang memiliki produktivitas yang lebih rendah dari produktivitas kabupaten. Penerapan pola ini diharapkan terbina kawasan-kawasan andalan, yang berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompok tani, sekaligus sebagai tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok, serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya. Dalam setiap 25 ha areal SLPTT padi non hibrida, 25 ha areal SLPTT padi non hibrida spesifik lokasi, 25 ha areal SLPTT padi non hibrida peningkatan IP, 10 ha areal SLPTT padi hibrida, 10 ha areal SLPTT padi hibrida spesifik lokasi, 25 ha areal SLPTT padi lahan kering, dan 15 ha areal SLPTT jagung hibrida. Masing-masing ditempatkan 1 unit laboratorium lapangan (LL) dengan luasan 1 Ha. Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (2013) bahwa SLPTT yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi/produktivitas padi. Melalui SLPTT petani dapat: (1) belajar langsung di lapangan dalam menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui penggunaan input produksi yang efisien secara spesifik lokasi, (2) petani mampu mengelola sumberdaya yang tersedia secara terpadu dalam melakukan budidaya berdasarkan kondisi spesifik lokasi sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka pencapaian sasaran produksi yang ditetapkan. Menurut hasil penelitian Asnawi (2014) bahwa rata-rata pendapatan  usahatani padi pada lokasi SLPTT LL dengan Varietas unggul baru menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan varietas non ungggul.  Di Provinsi Jawa Barat, penyaluran benih padi untuk program BLBU sebesar 5 078.75 ton. Bila dipilah alokasi penyaluran benih  BLBU untuk provinsi Jawa Barat untuk program SLPTT dan non SLPTT masing-masing sebesar 2 374.85 ton dan 2 703.90 ton. Sementara CBN pada program SLPTT mencapai 2 703.90 ton. Khusus pada lokasi penelitian di Kabupaten Subang dan Cianjur, alokasi penyebaran benih total BLBU masing-masing 416.25 ton dan 262.50 ton. Sementara alokasi benih CBN pada SLPTT pada dua kabupaten tersebut masing-masing sebesar 113.75 ton dan 55.63 ton.  Penyebaran benih padi per varietas BLBU pada program SLPTT juga paling dominan di Jawa Barat adalah pada varietas Ciherang yaitu sebesar 1337.30 ton disusul oleh varietas Mekongga sebesar 665.095 ton dan Inpari 296.25 ton. Senada di level Provinsi, pada lokasi penelitian di Kabupaten Subang dan Cianjur alokasi penyaluaran benih BLBU untuk varietas Ciherang masing-masing 1 763.75 ton dan 92.87 ton. Urutan penyaluran 
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selanjutnya yaitu pada varietas Mekongga, untuk 2 kabupaten lokasi kajian masing-masing sebesar 67.375 ton dan 98.38 ton.  Bila dilihat perkembangan subsidi benih berdasarkan lembaga BUMN yang menanganinya, dimana pada tahun 2010 penyaluran benih subsidi paling tinggi dilakukan oleh PT Pertani (8.61 ton), dan untuk PT SHS penyalurannya sebesar 2.85 ton. Selanjutnya pada tahun 2012, penyaluran benih paling besar dilakukan oleh PT SHS sebesar 3.38 ton, dan untuk PT Pertani sebesar 2.88 ton. Sebagaimana diketahui bahwa pihak BUMN yang menyalurkan benih BLBU adalah BUMN PT SHS dan PT Pertani. Namun bila dilihat volume penyaluran benih di Jawa Barat yang dilakukan oleh BUMN tersebut tampak relatif kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan benih di Jawa Barat yang mencapai diatas 50 ribu ton dalam setahunnya. Sementara produsen benih swasta (petani produsen) di Jawa Barat merupakan andalan utama dalam memasok kebutuhan benih petani baik di lingkup Jawa Barat sendiri bahkan hingga keluar provinsi.  4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 4.1. Kesimpulan 1. Dalam mendukung pengembangan dan peningkatan produksi  benih padi di Jawa Barat diperlukan dukungan berbagai kelembagaan perbenihan yang ada. Produsen benih di lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat terdiri dari: produsen BUMN, BB Padi, BPBP (Balai Pengembangan Benih Padi) Jawa Barat, UPBS BPTP Jawa Barat dan Petani produsen benih. 2. Karakteristik dan usaha perbenihan pada petani produsen benih di Kabupaten Subang dan Cianjur, sebagai berikut: (a) Kisaran rata-rata produksi benih yang dihasilkan produsen benih padi di kabupaten Subang berkisar antara 75-300 ton/musim, dan di kabupaten Cianjur antara 50-203 ton/tahun, (b) Luas areal penangkaran benih pada produsen benih baik berasal dari areal sendiri maupun dari areal petani penangkar binaan di Subang dan Cianjur, (c) Penangkar benih yang merupakan binaan produsen dapat berada di wilayah kecamatan tempat produsen atau terdapat di luar kecamatan domisili produsen, dengan jumlah berkisar antara 10 – 50  penangkar, (d) Produsen benih menjalin kerjasama dengan penangkar secara umum lebih karena ikatan kepercayaan, (e) Produsen benih menangkarkan benih BS atau FS dan menghasilkan benih FS (label Putih) atau benih SS (label ungu), dan (f) 
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Benih yang dihasilkan produsen dipasarkan dengan pelibatan kelembagaan distributor/kios benih. 3. Berdasarkan analisis usaha benih yang dilakukan produsen benih menunjukan hasil: (a) di Kabupaten Subang, usaha penangkaran memberikan keuntungan Rp 3 423.99 juta/tahun dengan R/C sebesar 1.52; (b) di Kabupaten Cianjur, usaha penangkaran memberikan keuntungan Rp 3 210.29 juta/tahun dengan R/C sebesar 1.70. Dengan demikian usaha produsen benih memiliki tingkat kelayakan secara finansial baik di Kabupaten Subang maupun Cianjur. 4. Penangkar benih di lokasi penelitian Provinsi Jawa Barat merupakan binaan Produsen benih. Adapun karakteristik penangkar benih antara lain: (a) Penangkar menjalin kerjasama dengan seorang produsen benih juga secara umum lebih karena ikatan kepercayaan, (b) Luas usahatani untuk penangkaran benih sangat bervariasi baik di Subang maupun Cianjur dengan kisaran antara 0.5 – 3 ha, dan (c) Pada saat panen, seluruh benih yang dihasilkan dapat seluruhnya dibeli oleh produsen benih atau hanya dibeli sekitar 75 persen dari produksinya, dan hal ini tergantung kemampuan permodalan yang dimiliki produsen benih.  4.2. Implikasi Kebijakan 1. Petani sebagai produsen benih cukup eksis perannya dalam penyedian benih padi. Aktivitas produsen dapat meningkat atau menurun jumlahnya seiring dengan harga benih yang memberikankan keuntungan. Oleh karena itu, para petani produsen benih perlu terus diberdayakan dan dapat berkompetitif dalam penyaluran benih padi secara nasional.  2. Pada sistem perbenihan padi, diperlukan adanya komitmen bersama dari para pemangku kepentingan dalam kelembagaan perbenihan baik dari pihak pemerintah, petani produsen, penyalur maupun petani selaku pengguna benih, agar kebutuhan benih ditingkat petani senantiasa terjamin dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. 3. Perlunya penataan dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan terutama Balai Benih di level Provinsi dan Kabupaten agar berjalan secara efektif dan efisien.    
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   POLA PANGAN HARAPAN PETANI UBI UNGU DI DESA SUNGAI AMBANGAH KABUPATEN KUBURAYA  Rahma Winati, Abdul Hamid Yusra, dan Eva Dolorosa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura   ABSTRAK Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menilai ketahanan pangan adalah Skor  Pola Pangan Harapan. Penelitian  ini bertujuan untuk  (1) menghitung skor pola pangan harapan (PPH)  petani ubi ungu di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya dan (2) menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi skor pola pangan harapan.  Perhitungan skor PPH dengan cara pengelompokan pangan dan perhitungan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE), sedangkan untuk mengetahui faktoryang  mempengaruhi pola pangan harapan petani ubi ungu dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian skor rerata PPH petani ubi ungu di Desa Sungai Ambangah adalah 67.10 (kurang baik), skor tersebut jauh dari skor ideal PPH yaitu 100. Hasil penelitian skor PPH ini menunjukan bahwa keragaman pangan di daerah penelitian masih rendah. Faktor yang mempengaruhi skor pola pangan harapan antara lain adalah tingkat pendapatan petani, tingkat pengetahuan gizi kepala keluarga dan jumlah anggota keluarga petani. Untuk meningkatkan keragaman jenis pangan yang dikonsumsi petani ubi ungu desa Sungai Ambangah, perlu peran pemerintah daerah memberikan penyuluhan dalam hal pengetahuan gizi dan makanan yang baik.  Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Pola Pangan Harapan, Petani Ubi Ungu  1. PENDAHULUAN Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan strategis. Terpenuhinya pangan secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang sangat penting sebagai landasan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam jangka panjang. Undang-undang Pangan Nomor 7/1996 mengamanatkan bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang pemenuhannya bagian dari hak asasi manusia (Rencana Strategi Departemen Kesehatan, 2005). 
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Pemerintah dan rakyat, yang diwakili oleh parlemen dan organisasi non-pemerintah, sepakat bahwa ketahanan pangan harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Terdapat tiga alasan penting yang melandasi kesadaran semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan, yaitu 1) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia; 2) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas; 3) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat (Suryana, 2004). Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menilai ketahanan pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan. Pola pangan masyarakat yang mengacu pada pola pangan harapan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program diversifikasi (penganekaragaman) pangan. Program penganekaragaman bukan bertujuan untuk mengganti bahan pangan pokok beras dengan sumber karbohidrat lain, tetapi untuk mendorong peningkatan sumber zat gizi yang cukup kualitas dan kuantitas, baik komponen gizi makro maupun gizi mikro (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 1998).  Persyaratan kecukupan untuk mencapai keberlanjutan konsumsi pangan adalah adanya aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan. Aksesibilitas ini tercermin dari jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dengan demikian data konsumsi pangan secara nyata dapat menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan dan menggambarkan tingkat kecukupan pangan dalam rumah tangga. Forum kerja penganekaragaman (2003) dan Moenek (2007) menyatakan hambatan dalam penganekaragaman pangan diantaranya dikarenakan (a) Tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terutama kelas menengah kebawah relatif rendah, (b) Budaya makan adalah kebiasaan yang sulit untuk diubah, (c) Beras diposisikan sebagai makanan unggulan dan (d) Inovasi dalam bidang aneka pangan relatif terlambat. Petani Ubi ungu di Desa Sungai Ambangah merupakan sekelompok petani yang  dari awal membudidayakan tanaman ubi ungu dan mengandalkan produksi ubi ungu sebagai sumber atau mata pencaharian utama mereka. Para petani  menanami hampir semua lahan pertanian mereka dengan tanaman  ubi ungu. Keluarga petani ini termasuk dalam kelompok keluarga Pra Sejahtera ditinjau dari ekonomi keluarga khususnya kecukupan pangannya (Data Tingkat Kesejahteraan Desa Sungai Raya 2012), sehingga penelitian ini bertujuan untuk menghitung skor Pola 
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Pangan Harapan (PPH) dan menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi skor Pola Pangan Harapan Petani Ubi Ungu  Desa Sungai Ambangah.  2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pola Pangan Harapan Lima macam zat gizi yang bersifat esensial, yaitu karbohidrat, protein, lemak vitamin dan mineral diperlukan manusia untuk perkembangan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Sampai dengan saat ini masih cukup banyak masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan hanya melihat dari sisi kelezatannya bukan karena kandungan gizinya. Seperti diketahui bahwa tidak ada satu jenis panganpun yang mengandung gizi yang lengkap, oleh karena itu perlu mengkonsumsi pangan yang beragam jenisnya dan bergizi seimbang. Untuk mencapai status gizi yang baik setiap individu harus mengkonsumsi zat – zat gizi sesuai dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu, diperlukan makanan yang seimbang, dalam arti seimbang antara konsumsi dan kebutuhan tubuh serta seimbang antara kelompok pangan sumber zat gizi. Pola Pangan Harapan pertama kali diperkenalkan FAO-RAPA (Food And Agriculture Organization - Regional Conference For Asia And The Pacific) pada tahun 1989, yang kemudian dikembangkan oleh Departemen Pertanian untuk menjabarkan penganekaragaman pangan melalui Workshop yang diselenggarakan secara kerjasama dengan Organisasi Pangan Dunia. Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Suhardjo, 1996). PPH disusun berdasarkan DDP (Desirable Dietary Pattern) FAO-RAPA dengan didasarkan pada pertimbangan faktor yang essensial antara lain, kondisi iklim, geografis, genetik, sosial, ekonomi, budaya dan gaya hidup penduduk Indonesia. Metode PPH dapat menilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan. Skor pangan diperoleh dari hasil perkalian antara tingkat kontribusi energi kelompok pangan dengan bobotnya. Bahan pangan dikelompokkan menjadi delapan yaitu padi-padian, umbi-umbian atau pangan berpati, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula dan sayur atau buah. Bobot untuk setiap 
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kelompok pangan didasarkan kepada konsentrasi kalori, kepadatan kalori, zat gizi esensial, zat gizi mikro, kandungan serat, volume pangan dan tingkat kelezatannya (Suhardjo, 1996).  Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Standar Nasional No Kelompok Pangan Bobot 1) Komposisi PPH Standar Nasional 2) persen Skor1. Padi-padian 0.5 50.0 25.02. Umbi-umbian 0.5 6.0 2.53. Pangan Hewani 2.0 12.0 24.04. Minyak dan Lemak 0.5 10.0 5.05. Buah/Biji berminyak 0.5 3.0 1.06. Kacang-kacangan 2.0 5.0 10.07. Gula 0.5 5.0 2.58. Sayur dan Buah 5.0 6.0 30.09. Lain-lain 0.0 3.0 0.0 Jumlah  100.0 100.0Sumber: 1) FAO- RAPA 1989; 2) Widyakarya nasional pangan dan gizi tahun 1998 dan 2004  Apabila konsumsi bahan pangan sehari – hari kurang beranekaragam maka akan terjadi dominasi zat gizi dari bahan pangan tertentu masuk ke dalam tubuh yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat produktif. Sebaliknya konsumsi bahan pangan yang beranekaragam akan saling melengkapi antara yang satu dengan lainnya, sehingga diperoleh masukan gizi yang berimbang.Selain itu bahan pangan juga harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu dari segi daya terima (acceptability), cita rasa (palatability), daya cerna (digestability) dan kuantitas (quantity) serta terjangkau daya beli (affordability). Hasil pertemuan para ahli pangan dan gizi yang diselenggarakan oleh FAO Regional For Asia and Pasific (RAPA) di Bangkok tahun 1988, dikemukakakn bahwa sususan bahan makanan yang baik adalah apabila mengandung 10 – 12 persen energy dan protein; 20 – 25 persen dari lemak dan sisanya karbohidrat, namun menurut Suharjo (1994), untuk orang Indonesia sumbangan lemak cukup 18 – 22 persen sehingga sisanya 66 -77 persen disediakan oleh karbohidrat. Lemak tersebut sebaiknya terdiri dari 1 bagian lemak jenuh dan 2 bagian lemak tidak jenuh. Menggunakan sistem skor yang dilakukan oleh FAO-RAPA, maka komposisi Pola Pangan Harapan (PPH) diharapkan mempunyai skor mutu sebesar 100. Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) seperti tabel 2 telah disepakati dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 1998 dan disempurnakan pada WNPG VIII tahun 2004. 
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2.2. Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Energi adalah banyaknya asupan (intake) makanan dari seseorang yang seimbang dengan curahan (expenditure) nya sesuai dengan susunan dalam ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama (Khumaidi, 1994). Zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak dan protein. Zat gizi utama yang berfungsi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan adalah, protein, lemak, vitamin, mineral dan air, dan yang berfungsi untuk mengatur proses didalam tubuh adalah vitamin, mineral dan air (Baliwati dan Roosita, 2004).   Cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh manusia secara kuantitatif dapat diperkirakan dari nilai energi yang dikandungnya, sedangkan secara kualitatif mutu pangan dapat diperkirakan dari besarnya protein terhadap nilai energinya. Apabila kecukupan energi dan protein terpenuhi maka kecukupan zat gizi lain pada umumnya sudah dapat terpenuhi pula atau sekurangnya tidak terlalu sukar untuk memenuhinya. Jadi energi dan protein merupakan faktor pembatas yang dapat dipakai untuk membahas secara umum masalah kebutuhan hidup manusia yang paling pokok yaitu makanan (Khumaidi, 1994).   Untuk menaksir angka kecukupan energi dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan yaitu, 1) mengetahui energi yang digunakan tubuh untuk berbagai aktifitas dan kegunaan lainnya bagi tubuh, seperti energi untuk pertumbuhan, pencernaan, dan metabolism; 2) mengetahui jumlah energi yang dikonsumsi oleh seseorang yang sehat dan mampu mempertahankan kesehatannya. Biasanya angka kecukupan energi dinyatakan dalam satuan Kalori (1 Kalori – 1 kilo kalori = 1 kkal = 1000 kalori) per orang per hari (Hardiansyah,1989). Semua taksiran akan kecukupan energi hanya berlaku selang waktu tertentu dan sesuai dengan pola kegiatan hidup dan pola pangan yang biasa dialami. Oleh karena itu angka kecukupan energi dinyatakan dalam nilai asupan per hari.  2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Skor Pola Pangan Harapan 2.3.1. Pendapatan total  keluarga  Tingkat pendapatan yang tinggi akan memberi peluang yang lebih besar bagi keluarga untuk memilih pangan dalam jumlah maupun jenisnya. Rumah tangga yang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang 
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diperlukan akan berakibat buruk pada status gizi anggota rumah tangganya. Pendapatan mempunyai hubungan yang erat dengan perubahan dan perbaikan konsumsipangan dimana perubahan pendapatan secara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi pangan keluarga.Meningkatnya pendapatan berarti memperbesar peluang untuk membeli pangan dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya penurunan pendapatan akan menyebabkan penurunan dalam hal kualitas dan kuantitas pangan yang dibeli (Hardiansyah, 1985).  2.3.2. Tingkat pendidikan Tingkat pendidikan berpengaruh kepada pola konsumsi pangan yang nantinya berpengaruh pada skor pola pangan harapannya. Tingkat pendidikan dapat juga dijadikan cerminan keadaan sosial ekonomi di dalam masyarakat (Hidayat, 2005). Alasan pokok mengenai pengaruh dari pendidikan formal terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi positif antara pendidikan seseorang dengan penghasilan yang akan diperolehnya (Todaro, 2000). Semakin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang ingin  dipenuhi. Pemilihan menu makanan yang mempunyai kandungan energi  dan protein yang memadai serta pemilihan komposisi jenis makanan yang  tepat, diperlukan tingkat pengetahuan yang relatif tinggi, terutama tingkat  pengetahuan kepala keluarga dan istri yang berperan sangat tinggi dalam menentukan keputusan konsumsi rumah tangga (Cahyaningsih, 2008). Tingkat pendidikan formal seorang kepala rumah tangga seringkali berhubungan positif dengan peningkatan pola konsumsi makanan rumah tangga. Hal ini termasuk upaya mencapai status gizi yang baik pada anak-anaknya.  2.3.3. Tingkat pengetahuan gizi kepala keluarga Pengetahuan Gizi kepala keluarga adalah pengetahuan baik seorang suami atau istri sebagai kepala keluarga tentang tingkat gizi suatu makanan sehingga dapat berperan aktif dalam penyusunan pola pangan keluarga. Soekirman (2000) mengemukakan bahwa pada bagan penyebab kekurangan gizi oleh Unicef 1998 tercantum meski secara tidak langsung namun tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekurangan gizi.  2.3.4. Jumlah anggota keluarga  Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik berada di rumah pada saat pencacahan 
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maupun sementara tidak ada. Sanjur (1982) menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga mempunyai pengaruh pada belanja pangan. Pendapatan perkapita dan belanja pangan akan menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah anggota keluarga. Nilai absolut belanja pangan akan meningkat pada jumlah anggota keluarga yang besar tetapi belanja pangan perkapita menurun sejalan dengan ukuran ekonomi yang ada. Pendapatan perkapita menurun dengan meningkatnya jumlah anggota keluarga.  2.3.5. Jumlah jenis bahan pangan yang dihasilkan sendiri Ketersediaan jumlah pangan atau sering disebut subsisten adalah adalah pertanian swasembada(self-sufficiency) di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga. Ciri khas pertanian subsisten adalah memiliki berbagai variasi tanaman dan hewan ternak untuk dimakan, terkadang juga serat untuk pakaian dan bahan bangunan. Jumlah jenis bahan pangan yang dihasilkan sendiri adalah berapa jumlah jenis dari  bahan makanan yang dihasilkan sendiri oleh petani dari kegiatan pertanian yang dilakukan baik meliputi makanan pokok, sayuran, buah-buahan dan hasil ternak dan sebagainya yang digunakan sebagai sumber konsumsi pangan keluarga sehari-hari, di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga (Serikat Paguyuban Petani, 2013).  2.3.6. Selera terhadap jenis makanan tertentu Pola makan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah : kebiasaan kesenangan (selera), budaya, agama, taraf ekonomi, lingkungan alam, dan sebagainya. Makanan selain untuk kekuatan atau pertumbuhan, memenuhi rasa lapar, dan selera, juga mendapat tempat sebagai lambang yaitu lambang kemakmuran, kekuasaan, ketentraman dan persahabatan. Semua faktor di atas bercampur membentuk suatu ramuan yang kompak yang dapat disebut pola konsumsi (Santoso dan Ranti, 2004)  3. METODE PENELITIAN Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Desa Sungai Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang terdapat kelompok petani Ubi Ungu. Jumlah sampel adalah 38 petani ubi ungu.  
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3.1. Penghitungan Skor PPH Petani berdasarkan sumber dari  BPPTP (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian, yaitu : 
a. Mengelompokan bahan pangan  
b. Menghitung konsumsi kalori menurut kelompok pangan 
c. Menghitung Kontribusi energi dari setiap kelompok pangan Kontribusi energi dari setiap kelompok pangan dihitung berdasarkan AKE (Angka Kecukupan Energi) yang dikonsumsi yaitu 2000 kalori. Presentase AKE dihitung dengan persamaan :  persen AKE  = Kalori Kelompok Pangan x 100  persen AKE Konsumsi sumber : BPPTP, 2012  
d. Mencantumkan bobot setiap kelompok pangan (Bobot setiap kelompok pangan merupakan besaran yang ditentukan Departemen Pertanian). 
e. Menghitung Skor atau Nilai AKE  Skor AKE merupakan hasil perkalian  persen AKE setiap kelompok pangan  dengan bobotnya. 
f. Menentukan Skor Maksimum Selanjutnya memasukkan nilai skor maksimum pada kolom “skor maks”. Skor maksimum merupakan skor ideal untuk setiap kelompok pangan. Skor maksimum ditentukan dengan rumus :  Skormaks = Kalori anjuran kelompok pangan x 100  persen x bobot AKE Konsumsi   Skor maksimum ini berdasarkan patokan dari Widya karya Pangan dan gizi Tahun 1998 dan 2004 
g. Menentukan skor PPH SKOR PPH = Skor AKE, untuk Skor Maksimal > Skor AKE  SKOR PPH = Skor Maks , jika Skor AKE > Skor Maks Untuk skor PPH sesuai kriteria  Depkes, 2003 adalah sebagai berikut :  - Kurang baik jika skor PPH <72  - Baik jika skor PPh 72-92,9  - Sangat baik jika skor PPh ≥93  
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3.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Nilai PPH Rumah Tangga Petani Ubi Ungu Untuk mengetahui seberapa besar faktor – faktor yang mempengaruhi nilai PPH rumah tangga petani Ubi Ungu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dummy variabel persamaan :  Y = b0+ b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+b5X5+b6D1+bε dimana:  Y = Skor PPH Petani Ubi Ungu Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya. b1,b2,..,b5 = koefisen regresi untuk masing-masing variabel.  X1 = Pendapatan total keluarga (Rp/ bulan)  X2 = Tingkat pendidikan (Tahun) X3 = Tingkat Pengetahuan Gizi Kepala Keluarga (Skor) X4 = Jumlah anggota rumah tangga (Orang)  X5 = Jumlah jenis bahan makanan yang dihasilkan sendiri (jumlah) D1  = Selera; 1 = selera petani baik terhadap makanan yang dikonsumi; 0 = selera      petani tidak baik terhadap makanan yang dikonsumi Ε = Faktor kesalahan  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Skor Pola Pangan Harapan Skor PPH merupakan salah satu indikasi menunjukan beragam jenis pangan yang dikonsumsi. Pola Pangan Harapan adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Skor PPH yang menunjukan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, yang dihitung berdasarkan metode PPH.  Hasil penelitian menunjukan rata-rata skor PPH sebesar 67.10. Berdasarkan kriteria Depkes 2003, skor ini termasuk kurang baik (< 72)  dan jauh dari skor PPH ideal yaitu 100 (Tabel 2). Skor PPH  hasil penelitian adalah 67.10 (Tabel 2). Skor PPH petani ubi ungu ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Skor PPH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sebesar 68.60 (BKP Provinsi Kalimantan Barat, 2013) dan lebih rendah dari  Skor PPH Petani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat 81.70 (Sulistyorini et al, 2008). Lebih rendahnya skor PPH di wilayah penelitian dibanding skor PPH Kalimantan Barat Tahun 2012 diduga karena pada saat penelitian terjadi kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti sayur-sayuran dan pangan hewani. Menurut  penelitian Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI, 1998 
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bahwa kontribusi berbagai kelompok sumber pangan terhadap total energi dan Pola Pangan Harapan menunjukkan masyarakat perkotaan mempunyai skor PPH lebih baik (83.9) dibanding dengan pedesaan (78.1). Pola pangan masyarakat yang mengacu pada pola pangan harapan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program diversifikasi pangan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan sumber zat gizi yang cukup kualitas dan kuantitas, baik komponen gizi makro maupun gizi mikro.  Tabel 2. Rerata Skor  PPH Tiap Jenis Pangan Petani Ubi Ungu Di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya No Kelompok Pangan Skor PPH   1 Skor PPH Ideal 21. Padi-padian 19.12 25.02. Umbi-umbian 1.24 2.53. Pangan Hewani 16.72 24.04. Minyak dan Lemak 4.69 5.05. Buah/Biji berminyak 0.52 1.06. Kacang-kacangan 7.92 10.07. Gula 1.38 2.08. Sayur dan Buah 15.51 30.09. Lain-lain 0 0.0 Jumlah 67.10 100Sumber: Programa Kabupaten  Tabel 3. Hasil Perhitungan Skor PPH Petani Ubi Ungudi Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya No Skor PPH (Depkes, 2003) Jumlah Persentase ( persen)1. PPH < 72) 25 65.792. PPH 72 – 92,9 13 34.213. PPH >93 0 0 Total 38 100Sumber: Analisis Data Primer 2014  Sejumlah 25 orang petani responden atau 65.79 persen petani Ubi Ungu mempunyai skor PPH kurang dari 72 dimana sesuai klasifikasi Departemen Kesehatan RI adalah kurang baik,  dan sejumlah 13 orang petani responden atau 34.21 persen mempunyai skor PPH antara 72 – 92.9 yaitu baik PPH nya.  Surachman (2013) menyebutkan terdapat hubungan aspek sosial ekonomi keluarga terhadap keanekaragaman konsumsi pangan Desa Mandiri Pangan, Kabupaten Kubu Raya. Keanekaragaman pangan diindikasikan dengan menghitung skor PPH. Adapun aspek – aspek sosial ekonomi yang mempengaruhi PPH tersebut antara lain  pendapatan per kapita, pendidikan kepala rumah tangga dan jumlah anggota 
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keluarga.Berdasarkan hal tersebut, skor PPH ini dipengaruhi tingkat pendapatan petani karena pendapatan petani menunjukan tingkat ekonomi suatu keluarga dimana dengan pendapatan akan menentukan jumlah konsumsi suatu keluarga. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Berg (1986) bahwa terdapat hubungan yang erat antara pendapatan dan gizi, dimana peningkatan pendapatan akan memperbaiki kesehatan dan gizi.  Tabel 4. Kontribusi Energi Konsumsi Menurut Kelompok Pangan Petani No. Kelompok Pangan Hasil Survei KonsumsiKalori  persen persenAKE *) Standar Nasional **) 1. Padi-padian 1 072.01 43.39 53.60 50 2. Umbi-umbian 64.60 2.62 3.23 6 3. Pangan hewani 238.94 9.67 11.95 12 4. Minyak dan lemak 565.16 22.88 28.50 10 5. Buah/biji berminyak 28.15 1.14 1.82 3 6. Kacang-kacangan 147.54 5.97 7.38 5 7. Gula  87.92 3.56 4.40 5 8. Sayur dan buah 72.45 2.93 3.62 6 9. Lain-lain 193.74 7.84 0 3  Total 2 470.52 100.00 114.49 100 Sumber: Pengolahan data primer, 2014 Keterangan: *)   :AKE Petani Ubi Ungu Di Desa Sungai Ambangah; **) :PPH Nasional  Secara kualitas, konsumsi petani ubi ungu pada umumnya masih rendah, dari skor idealnya (tabel 2). Konsumsi pangan yang mendekati skor ideal antara lain padi – padian yaitu 19.12 mendekati 25 skor ideal dan minyak dan lemak 4.69 mendekati 5 skor idealnya. Kelompok pangan yang lain jauh dari skor ideal pola pangan harapan. Menurut Bimas Ketahanan Pangan RI (2002), semakin beragam dan seimbangkomposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya. Petani Ubi Ungu di Desa Sungai Ambangahberpotensi kekurangan asupan zat gizi yang cukup besar, kekurangan asupan zat gizi tertentu menyebabkan daya tahan tubuh berkurang sehingga mudah terinfeksi penyakit. Negara atau wilayah mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila mampumenyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruhpenduduknya, dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya (Suryana, 2004). Berdasarkan survei konsumsi yang dilakukan, petani ubi ungu ini sudah dalam kondisi tahan pangan secara kuantitas tercukupi namun secara kualitas belum beragam. 
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4.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Skor PPH Petani Ubi Ungu Hasil analisi regresi faktor – faktor yang mempengaruhi Skor PPH petani Ubi Ungu di Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya :  Y = 47,726 +1,387 X1 + 0,005 X2 +6,978 X3 -1,162 X4 –  0,135 X5 +3,671 D1 e  4.2.1. Variabel X1 ( Total Pendapatan Keluarga) terhadap Y ( Skor PPH) Hasil persamaan regresi tampak bahwa apabila nilai koefisien pendapatan total keluarga untuk variabel X1 adalah 1.387 dan bertanda positif. Hal ini berarti bawa semakin bertambah variabel X1 maka akan terjadi peningkatan Y (Skor PPH). Berdasarkan hasil persamaan regresi liniear berganda tampak bahwa nilai t- hitung 2.968 > 1.69 t-tabel artinya  variabel X1 (total pendapatan keluarga) berpengaruh signifikan terhadap Y (PPH) ini menunjukan bahwa apabila variabel X1 (total pendapatan keluarga) bertambah semakin tinggi (besar) maka variabel Y (Skor PPH) juga akan semakin meningkat. Surachman (2013) menyatakan, nilai pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Pola Pangan Harapan di Desa Mandiri Pangan Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis tersebut sama-sama memberikan makna yang kuat bahwa percepatan keanekaragaman konsumsi pangan hanya dapat dilakukan dengan baik bilamana masyarakat mempunyai pendapatan yang cukup.  4.2.2. Variabel  X2 (Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga) terhadap Y (Skor PPH) Hasil persamaan regresi liniear berganda tampak bahwa nilai t-hitung 0.002 < 1.69 t tabel artinya adalah variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y yaitu skor pola pangan harapan (PPH). Tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat konsumsi pangan seseorang dalam memilih bahan pangan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memilih bahan pangan yang lebih baik dalam kuantitas maupun kualitas dibanding dengan orang yang berpendidikan rendah (Hardinsyah 1985). Namun berdasarkan  penelitian di lapangan  berbeda dengan pendapat diatas hal ini dikarenakan, petani Ubi Ungu cenderung mengikuti cara pandang terhadap jenis makanan tertentu, kebiasaan makan dan budaya yang ada disana dalam mengonsumsi pangan sehari-hari sehingga berpengaruh pada skor PPH.  
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4.2.3. Variabel X3 ( Tingkat Pengetahuan Gizi Kepala Keluarga  terhadap Y (Skor PPH) Hasil regresi diperoleh nilai t-hitung variabel tingkat pengetahuan gizi adalah 2.490, sedangkan t-tabel = 1.69, sehingga t-hitung > t-tabel (2.490 >1.69). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel. Jika dilihat dari nilai probability, variabel tingkat pengetahuan gizi (X3) memiliki nilai probability sebesar 0.018 lebih kecil dari α = 0.05, maka Ha ditolak, sehingga tingkat pengetahuan (X3) berpengaruh signifikan terhadap skor PPH petani Ubi Ungu di Desa Sungai Ambangah. Pengetahuan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan pangan yang akan dikonsumsi.Menurut Harper et al (1985), suatu hal yang meyakinkan tentang pentingnya pengetahuan gizi didasarkan pada status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan; Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, pemeliharaan dan energi; Ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang perlu sehingga penduduk dapat belajar menggunakan pangan dengan baik bagi kesejahteraan gizi.Jika pengetahuan gizi cukup maka seseorang dapat melakukan pilihan yang sesuai dengan kaidah kesehatan sesuai dengan akses yang dimiliki. Namun, demikian  pengetahuan gizi yang baik akan kurang bermanfaat bila tidak diikuti dengan sikap dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.  4.2.4. Variabel  X4 ( Jumlah Anggota Keluarga) terhadap Y (Skor PPH) Hasil regresi diperoleh nilai t-hitung variabel jumlah anggota keluarga adalah – 2.045, sedangkan t-tabel = -1.69, sehingga t-hitung > t-tabel (-2.490 > -1.69). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel sehingga Ha ditolak. Jika dilihat dari nilai probability, variabel jumlah anggota keluarga (X4) memiliki nilai probability sebesar 0.049 lebih kecil dari α = 0.05 maka Ha ditolak, sehingga jumlah anggota keluarga (X4) signifikan atau berpengaruh terhadap skor PPH petani Ubi Ungu di Desa Sungai Ambangah.   Menurut Harper (1989) jumlah anggota keluarga mempunyai andil dalam permasalahan gizi. Keluarga yang memiliki anggota keluarga dalam jumlah banyak akan berusaha membagi makanan yang terbatas sehingga makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Hasil analisis diatas memberikan makna yang sangat kuat bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi skor PPH, semakin banyak anggota keluarga maka akan sedikit jenis makanan 



152 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Pola Pangan Harapan Petani Ubi Ungu... Rahma Winati, Abdul Hamid Yusra, dan Eva Dolorosa 

yang dikonsumsi, dan jumlah yang dikonsumsi, sehingga nilai atau skor PPH menjadi kecil.  4.2.5. Variabel X5 ( Jumlah jenis bahan pangan yang dihasilkan) terhadap Y (Skor PPH) Hasil regresi diperoleh nilai t-hitung variable jumlah jenis pangan yang dihasilkan sendiri adalah -0.73, sedangkan t-tabel = - 1.69, sehingga t-hitung < t-tabel (-0.73 < -1.69). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel sehingga Ho diterima. Jika dilihat dari nilai probability, variabel jumlah anggota keluarga (X5)memiliki nilai probability sebesar 0.942 lebih besar dari α = 0.05 maka  Ho diterima, sehingga jumlah jumlah bahan pangan yang dihasilkan (X5) tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap skor PPH petani Ubi Ungu di Desa Sungai Ambangah.  Ketersediaan pangan merupakan kondisi penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan berikut turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Ketersediaan pangan merupakan suatu sistem yang berjenjang (hierarchial systems) mulai dari nasional, provinsi (regional), lokal (Kabupaten/Kota) dan rumah tangga. Ketersediaan pangan dapat diukur baik pada tingkat makro maupun mikro (Baliwati dan Roosita, 2004).  4.2.6. Variabel D1 ( Selera) terhadap Y (Skor PPH) Hasil uji regresi diperoleh nilai t-hitung variabel selera adalah 1.338 sedangkan t-tabel = 1.69, sehingga t-hitung < t-tabel (1.338 <1.69). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel sehingga Ho diterima, sehingga jumlah selera (D1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor PPH petani Ubi Ungu di Desa Sungai Ambangah.   Selera pada petani Ubi Ungu tidak mutlak berpengaruh terhadap pola pangan mereka karena terdapat kebiasaan atau budaya makan sehari – hari yang tidak mengedepankan selera sebagai salah faktor dalam mengkonsumsi pangan. Cara pandang petani ubi ungu yang hanya perpikir “makan seadanya” yang penting makan membuat selera ini tidak mempengaruhi skor pph. Nilai Determinasi (R2) dalam persamaan regresi sebesar 0.655, ini berarti Pola Pangan Harapan Petani Ubi Ungu di Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai raya dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, tingkat 
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pendidikan, pengetahuan terhadap gizi, jumlah anggota keluarga, jumlah bahan pangan yang dihasilkan dan selera sebasar 65.5 persen dan selebihnya sebesar 34.5 persen dijelaskan variabel lain diluar model.  5. KESIMPULAN DAN SARAN Skor PPH  petani ubi ungu di Desa Sungai Ambangah adalah 67.10, skor tersebut termasuk kategori kurang baik. Hal ini menggambarkan diversifikasi atau ragam jenis  pangan yang dikonsumsi petani Ubi Ungu tersebut  tidak  beragam. Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pola Pangan harapan antara lain variabel tingkat pendapatan petani, variabel tingkat pengetahuan gizi kepala keluarga, dan variabel jumlah anggota keluarga petani. Faktor - faktor yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pola Pangan Harapan petani ubi ungu antara lain tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah jenis bahan pangan yang dihasilkan dan selera. Berdasarkan hasil penelitian perlu dilaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang gizi dan pangan yang baik, sehat, berimbang dan beragam oleh instansi terkait seperti Badan Ketahanan Pangan kepada petani Ubi Ungu, dan para petani perlu meningkatkan pendapatan mereka dengan cara menanam varietas lain atau tanaman lainnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel yang mempengaruhi Skor Pola Pangan Harapan, misalnya luas lahan, jumlah anak sekolah dan lain – lain.  DAFTAR PUSTAKA Baliwati dan Roosita. 2004. Pengantar pangan dan gizi. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 2012. Petunjuk Pelaksaaan Metode Perhitungan Pola Pangan Harapan 2012. Kementerian Pertanian, Jakarta Berg, A. 1986. Peranan gizi dalam pembangunan. Rajawali. Jakarta BP2KB. 2012. Data Tingkat Kesejahteraan Desa Sungai Raya, 2012. Kubu Raya. Cahyaningsih, R. (2008). Analisis Pola Konsumsi Pangan di Provinsi Jawa Barat. Skripsi sarjana. Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 
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   SUPPLY RESPONSIVENESS OF RICE UNDER RISK IN JAMBI PROVINCE  Edison Faculty of Agriculture University of Jambi, Indonesia E-mail: ediedison950@yahoo.co.id   ABSTRACT Farmers’ supply responsiveness planting of rice in Jambi Province was estimated using Land Acreage analysis function. The objective of the study is to analyze rice farmers’ supply response under risk. The first, the lagged production function was postulated for empirical estimation of expectation variables. The estimated parameters showed that risk variables played an important role for farmers in making decisions. The result also showed that farmers are risk averse. Therefore, government policies have to consider risk management, and dynamic considerations. Finally, in order to evaluate the effectiveness of this policy especially in government farm program, the risk variables will again give an effect and impact on final result.  Kata Kunci: Supply Response Of Rice, Land Acreage Function, and Risk  1. INTRODUCTION At the time of Regional Autonomy (decentralization) today, local government seeks to find and exploit the potential of the region in order to increase revenue. As with other areas in Indonesia, the main source of public revenue Jambi is from agriculture, especially rice farming which has become one of the most strategic business nowadays because it can increase farmers' income. Jambi province, which is one of the rice-producing areas in Indonesia, showed improvements in rice production from year to year, this is because of the availability of infrastructure and production facilities for farmers (Anonymous, 2013). The development of this production that while effective in recent years, may be relatively difficult to be repeated in the future (Anonymous, 2013). This is because of economic crisis and financial difficulties which resulted in reduced subsidies for this activity. With these conditions, some areas of 
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agricultural policy experts interested in observing the response of supply and demand for inputs in rice farming. Estimation of supply response, such as changes in input use has been reported in several studies (Bapna et al. 1991; David and Barker, 1988; and Guyomard, et al. 1996). But very few have examined the response of supply and input demand in relation to price changes. In Jambi Province, the same thing with other places, a lot of farm production and investment decisions are made under uncertainty of commodity prices, crop yields, and government policies in agriculture (Anonymous, 2013). The government has been keeping input subsidies (such as fertilizer) and price support policies to improve farm production. This policy is very controversial. In order to evaluate this policy, it is very important to understand the response of farmers to economic stimuli such as factor prices and not prices. The farmers’ responses to price changes for specific products aimed at many conditions, which include applying resources especially land and family labor, plant selection and techniques, opportunities outside labor, the price of the product and the presence of income uncertainty as well as farmers' attitudes towards risk (Olwande, 2009). Further according to Darmawi (2005) also asserted that in any business activity in sector of agriculture or agribusiness, the business is always faced with situations of risk and uncertainty. The farmers' response to price changes is useful for policy formulation. If farmers respond positively to price movements, supply of rice will be affected by the increase in price. Effectiveness and cost of alternative pricing policies depends on the magnitude and significance of the estimated response (Smith et al., 2009). Knowledge of the impact of other variables on the response of production is important for policy makers. Important variables include input prices, changes in technology, farm management, risk and financial constraints must be considered in studying the response of production for this study is more realistic and useful (Keeney and Hertel, 2008). The role of the response of agricultural production has gained much attention in empirical studies today. Neoclassical theory of the model of production behavior of farmers in terms of maximum profit has been tested and accepted in the literature (Brennan, 1982). Choi and Helmberger (1993) have demonstrated theoretically that the increased uncertainties resulting price decline in optimal production from farming to compete. 
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Although many problems in its estimation, production response has a value of better consideration of policy makers in examining the basic program of farming in the province of Jambi to efficiency, the impact of distribution and production improvements. Key considerations in testing the response of production are (a) the production decisions made under ex-ante expectations and (b) many manufacturers are repellent risk (risk aversion) of at least limited income (Polome  et al., 2006). If there is risk involved in the production process or input prices and output, the agent assumed to behave as if they maximize expected utility of profits. Depending on the agents risk preferences, the marginal expectation of the input may not balance with the price factor. If an agent is repellent risk and production risk, the imbalance will depend on how risk into the production function and although the input will increase the risk or reduce risk marginally (Villano et al., 2005). The process of agricultural production is generally characterized by sustainable decision because of time lags between the allocation of input and output realization. In the case of rice production in Jambi Province, farmers experience tend to decide crops to be planted with the availability of information about prices and the development of weather and infestations insecticides in the local area. Finally, farmers will decide the level of input variables such as labor and fertilizer. If constraints are not rational, farmers tend to modify its decision at each stage, depending on any changes to this information. When all inputs are implemented, not many farmers can work to control the production process. Output level and then determined by a number of exogenous factors such as rainfall, drought, infestation insecticides and pesticides, plant diseases, and other factors that could affect agricultural production. Lack of this control makes it difficult to assess ex-ante supply function, because one can only observe the fact output as the supply function assessment ex-post. From the above information then can be withdrawn subject matter as follows: "Can supply response of farmers to input prices, output prices, government programs in farming, the price of fertilizer, pesticide price, area harvested and other exogenous variables be explained?" From the issue and the problems above, the research objectives can be drawn: "Assessing the supply response of farmers to input prices, output prices, government programs in farming, the price of fertilizer, pesticide price, area harvested, and other exogenous variables."  
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2. LITERATURE REVIEW There is a long tradition in production lagged model in evaluating supply response under risk at both the aggregate and farm level (McSweeny et al. 1987). However, the measurement of expected returns and supply response under risk in programming formulation is a modeller’s dilemma. The optimal solution from building appropriate models will have significant implications for policy formulation and analysis. In conjunction with choosing the appropriate models, this section presents theoretical frameworks  of acreage supply response decisions and its implication on government farm programs. The basic models used in the analysis of risk production are acreage response model for lagged production analysis and its implication on price support and input subsidy programs’ effectiveness (McCulloch, and Timmer, 2008). Although farm production has been viewed as a single or multi product production decision (Just, 1973), these models have not included risk. In this section, theoretical formulations of production decision under uncertainty using single  product (since we focus only on rice) approach are presented. Let the general statement of acreage decision model be :   A = f(Ф, π, λ,  θ),  .............................................................................................................. (1)  where :   Ф = gross revenue per hectare π = profits λ = risk component θ = policy component  and the farmers objective under risk that is to maximize the expected utility function defined as follows :  Max E {U(π)} = E{U[X, θ, T). A – C. X. A – F]} ......................................................... (2)  where  :     π  = profits X  = input per hectare used Θ  = policy of farm program T  = proxy for technological change A  = acreage harvested C  = input prices F  = fixed cost of production  
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The gross revenue per hectare can be denoted as Ф = (X, θ, T) A. If the assumption that  f’(.) = 0 is imposed as the first order condition for a maximum, the solution will yield the following equations :  A* = A(Ф, C, θ, T) .............................................................................................................. (3) X* = X(Ф, C, θ, T) .............................................................................................................. (4)  Let stochastic gross revenue Фi = Фi* + λ  where   :    Фi* = farmers’ expected revenue per hectare, and λ    = risk associated with crop  Then the acreage response and input demand equations are :  A* = A(Ф*, λ, C, θ, T) ....................................................................................................... (5) X* = X(Ф*, λ, C, θ, T) ........................................................................................................ (6)  Upon the substitution of (5.5 – 5.6) back to (5.2), the indirect expected utility function can be derived as follows:  V(Ф*, λ, C, θ, T) = E{U[X*, θ, T).A* - C. X*. A – F]} ................................................. (7)  The indirect utility function V(Ф*, λ, C, θ, T) is continuous and differentiable (Ф*, λ, C). However, according to Pope and Cramer (1999), homogeneity and symmetry conditions are violated under risk and risk aversion.  3. RESEARCH METHOD The research was conducted in Jambi Province, because this region is one of the producers of rice in Indonesia. And research carried out from March 2013 until August 2013. Implementation of the study used survey methods and data drawn from secondary data. Data used in this study are the data year 1986-2012 for the province of Jambi. Data from 1986-2012 are used to capture the economic crisis period that varies with the level of economic crisis are high, medium and small.    
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3.1. The Acreage Response Functional Form Most supply response studies concentrate on the measurement of acreage response due to the high variability of yields. Since production response can always be decomposed of total production, or supply response. When between land and new seeds is possible to any significant extent, yield response may be considerable. On the other hand, because actual production levels reflect the ifluence of uncontrollable variables such as weather, plant disease and infrastructure, basing supply response on production levels is problematic. The acreage response equation is  At = α0 + α1 Фt + α2λt + α3Ct + α4 θt + εt .................................................................. (8)  where   :   At  = acreage per hectare in year t Фt = expected gross return in year t λt = expected risk in year t Ct = input prices in year t θt = government farm program in year t α0 = intersept α1 - α4 = parameters εt = error term  the variables in equation (7) were defined as follows :  a)  The Gross Return Variable (Фt)  Фt = ΣPt.Yt.At ............................................................................................................... (9)  where   :  Фt = expected gross return in year t Pt = output price in year t Yt = yield per hectare in year t At = acreage per hectare in year t  (b)Farmers’ Expected Gross Return [E(Фt)]  E(Фt) = α1 Ф(t-1) + … + αp Ф(t-p) + β1 ε (t-1) + ... + β q ε (t-q) ........................... (10)  where : Ф(t-1) = gross return per hectare in year (t-p), which is an auto-regressive (AR) component ε (t-q) = error term of lagged q year, which is a moving average (MA) component  (c) Risk Variable (λt)  λt = [Фt – E(Фt)]2 ....................................................................................................... (11)   



Prosiding PERHEPI 2014 161 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 

 
 

Edison Supply Responsiveness of Rice... 

(d) Farmers’ Expected Risk Variable [E(λt)]  E(λt) = α1 λ(t-1) + … + αrλ(t-r) + β1 U (t-1) + ... + β s ε (t-s) ................................. (12)  where :  λ(t-r) = the risk variable in year (t-r), which is an AR component ε(t-s) = error term of risk associated with production lagged s years, which is MA       compenent  In time series analysis, it is important to test the stationary of data. Non-stationary of the time series data has a substantial influence on the final estimated rsults. According to Clark and Spriggs (1989), if a rime series data are not stationary, any shock, even an unexpected policy shock, will cause a permanent response, and the series will not return to the pre shock level without an equal shock in the opposite direction. In contrast, a stationary time series contains only a transitory responses. The null hypothesis that crop acreage process is a unit root process was tested against the alternative hypothesis that acreage process is stationary around a linear trend. In other test this hypothesis, the equation was defined as follows :  δ(At) = β0 + β1T + β2At-1 + β3δ(At-1) + εt ................................................................ (13)  where : δ(At) = the difference acreage between year t and year(t-1) T = linear time trend At-1 = acreage in year t-1 εt = the errorterm β0 = intercept β1 – β3 = parameters  The null hypothesis, in terms of estimated coefficients of equation (12), can be expressed as follows :  H0 : β1 = β2 = β3 = 0  If H0 is not rejected, then, the crop acreage process is a unit root process.   Moreover, supply response consists of acreage and yield equations for rice. These equations are specifired linearity and estimated by seemingly unrelated regression. Partial adjustment is assumed and thus lagged acreage is included in the model. The acreage equations are :   
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At = f(P*t-1 , At-1 ,θt ,T ,Фt ) ............................................................................................. (14)  where : At = acreage  harvested in year t P*t-1 = effective farm price deflated by index the variable cost of production in year  t-1 θt = a varible representing the impact of input subsidy and price support program at year t,  T = linear trend Фt = the risk variable in year t  The estimation acreage equations under risk are estimated by ordinary least sqares. The Durbin-Watson value is used to test the hypothesis. These results will be used to see how much risk has impact on acreage planted and also about the structural elsticity of planted acreage with respect to risk.  4. FINDINGS  AND DISCUSSIONS The main purpose of this study was to identify the supply response of farmers' decision rules for risk and government policy programs. Expected Utility Profit function is used to estimate the hypothetic parameters. This function is subjected to variables with respect to risk and government policy programs to identify the optimal decision and risk efficient strategies. The key functions used to risk analysis are the meta-profit function, the lagged production function, and government program effectiveness.  4.1. Estimation of Lagged Production Function This study investigated the acreage supply response in existing risk in lagged production function. The parameters of the crop acreage under risk were estimated by the ordinary least squares. In order to test the significance of each parameter, the null hypothesis can be expressed as H0 : β1 = β2  = … = βn  = .0. the results of estimated parameters of acreage response under risk were listed in Table 2. the Durbin Watson analysis showed that the hypothesis that  β1 = β2  = … = βn  = .0 can be rejected. This implies that at least one of the parameters is not equal to zero. The acreage response were specified linearly, and estimated at two steps. First, farmers’ expected gross revenue per hectare and risk variable were identified. Second, the estimated results were used to predict expected gross revenue per hectare and risk. the expected gross revenue variables were specified as an autoregressive-moving average process of Φt. The result of ARMA (3,3) was expressed as follows:  E (Φt) = Φt* =12.8 + 0.8 Φt-1 + 0.01Φt-2 + 0.3Φt-3 - 0.2Єt-1 - 0.02Єt-2 - 0.3Єt-3 ......... (15)  
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The expected risk variables (λ) were specified as an autoregressive-moving average process of (Φt – Φt*)2. The result of ARMA (3,3) can be expressed as follows:  λ = 12,3 - 0,5 λt-1 + 0.4λt-2 + 0.5λt-3 - 0.03Ut-1 + 0.7Ut-2 - 2.7Ut-3 ...................... (16)  Moreover, it suggests from empirical results that economic time series are rarely stationary and thus there is no reason that their associated error will be stationary. In order to estimate a unit root (stationary) for acreage response process, the Dickey-Fuller test was used to check the hypothesis that H0 : β1 = β2  = … = βn  = .0. the results can be seen in Table 1.  Table 1. Dickey-Fuller Test for Acreage Response  ResultF-test 36.981Critical Value 4.03Judgement  Reject H0Implication  No unit root These results indicated that rice data have no unit roots. So the data for these variables were not differenced before the acreage response was estimated. After the acreage response equation was specified, the estimated parameters were reported in Table 2. From Table 2, the positive parameter on the expected gross revenue, Φt*, was significant at 5 percent significance level. This indicates that as farmers’ expected revenue for rice increases, the rice acreage will increase. The parameter on the risk variable, λ, was greater than zero although it is not significant at the 1 percent significance level. This indicates that farmers are risk averse, and the risk associated with gross revenue increases, the acreage curve will shift to the left. The paramter of support price programs, ή1, was greater than zero although it is significant at the 10 percent significance level. This indicates that support price program have caused any distortions in acreage decisions by shifting the rice acreage response curve to the right.    
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Table 2. Estimations of Acreage Response Under Lags  Parameters Std. ErrorIntercept   -7.6341Φt * 0.0031*** 0.0009Λ -0.0048** 0.0013C1 0.0023 0.0067C2 0.0012 0.0011θ1 0.0936* 0.0493θ2 0.0508** 0.0241T 0.0021 0.0912R2 0.8923D.W. 2.7824Keterangan: Φt* = expected gross revenue; λ = expected risk; θ1 = fertrilizer price;    θ2 = pesticide; ή1 = price support program; ή2 = input subsidy;    T = linear time trend;  R2 = adjusted R2; D.W. = Durbin-Watson statistics  4.2. The Impact of Fertilizer and Pesticide Use on Crop Yields In order to test trade distorting effect of fertlizer and pesticide subsidy program, it is necessary to analyze the impact of fertilizer and pesticide use on crop yields since this program already showed positive impact on yield  increasing and encourage to use.high yield variety that need more fertilizer and pesticide use per hectare in previous year and time trend, and assumed to be linear in its equations:  Yt  =  β0  + β1ּזt-1 + β2Φt-1 + β3T + Єt ......................................................................... (17)  where : Yt = rice crop yield in year t 
   t-1 = fertilizer use per hectare inyear t-1 Φt-1 = pesticide use per hectare in year t-1 T = time trend variable β0 = intercept β1 – β3 = parameters Єt = error term  The OLS method was used to estimate the rice yield parameters. The estimated equation was as follows:  δ(At)  = 4851,3 +  0,087 T +  0.371At-1 + 1.081 δ (At-1)   ................................. (18)            (21,9)      (0,038)        (0,141)           (0,2104)           D.W.  =  0,5912     R2  = 0,8971ּז
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From the equation above, fertilizer and pesticide use per hectare had a positive influence on rice yield since its parameter was positive and significant at the 5 percent significance level. This indicates that increased fertilizer and pesticide use increases rice yield. And the parameter on time trend variable was significantly different from zero at the 1 percent significance level. It indicates that technical change has significant impact on rice yield. The input subsidy program encourages farmers to use more fertilizer and pesticide which increases yields. Since, by using fertilizer, total output of rice is the product of acreage planted. Therefore, the impact of input subsidy program will encourage farmer to increase their output, and shift the output supply curve to the right. Hence, the input subsidy program causes trade distortion by shifting output supply curve to the right.  5. CONCLUSIONS AND FUTHER RECOMMENDATIONS In this study, theoretical and empirical models associated with suply response under risk are reviewed. This study presented a framework for analyzing supply response decisions under risk. The importance of considering risk in rice crop framework was illustrated by simulating the acreage models at various price support levels for rice. The model simulation is used ro evaluate the effectiveness of government programs. And finally to see the impact of risk on supply response. The first, the lagged production function was postulated for empirical estimation of expectation variables. The estimated parameters showed that risk variables played an important role for farmers in making decisions. The result also showed that farmers are risk averse. Therefore, government policies have to consider risk management, and dynamic considerations. Finall, in order to evaluate the effectiveness of this policy especially in government farm program, the risk variables will again give an effect and impact on final result. For instance, eliminating risk will increase the acreage which it means the supply curve will shift to the right.  REFERENCES Anonymous. 2013. Jambi dalam Angka. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Jambi 
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   ANALISIS KETERKAITAN KARAKTERISTIK IKLIM DENGAN PRODUKTIVITAS PADI DI SUMATERA UTARA  Rahmanta Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian USU Medan E-mail : rahmantaginting@yahoo.com   ABSTRAK Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat nyata terhadap stabilitas ketahanan pangan, termasuk ketahanan pangan di daerah. Iklim dan cuaca menjadi serba tidak pasti dan terkadang berubah drastis.  Secara umum iklim dan cuaca tidak lagi mengikuti ritme iklim tropis dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kering, melainkan dalam ritme tumpang tindih atas keduanya. Hujan di musim kering, atau kering di musim hujan merupakan fenomena yang sering dialami saat ini. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis karakteristik perubahan iklim  dalam kaitannya dengan produktivitas padi di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai instansi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data yang digunakan mulai tahun 1990 sampai dengan 2012. Model yang digunakan adalah model korelasi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara kelembaban udara dengan produktivitas padi, hubungan positif dan signifikan antara curah hujan dengan produktivitas padi, dan hubungan positif dan tidak signifikan antara penyinaran matahari dengan produktivitas padi.  Kata Kunci: Karakteristik Iklim, Produktivitas Padi, Korelasi  1. PENDAHULUAN Pemanasan global (global warming) telah mengubah kondisi iklim global, regional dan lokal. Perubahan iklim global antara lain disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat berbagai aktivitas yang mendorong peningkatan suhu bumi. Mengingat iklim adalah unsur utama dalam sistem metabolisme dan fisiologi tanaman, maka perubahan iklim global akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, termasuk tanaman padi. 
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Pemanasan global sebagai salah satu aspek perubahan iklim berpotensi meningkatkan proses transfer uap air ke atmosfir yang menyebabkan kelembaban atmosfir meningkat. Konsekuensinya secara spasial akan terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dan pengurangan di beberapa wilayah lainnya. Demikian pula secara temporal akan terjadi potensi peningkatan curah hujan pada musim hujan (MH) dan penurunan jumlah curah hujan pada musim kemarau (MK). Ada kecenderungan bahwa penurunan curah hujan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jawa sekitar 246 mm/tahun. Perubahan pola curah hujan (CH) dan penurunan jumlah curah hujan akan berpengaruh terhadap produksi tanaman padi, terutama padi ladang atau padi sawah tadah hujan. Apabila waduk, bendungan, atau cekdam mampu menyimpan air yang cukup untuk keperluan air irigasi maka produksi padi sawah irigasi diperkirakan tidak akan terpengaruh oleh pengurangan curah hujan tersebut, kecuali kalau sumber airnya menjadi berkurang. Telah banyak bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat nasional dan internasional. Penyusunan program aksi adaptasi untuk perubahan iklim bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan serta meningkatkan ketahanan (resillience) masyarakat, baik secara fisik, maupun ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim. Pembangunan daerah dengan agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim memiliki tujuan akhir berupaya terciptanya sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap perubahan lingkungan.  Perubahan iklim global akan mempengaruhi tiga unsur iklim dan komponen alam yang sangat erat kaitannya dengan pertanian, yaitu (a) naiknya suhu udara yang juga berdampak terhadap unsur iklim lain, terutama kelembaban dan dinamika atmosfer, (b) berubahnya pola curah hujan dan makin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim (anomali iklim) seperti El-Nino dan La-Nina, dan (c) naiknya permukaan air laut akibat mencairnya gunung es di Kutub Utara. Perubahan iklim dan kejadian iklim ekstrim seperti El-Nino dan La-Nina akan mengancam ketahanan pangan daerah, dan keberlanjutan pertanian pada umumnya. Sebagai gambaran, satu kali kejadian El-Nino (lemah-sedang) dapat menurunkan produksi padi nasional sebesar 2-3 persen. Jika iklim ekstrim diikuti oleh peningkatan suhu udara maka penurunan produksi padi akan lebih tinggi. Pengalaman masa lalu menunjukkan dampak kejadian iklim ekstrim El-Nino tahun 1991, 1994, dan 1997, serta 
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La-Nina tahun 1988 dan 1995 terhadap gagal panen padi sawah rata-rata mencapai 3.95 persen dari luas areal panen padi sawah akibat kekeringan dan banjir pada setiap tahun tersebut. Perubahan iklim (climate changes) merupakan salah satu fenomena alam dimana terjadi perubahan nilai unsur-unsur iklim baik secara alamiah maupun yang dipercepat akibat aktivitas manusia di muka bumi ini. Sejak revolusi industri dimulai hingga sekarang telah menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara global. Selain meningkatkan itu, perubahan iklim juga menyebabkan anomali iklim seperti fenomena Enso (El-Nino dan La-Nina), IOD (Indian Ocean Dipole), penurunan atau peningkatan suhu udara secara ekstrem, curah hujan dan musim bergeser dari pola biasanya dan tidak menentu serta permukaan air laut meningkat dan terjadinya rob di beberapa wilayah. El-Nino adalah kejadian iklim di mana terjadi penurunan jumlah dan intensitas curah hujan akibat naiknya suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik Selatan yang mendorong mengalirnya massa uap air di wilayah Indonesia ke arah timur. Sebaliknya, La-Nina adalah kejadian iklim di mana terjadi peningkatan jumlah dan intensitas curah hujan hingga memasuki musim kemarau akibat penurunan suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik Selatan yang memperkaya massa uap air di wilayah Indonesia.  Saat ini, perubahan iklim bukan lagi menjadi perdebatan tentang keberadaannya tetapi sudah menjadi permasalahan bersama antar komunitas, antar instansi, antar daerah bahkan nasional untuk mendapat penanganan serius karena begitu banyak aspek kehidupan yang terkena dampaknya, apalagi sektor pertanian. Produktifitas dan progresifitas sektor pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama perubahan dan anomali iklim. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak pihak menyatakan bahwa usaha di sektor pertanian merupakan sektor usaha yang berada pada posisi ketidakpastian (unpredictable). Setiawan (2009) dalam analisisnya yang berjudul Kajian Hubungan Unsur Iklim Terhadap Produktivitas Cabe Jamu menyatakan bahwa unsur cuaca dapat dipergunakan untuk menduga produktivitas tanaman. Unsur cuaca yang penting dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman diantaranya adalah curah hujan, temperatur, angin, sinar matahari, kelembaban dan evaprotranspirasi. Banjir dan kekeringan merupakan salah satu fenomena yang terjadi sebagai dampak sirkulasi iklim global seperti adanya gejala alam La-Nina dan El-Nino.  Dewasa ini bencana banjir dan kekeringan semakin sering terjadi bukan saja pada episode tahun-tahun La-Nina dan El-Nino, tetapi 
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juga pada periode tahun normal. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan tata guna lahan (land use) yang mengakibatkan penurunan daya serap tanah dibarengi dengan meningkatnya penggunaan air tanah untuk berbagai kegiatan seperti di daerah Sumatera Utara. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: (a) Bagaimana perkembangan luas panen dan produksi padi, (b) Apakah ada hubungan antara karakteristik iklim dengan produktivitas padi di Sumatera Utara ?  2. METODE PENELITIAN Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data yang digunakan mulai pada tahun 1990 sampai dengan 2012. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi, seperti Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, serta lembaga atau instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Model yang digunakan adalah model analisis korelasi sederhana. Korelasi dapat didefinisikan sebagai tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel disebut korelasi sederhana. Koefisien korelasi dapat dicari dengan rumus:      dimana: r =  Koefisien korelasi n = Besarnya sampel x = Karakteristik iklim y = Produktivitas padi   Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t dengan rumus:     dengan kriteria pengujian : Bila thit ≤ ttabel, pada α = 0.05, atau nilai sig > α = 0.05 berarti Ho diterima, H1 ditolak. Bila thit > ttabel, pada α = 0.05, atau nilai sig < α = 0.05 berarti Ho ditolak, H1 diterima.   
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Karakteristik Iklim Iklim merupakan kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Contoh kajian iklim yaitu wilayah Eropa Utara, Asia Utara, Amerika Bagian Selatan ataupun Australia Bagian Selatan, tanaman musiman tidak bisa tumbuh pada musim dingin.  Tanaman musiman hanya dapat tumbuh dan berdaun segar sejak musim semi sampai akhir musim panas. Unsur-unsur cuaca/iklim terdiri dari curah hujan, kelembaban udara, temperatur, angin, tekanan udara.  

 Gambar 1. Peta Zona Musim di Sumatera Utara  Provinsi Sumatera Utara terletak yang dekat garis khatulistiwa maka tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 30.10C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 21.40 C. Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai dua musim yaitu musim penghujan I dan II dan musim kemarau I dan II. Musim penghujan pertama, 
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biasanya terjadi pada bulan September sampai dengan Desember, dan musin hujan kedua pada bulan April hingga Mei, sedangkan pada musim kemarau pertama biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan April dan musim kemarau kedua terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus.  Selanjutnya, gambar peta zona musim di Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 1. Berkembangnya isu perubahan iklim, beberapa studi menunjukkan adanya tren-tren perubahan beberapa unsur iklim dari suatu daerah ke daerah lain yang berbeda-beda. Misalnya, suhu minimum absolut di Sampali  mengalami tren menaik sementara suhu maksimum absolut justru menurun. Awal musim serta panjang musim yang tidak tetap dan senantiasa memiliki perubahan dari tahun ke tahun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sedapat mungkin melakukan pengamatan unsur  iklim di setiap daerah zona musim (ZOM) tersebut. Beberapa unsur iklim yaitu: kelembaban udara, curah hujan, penyinaran matahari, kecepatan angin dan penguapan dapat dilihat pada Tabel 1.   Tabel 1. Rata-rata Kelembaban Udara, Curah Hujan, Penyinaran Matahari, Kecepatan Angin dan Penguapan Tahun 2012 Stasiun Kelembab-an Udara (persen) Curah Hujan (mm) Penyinaran Matahari (persen) Kecepatan Angin (m/sec) Penguapan (mm/hari)Sampali 82 188 51 2.4 3.9Polonia 79 267 48 3.1 4.7Belawan 81 140 48 1.8 2.6Marihat RS 84 206 58 - 3.1Pinang Sori 84 657 36 - -Gabe Hutaraja 88 184 58 - 2.2Binaka Gn.Sitoli 88 252 49 3.0 4.0Sidamanik 81 145 56 - -Sumber: BPS Sumatera Utara, 2013  3.2. Luas Panen dan Produksi Padi Di Provinsi Sumatera Utara Perubahan iklim di Indonesia dapat mengakibatkan degradasi kesuburan lahan yang berdampak terhadap memicu penurunan produksi padi sekitar 4 persen per tahun, kedelai sebesar 10 persen serta produksi jagung akan mengalami penurunan luar biasa sampai dengan 50 persen. Negara-negara dengan kondisi geografis yang lebih khusus seperti India dan Afrika akan mengalami penurunan produksi pertanian yang lebih tinggi lagi. Keadaan tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung juga akan 
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berdampak terhadap aktivitas pertanian di wilayah Sumatera Utara. Perkembangan luas panen dan produksi padi di Sumatera Utara selama tahun 2000 - 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan Tabel 2, mulai Tahun 2000 – 2012 perkembangan total luas panen, produksi dan rata-rata produksi atau produktivitas padi di Sumatera Utara mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi terbesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan total produksi sebesar 3 715 513 Ton, dengan luas panen sebesar 765 099 Ha dan rata-rata produksi atau produktivitas sebesar 40.93 Kw/Ha.  Tabel 2. Perkembangan Total Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Provinsi Sumatera Utara Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata Produksi (Kw/Ha)2000 847 610 3 514 253 34.102001 801 948 3 291 515 33.722002 765 161 3 153 305 33.802003 825 188 3 403 075 34.042004 826 091 3 418 782 34.152005 822 073 3 447 393 35.022006 705 023 3 007 636 35.022007 750 232 3 265 834 35.782008 748 540 3 340 794 37.472009 768 407 3 527 899 38.172010 754 674 3 582 302 39.652011 757 547 3 607 403 39.842012 765 099 3 715 513 40.93Sumber: BPS Sumatera Utara, 2013  3.3. Hubungan antara Karakteristik Iklim dan Produktivitas Padi Berdasarkan pengolahan data sekunder, maka diuraikan hasil pengolahan data sebagai berikut:  Tabel 3. Nilai Koefisien Korelasi Hubungan Karakteristik Iklim dan Produktivitas Padi di Sumatera Utara tahun 2000-2012 No Hubungan antar variabel Koefisien korelasi (r) Sig1. X1 dan Y -0.074ns 0.7372. X2 dan Y     0.535*** 0.0083. X3 dan Y  0.223ns 0.305N 23Keterangan: *** = signifikan pada alpa 1 persen; ns = tidak signifikan pada alpa 5 persen 
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Tabel 3 diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0.074. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kelembaban udara (X1) dengan produktivitas padi (Y) sangat rendah. Koefisien korelasi bertanda negatif berarti jika kelembaban udara meningkat maka produktivitas padi akan menurun, begitu juga sebaliknya. Nilai signifikansi sebesar 0.737 > 0.05, berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu kelembaban udara dengan produktivitas padi. Hal ini karena tingginya kelembaban udara maka akan menyebabkan kurang sempurnannya proses fotosintesa sehingga akan dapat menurunkan produksi dan produktivitas padi. Tabel 3 diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.535. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara curah hujan (X2) dengan produktivitas padi (Y) tinggi. Koefisien korelasi bertanda positip berarti jika curah hujan meningkat maka produktivitas padi akan meningkat juga, begitu juga sebaliknya. Nilai signifikansi sebesar 0.008 < 0.05, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu curah hujan dengan produktivitas padi. Hal ini karena tercukupnya ketersediaan air maka akan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi.  Padi sawah dimana lahan yang digunakan hendaknya cukup memperoleh air. Padi sawah pada waktu-waktu tertentu memerlukan genangan air, terutama sejak musim tanam sampai mulai berbuah. Pengairan pada pesemaian kering dilakukan dengan cara mengalirkan air keselokan yang berada diantara bedengan, agar terjadi perembesan sehingga pertumbuhan tanaman padi dapat berlangsung, meskipun dalam hal ini sering kali ditumbuhi oleh tumbuhan pengganggu atau rumput. Air berperan menghambat atau bahkan menghentikan pertumbuhan tanaman pengganggu/rumput. Perlu diketahui bahwa banyaknya air dan kedalamanya merupakan faktor yang memperngaruhi perkembangan semai, terutama pada pesemaian yang dilakukan secara basah. Ketersediaan air yang cukup juga akan dapat meningkatkan pola tanam atau intensitas pertanaman padi seperti : padi-padi-palawija atau padi-palawija-padi atau padi-padi-padi.  Tabel 3 diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.223. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penyinaran matahari (X3) dengan produktivitas padi (Y) rendah. Koefisien korelasi bertanda positip berarti jika penyinaran matahari meningkat maka proses fotosentisa akan semakin membaik sehingga produktivitas padi akan meningkat juga, begitu juga sebaliknya. Nilai signifikansi sebesar 0.305 > 0.05, berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu penyinaran matahari 
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dengan produktivitas padi. Hal ini karena meningkatnya penyinaran matahari maka akan mempengaruhi proses fotosintesa sehingga tidak signifikan akan meningkatkan produksi dan produktivitas padi.  3.4. Upaya Peningkatan Produktivitas Padi Rawan pangan khususnya padi dan beras disebabkan oleh perubahan iklim dan pada lahan sawah sudah tidak mampu menghasilkan produksi untuk menyeimbangkan antara besarnya konsumsi masyarakat dengan produksi yang dihasilkan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk penanganan daerah rawan pangan adalah dengan program aksi pencetakan lahan sawah baru, pemakaian saprodi dan varietas unggul baru oleh petani yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jenis varietas unggul seperti juga namanya maka ia memiliki kelebihan-kelebihan: umurnya pendek, hasilnya banyak, tahan terhadap hama dan penyakit serta tahan terhadap perubahan iklim atau tidak mudah roboh. Sifat-sifat itulah yang diharapkan dari padi jenis varietas unggul. Selain sifat-sifat diatas padi varietas unggul diharapkan menghasilkan beras berkualitas tinggi, dan rasanya enak.  4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 4.1. Kesimpulan Selama Tahun 1990-2012 terdapat kecenderungan yang positif pada luas panen, produksi dan produktivitas padi di Sumatera Utara. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara curah hujan dengan produktivitas padi. Sedangkan kelembaban udara dan penyinaran matahari tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap produktivitas padi.  4.2. Implikasi Kebijakan Kebijakan penggunaan varietas unggul baru dan pengaturan pola tanam sebaiknya perlu dikembangkan oleh petani. Penggunaan varietas unggul baru dan pengaturan pola tanam padi akan dapat menyesuaikan terhadap perubahan iklim sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas padi.    
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   REVITALISASI KOPERASI PERDESAAN: SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN PETANI  M. Noor Azasi Ahsan Sekretaris Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum Dewan Koperasi Indonesia, Anggota Pokja Khusus Dewan Ketahanan Pangan   ABSTRAK Pada tahun 1970-an, pemerintah mengembangkan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dengan tujuan membantu penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi para petani. BUUD selanjutnya bermetamorfosa menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) yang bersifat multipurpose. Meskipun berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984, kesejahteraan petani tetap tidak meningkat. Pada awal era reformasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan koperasi-koperasi lain mengambil alih sebagian peran KUD dalam penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT). Namun target swasembada tetap tidak tercapai, demikian juga usaha meningkatkan kesejahteraan petani. Revitalisasi koperasi pedesaan melalui penerapan nilai dan prinsip yang terkandung dalam jatidiri koperasi (cooperatives identity) memiliki arti strategis dalam mendukung pemberdayaan petani. Hal itu membutuhkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan agar koperasi dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga baru yang diamanahkan sejumlah undang-undang, seperti Badan Usaha Milik Petani, Badan Usaha Milik Desa, dan Lembaga Keuangan Mikro.  Kata Kunci: Koperasi, Revitalisasi, Jatidiri  1. PENDAHULUAN Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris.Di Jerman, koperasi-koperasi didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen dan Schulze Delitch.  Di Denmark, Pastor Christiansone  mendirikan koperasi  pertanian. Sedangkan di Indonesia,  Arya Wiria Atmaja  mendirikan sebuah unit simpan-pinjam di Purwokerto pada Tahun 1896. Selain menggunakan uangnya sendiri, Arya Wiria Atmaja juga 
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menggunakan kas mesjid yang dipegangnya sebagai modal koperasi tersebut. Secara konseptual, koperasi sebagai Badan Usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Bung  Hatta mengatakan bahwa koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.  Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, disebutkan  bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar  atas asas kekeluargaan (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2005). International Cooperatives Alliance (ICA) menetapkan tujuh prinsip dasar yang menjadi jatidiri koperasi, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi serta kepedulian pada komunitas.  Berdasarkan data Departemen Koperasi & UKM pada tahun 2004, tercatat ada 130730 unit koperasi, tetapi yang aktif hanya sekitar 28.55 persen. Sedangkan yang menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya 35.42 persen koperasi. Berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, dibedakan koperasi yang bersifat single purpose yang hanya memiliki satu unit usaha dan yang multipurpose dengan beberapa unit usaha yang beragam. Salah satu koperasi yang bersifat multipurpose adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Koperasi pada umumnya masih mengharapkan keberpihakan dan perlindungan pemerintah untuk dapat berkembang. Pemerintah masih diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan koperasi dengan menyediakan semua sumberdaya yang diperlukan koperasi untuk dapat berkembang. Pemerintah juga diharapkan memberikan alokasi peluang ekonomi, dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, atau dimana koperasi yang telah berhasil melakukan kegiatan ekonomi di suatu daerah untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.  
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2. KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI Pada tahun 1963, pemerintah memprakarsai pembentukan Koperasi Pertanian (Koperta) dikalangan petani, yang produk utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Ada 4 tingkatan dalam kelembagaan Koperta, yaitu Koperta di tingkat pedesaan, Puskoperta di tingkat kabupaten, Gakoperta di tingkat provinsi, dan Inkoperta di tingkat nasional.Pada tahun 1966-1967 dikembangkan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai pengembangan lebih lanjut dari Koperta.  BUUD merupakan penggabungan antara Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa yang ada dalam satu unit desa, yang disebut wilayah agro-ekonomis dengan luas 600 sampai 1 000 hektar sawah. Tugas utamanya membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi (termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil), penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. BUUD melakukan pembelian gabah, menggiling dan menyetor beras ke Depot Logistik (Dolog), serta menjadi penyalur pupuk.  Secara bertahap, BUUD dikembangkan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah menetapkan strategi pembinaan KUD dalam 3 tahap yaitu: ofisialisasi (ketergantungan kepada pemerintah masih sangat besar), deofisialisasi/debirokratisasi (ketergantungan kepada pemerintah secara bertahap dikurangi), dan otonomi (kemandirian).Instruksi Presiden Nomor  4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Kegagalan KUD yang melancarkan “pemaksaan kredit-kredit pertanian”, lemah manajemen, birokratis dan sarat korupsi, mengakibatkan stigma buruk terhadap koperasi. Memasuki era reformasi, wacana ekonomi kerakyatan kembali tampil ke permukaan sebagai jargon politik dan retorika program pembangunan, yang didorong dengan proyek-proyek hutang yang berasal dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah (Ornop)atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), salah satunya program Kredit Usaha Tani (KUT). Institusi ekonomi rakyat dimanjakan dengan berbagai macam bantuan sehingga muncul ketergantungan. Banyaknya bantuan yang disalurkan ke koperasi atau melalui pembentukan kelompok ekonomi, kian mendorong pemahaman masyarakat yang keliru terhadap koperasi.Setelah koperasi tidak lagi menjadi pelaksana program, satu 
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persatu KUD mengalami mati suri atau pailit. KUD sempat mendapat label “Ketua Untung Duluan”.    Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur (Puskud Jatim) merupakan salah satu koperasi sekunder anggota Induk KUD yang usaha-usahanya relatif masih berjalan dan berkembang. Koperasi ini berdiri dengan Badan Hukum 3883 / BH / II / 75 pada tanggal 30 Juli 1975 dengan dilandasi semangat berkonsentrasi pada usaha-usaha yang berhubungan dengan produk-produk KUD Anggota di bidang pertanian serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan penguatan usaha-usaha di daerah perdesaan. Jumlah seluruh anggota Puskud Jatim adalah sebanyak 702 KUD. Tersebar diseluruh wilayah Propinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten dan Kota yang dapat dilihat pada Tabel 1.  Tabel 1. Persebaran Anggota Puskud Jatim Kabupaten Jumlah KUD Kabupaten Jumlah KUDSurabaya 5 Gresik 16Sidoarjo 18 Mojokerto 21Jombang 27 Pamekasan 13Bangkalan 18 Sampang 12Sumenep 11 Bojonegoro 26Tuban 22 Lamongan 29Madiun 22 Ngawi 31Magetan  15 Ponorogo 26Pacitan  12 Kediri 30Nganjuk 20 Tulungagung 19Trenggalek 13 Blitar 29Malang 39 Pasuruan 32Probolinggo 31 Lumajang 29Bondowoso 24 Jember 49Situbondo 19 Banyuwangi 44 Ada beberapa unit usaha sendiri yang terkait dengan pertanian dan perdesaan, antara lain meliputi : a. Pergudangan PUSKUD JATIM memiliki usaha pergudangan dalam menunjang kontribusi pendapatan untuk disewakan dan dikerjasamakan kepada pihak lain dengan kapasitas rata-rata 1 500 ton yang terdapat di 13 Kabupaten Propinsi Jawa Timur antara lain Jember (Rambigundam Rambipuji dan Langkap Bangsalsari), Probolinggo (Pajarakan), Mojokerto (Jatipasar Trowulan), Sidoarjo (Wonoayu) dan Bondowoso (Tangsil Kulon Tenggarong). Pihak mitra yang memanfaatkan 



Prosiding PERHEPI 2014 183 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 

 
 

M. Noor Azasi Ahsan Revitalisasi Koperasi Perdesaan... 

pergudangan Puskud Jatim diantaranya PT. Pupuk Kaltim (Pesero) Surabaya.  b. Perdagangan Pupuk Sejak tahun 1975, Puskud Jatim sudah menangani penyaluran pupuk dan dipercaya sebagai salah satu distributor di Jawa Timur oleh Produsen PT. Pusri, Tbk.  c. Penggilingan Beras Usaha penggilingan beras telah dirintis sejak awal PuskudJatim berdiri pada beberapa daerah sentra produksi padi di Jawa Timur, antara lain Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Ngawi. Pada masa program pengadaan pangan untuk stok nasional, menjadi mitra BULOG untuk memasok kebutuhan tersebut. Pusat operasionalnya berlokasi di Kabupaten Ngawi.  d. Unit Simpan Pinjam Terintegrasi Program Usaha Simpan Pinjam (USP) KUD Terintegrasi merupakan salah satu upaya memberdayakan KUD Anggota yang sebagian saat ini usahanya mengalami kendala dalam membangun atau mengelola Unit Simpan Pinjam. Bentuk kerjasama ini diatur dalam suatu unit otonom dalam perjanjian tersendiri antara Puskud Jatim dengan KUD. Pendanaan program didukung beberapa lembaga keuangan seperti: PT Bank Jatim, PT Bank Bukopin dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Departemen Koperasi dan UKM. Puskud Jatim (sebagai vendor collection) beserta dengan KUD Anggota (sebagai payment point) dan perbankan juga menarik tagihan rekening listrik PLN di seluruh Jawa Timur melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) serta melaksanakan penjualan Pulsa dari berbagai operator seluler.  Koperasi lain yang bergerak di bidang pertanian adalah Koperasi Tani Nusantara (KOPTANU). Anggotanya yang tersebar di propinsi  Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung. Koperasi ini memperoleh status Badan Hukum berdasarkan SK Menteri Koperasi, PKM RI Nomor 027/BH/M.1/IX/1999 Tanggal 13 September 1999. Pada saat pencairan dan penyaluran KUT, KOPTANU tercatat sebagai salah satu channeling agent.Anggota Pendiri Koperasi Tani Nusantara (KOPTANU), antara lain KOPTANU DKI Jakarta,  KOPTANU “DIPOTANI” Kab. Pati, KOPTAN 
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“Nusantara” Kab. Lamongan, KOPTANNU “Benteng Pancasila” Kab. Subang dan KOPTANALA Bandar Lampung. Salah satu misi didirikannya KOPTANU adalah mengembangkan kegiatan usaha agribisnis terpadu dari hilir sampai hulu melalui penyediaan sarana produksi pertanian (pupuk, alat dan mesin pertanian, benih, pestisida), pengembangan teknologi budidaya pertanian, diversifikasi atau penganekaragaman kegiatan usaha pasca panen atau pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan penguatan manajemen distribusi dan pemasaran untuk target market yang tepat sesuai grading dan standarisasi komoditi. Kerjasama usaha dengan swasta/lembaga lain yang telah dibangun oleh KOPTANU, antara lain dengan PT. Garuda Food, PT. Bank Central Asia dan PT. Biotama Ecotechindo. KOPTANU mengalami kesulitan dalam mengakses modal dari perbankan karena ada beberapa primernya yang macet dalam pengembalian KUT. Sekalipun prosentase yang macet relatif kecil, namun kondisi ini menjadi faktor penghambat dalam memperoleh kredit baru dari perbankan. Padahal modal menjadi instrumen penting yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha yang telah dirintis melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan/lembaga di atas.  Di sejumlah daerah, sebelumnya juga telah berkembang kelembagaan lumbung pangan. Fungsi yang melekat pada lumbung yang ada di desa adalah pengelolaan simpan pinjam gabah di pedesaan dan sebagai penolong pada masa paceklik. Problema ini disebabkan terbatasnya kemampuan masyarakat pedesaan terutama petani berlahan sempit, dan anjloknya harga gabah pada saat panen, serta langkanya dan relatif tingginya harga pupuk dan saprodi lainnya, yang menyebabkan petani harus berhutang. Upaya  menumbuhkembangkan kemampuan lumbung desa dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangannya sebagai lembaga ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dalam bentuk Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD). Kondisi LPMD dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Pada beberapa daerah yang sudah lama terbentuknya, modal awal dalam bentuk natura (gabah) yang hanya satu kali dihimpun yaitu pada saat pertama kali dibentuk. Peminjaman dan pengembalian dalam bentuk natura, sebagian untuk kebutuhan konsumsi pada musim paceklik dan membantu masyarakat yang terkena musibah, sebagian lagi untuk modal kerja usahatani.  2. LPMD juga diasosiasikan sebagai kelembagaan desa yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Di Jawa Tengah, hanya sekitar 25 persen 
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desa yang memiliki fisik lumbung sebagai tempat penyimpanan bahan pangan, seperti padi dan jagung. 3. Kapasitas rata-rata lumbung untuk menyerap marketable surplus relatif kecil dan sangat bervariasi. Di Jawa Barat yang memilikisekitar 2 000 unit lumbungmemiliki kapasitas simpan rata-rata 7.24 ton. Sedangkan di Jawa Tengah, bervariasi antara 5 ton sampai dengan 40 ton dengan perkiraan rata-rata 15 ton.  4. Total kapasitas simpan LPMD di seluruh propinsi Jawa Barat diperkirakan mencapai 13 771 ton. Dengan marketable surplus lebih dari 4 juta ton, maka kapasitas LPMD di Jawa Barat hanya 0.6 persen.  Sedangkan kapasitas LPMD di Jawa Tengah diperkirakan hanya sekitar 1 persen dari marketable surplus.   Jasa peminjaman bervariasi antara 0 dan 30 persen (natura) per musim.  Penggunaan jasa pinjaman, selain untuk akumulasi modal, susut, dan jasa pengurus serta anggota, juga dipergunakan untuk membantu kegiatan sosial seperti mengatasi musibah dan pengembangan infrastruktur pedesaan.  3. KEUNGGULAN KOPERASI International Cooperative Alliance (ICA) mencatat 300 koperasi terbaik di dunia. Koperasi berbasis pertanian Zen-Noh Jepang, menduduki peringkat pertama, memiliki turnover (omset) sebesar US$983 miliar atau setara Rp9 046 triliun. Di Brazil, koperasi meyumbang 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan 6 persen dari total ekspor agribisnis. Koperasi pohon atau kayu gula Kanada merupakan penghasil 35 persen produksi pohon/kayu gula di dunia. Koperasi kopi di Kolombia juga menguasai pangsa pasar kopi Kolombia sebesar 33.78 persen. Tidak kurang dari 30 persen produksi pertanian di Amerika Serikat dipasarkan melalui 3 400 Koperasi pertanian. ILO memberikan definisi koperasi yaitu merupakan ”akses ke lapangan kerja”. Akses ke lapangan kerja adalah jalan yang paling menjamin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan dan program penciptaan lapangan kerja tetap menjamin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Secara internasional, koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diakui sebagai faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi dan semakin berperan dalam membuka sebagian besar lapangan kerja. Nasution (2007) menyatakan koperasi harus mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya 
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usaha ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Selain tentunya juga mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat, serta menjaga kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Secara garis besar, idealnya dalam perekonomian nasional koperasi mengambil peran dan tugas: 1. Meningkatkan tarap hidup sederhana masyarakat indonesia 2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia 3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada  Perkiraan PBB tahun 1994, kehidupan hampir 3 miliar orang, atau setengah dari populasi dunia bergantung pada koperasi. Koperasi menyediakan lebih dari 100 juta pekerjaan di seluruh dunia, 20 persen lebih tinggi dibandingkan perusahaan multinasional.Di bawah ini, terdapat data tentang kontribusi gerakan koperasi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Di Asia saja, berdasarkan data dari ICA dan Credit Union total ada 45.3 juta orang menjadi anggota koperasi kredit. Di Indonesia sendiri, koperasi memiliki peluang besar untuk berperan dalam mewarnai perekonomian Indonesia di masa depan. Jika perekonomian nasional tidak memberi tempat untuk berkembangnya koperasi maka upaya untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan terhambat. Pengembangan daya saing kelompok usaha ini secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi koperasi dalam penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) pada perekonomian nasional mencapai angka 24.94 persen, sedangkan dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0.32-0.6 persen. Ada pun data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada 2004 menunjukkan jumlah koperasi tercatat 130 730 unit dan meningkat menjadi 155 301 unit pada 2008. Sedangkan jumlah volume usaha dari Rp37.65 triliun pada 2004 menjadi Rp62.25 triliun pada 2008. Di Indonesia, koperasi memberikan pekerjaan ke 288 589 individu. Ada 27.5 persen keluarga atau mewakili sekitar 80 juta orang adalah anggota koperasi di Indonesia.  
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4. KELEMAHAN KOPERASI Di Indonesia, hanya Induk Koperasi Kredit (Inkopdit-sekunder) yang bisa dianggap sehat, baik secara teknis maupun organisasi. Koperasi ini memiliki aset sekitar Rp2 855 triliun per 31 Desember 2006. Sedangkan Koperasi Simpan Jasa (Kospin Jasa-primer) Pekalongan sekitar Rp1.4 triliun. Tidak ada satu pun koperasi dari Indonesia yang masuk dalam 300 koperasi terbaik di dunia.Sedangkan koperasi perdesaan seperti KUD dan koperasi-koperasi tani masuk dalam daftar hitam perbankan.  Kegagalan pembangunan koperasi di Indonesia menurut Ibnoe Soejono disebabkan  faktor-faktor sebagai berikut : a. Faktor eksternal. Pemerintah terlalu jauh melakukan intervensi, tidak memberi kebebasan koperasi berkembang sesuai jatidirinya. Pembentukan dan pengembangan koperasi berlangsung secara top down.  b. Faktor internal. Pengurus memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Pendidikan anggota tidak dilakukan, sengaja dibuat tidak memahami agar tidak bisa mengkritisi kinerja pengurus.  Kaderisasi kepemimpinan dalam gerakan koperasi juga mengalami stagnansi. Generasi lama belum legowo dan ikhlas menyerahkan kepemimpinan kepada generasi yang lebih muda. Revitalisasi koperasi perdesaan pada akhirnya harus berhadapan dengan persoalan KUT yang belum selesai. Di satu sisi, koperasi dan para petani yang menjadi anggotanya membutuhkan skema permodalan yang sesuai dengan karakteristik usaha tani. Pada sisi lain, kredit yang macet menjadi ganjalan bagi bank untuk mengucurkan kembali kredit baru pada koperasi-koperasi perdesaan. Menurut catatan ada 9 bank yang menjadi lembaga keuangan pelaksana KUT, antara lain BRI, Bank Bukopin, BCA dan beberapa Bank Pembangunan Daerah. Padahal kredit yang acceptable dengan usaha tani sangat dibutuhkan sebagai instumen pengembangan ekonomi daerah pedesaan.   Berdasarkan hasil evaluasi KUT yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) persentase tunggakan KUT sekitar 1persen ada di petani dan hal itu karena tanaman padi mereka terkena puso. Sementara itu 1 persen lainnya di tangan para penyuluh pertanian, 12 persen ada di perbankan, dan sisanya di oknum koperasi dan LSM yang mengatasnamakan petani. Salah kasus penyelewengan KUT yang bisa diungkapkan sebagai ilustrasi terjadi di Koperasi Tani (Koptan) "Mukti Makmur" di Desa Karya Mukti Kec. 
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Campaka senilai Rp1.7 miliar di Kabupaten Cianjur. Seorang pejabat di Pemerintah Kabupaten, yang menjadi camat Agrabinta tercatat sebagai bendahara di koperasi tersebut.  Menurut pejabat tersebut, dia hanya menandatangani RDKK dan surat pencairan dana KUT dalam kapasitas sebagai bendahara koperasi bersama ketua koperasi. Sedangkan penggunaan dana tersebut hanya diketahui ketua koperasi yang kemudian menghilang. Sebenarnya telah ada komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah KUT yang saat ini masih menggantung. Berdasarkan kesepakatan risk sharing antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, pemerintah memiliki komitmen untuk menghapus-tagih kredit usaha tani (KUT) senilai Rp5.7 triliun melalui pemerintah akan menanggung risk sharing 52.5 persen, sementara Bank Indonesia 42.5 persen, dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) 5 persen. Namun penghapusan kredit macet KUT ini dianggap berpotensi menimbulkan moral hazard dan tidak mendidik masyarakat. Kegagalan koperasi perdesaan ini tampaknya menjadi alasan untuk melahirkan kelembagaan baru yang berperan dalam pengelolaan ekonomi perdesaan. Dalam Penjelasan UU Nomor 6 tahun 2014, antara laindisebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, serta juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya, namun tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Sedangkan Badan Usaha Milik Petani berdasarkan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dapat berbentuk koperasi atau badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  5. STRATEGI REVITALISASI Revitalisasi koperasi perdesaan dapat dijalankan melalui beberapa strategi, antara lain:  1. Koperasi perdesaan perlu dikembangkan agar memiliki kemampuan menyerap marketable surplus produksi pangan petani. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dengan mengembangkan lembaga koperasi yang masih berjalan, difasilitasi agar dapat berjalan mengikuti standar manajemen modern. 2. Koperasi perdesaan diarahkan agar fokus pada kegiatan usaha yang terkait dengan peningkatan kapasitas ketahananpangan masyarakat 
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dalam bentuk penguatan modal usahatani agar petani lebih mampu meningkatkan penerapan teknologi untuk perbaikan produktivitas dan kualitas padi.   3. Pemberdayaan masyarakat tani yang menjadi anggota koperasi dilakukan melalui proses pelatihan, konsultasi dan advokasi yang melibatkan juga pengurus kelompok, pamong desa, calon mitra kerja dan mitra usaha untuk menyepakati kegiatan yang sesuai bagiarah pengembangan koperasi perdesaan.  Untuk mendukung implementasi strategi revitalisasi tersebut, upaya melindungi kepentingan petani juga diwujudkan dengan mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam program pengadaaan pangan untuk rakyat miskin (pangkin) dengan titik berat pada 2 aspek, sebagai berikut : 1. Aspek Pemasaran Strategi untuk mencegah anjloknya harga gabah di tingkat petani, dengan menetapkan kebijakan harga pembelian yang memberikan keuntungan pada para petani serta mempersiapkan skema dana pembelian yang memadai untuk menunjang program tersebut. Perlu ada promosi dan penetrasi pemasaran melalui pengembangan jaringan usaha dengan koperasi-koperasi fungsional dan koperasi-koperasi konsumen.  2. Aspek Pengadaan Saprotan Penyaluran sarana produksi pertanian (saprotan) meliputi pupuk, benih dan obat-obatan, perlu melibatkan kembali koperasi-koperasi perdesaan yang masih berjalan. Hal ini terutama untuk mengamankan pasokan pupuk di seluruh Kawasan Timur Indonesia, yang meliputi provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Pengurangan atau penghapusan subsidi harga, perlu kompensasi dalam bentuk rehabilitasi infrastruktur transportasi agar dapat menekan biaya operasional distribusi dan penyaluran saprotan kepada petani.  Penerapan jatidiri dapat dilakukan melalui adaptasi pola tanggung renteng yang selarah dengan karakter sosiobudaya masyarakat Indonesia. Pola inisebenarnya telah dijalankan oleh Hulp en Sparbank yang didirikan Arya Wiryaatmadja di Purwokerto pada Tahun 1889. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga ini antara lain memuat: 
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a. Bank dapat memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mempunyai gaji tetap sampai sejumlah gaji tanpa borg (agunan). b. Pinjaman melebihi jumlah satu bulan gaji dapat diberikan menurut pertimbangan pengurus, dengan sekurang-kurangnya ada satu orang penanggung (borg). c. Pinjaman dengan jaminan surat-surat berharga dapat diberikan dengan jumlah lebih dari f.100. d. Bank dapat memberi kredit secara hipotik dan juga dengan jaminan rumah (”jual gade”). e. Kumpulan petani yang beranggotakan sekurang-kurang 10 orang yang secara bersama-sama menanggung hutanng (tanggung renteng) dapat menerima pinjaman dengan jangka kurang dari 6 bulan, pengembaliannya bisa dalam bentuk natura. f. Pemberian pinjaman dalam jumlah kecil sebesar 1/8 dari penghasilan dengan jumlah maksimum f.25 juga diberikan kepada pegawai negeri dan penerima pensiun, yang harus dilunasi sehari setelah gaji, pensiun, uang tunggu dan tunjangan diterima.  Pada tahun 1953 Mursia Zaafril Ilyas mengembangkan satu kumpulan arisan ibu-ibu di Malang yang kemudian menjadi cikal bakal bagi terbentuknya Koperasi Wanita Setia Budi Wanita. Sistem yang dikembangkan awalnya disebut pola “tanggung menanggung”. Pola ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Sistem Tanggung Renteng melalui penerapannya dalam kelompok-kelompok anggota koperasi wanita. Sebelum mengembangkan Grameen Bank di Bangladesh, Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 mengakui telah melakukan studi banding dan mempelajari Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya. Dalam tulisannya, "Creating a Poverty-Free World" (Asian Business Wisdom 2001), Muhammad Yunus, menyebutkan bahwa  kemiskinan terjadi karena kegagalan menciptakan kerangka kerja teoretis, lembaga-lembaga, dan kebijakan untuk menunjang kemampuan (capabilities) manusia. Grameen Bank memberi perhatian besar pada pemberian pinjaman untuk kaum perempuan. Inti dari keberhasilan pengelolaan dana bergulir untuk kaum miskin oleh Grameen Bank adalah mengembangkan sisi kemanusiaan dari setiap manusia. Pengelolaan dana bergulir saat ini juga telah menerapkan Sistem Tanggung Renteng (STR), antara lain pada pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pengelolaan dana bergulir pada hakekatnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu: 
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1. Unit pengelola kegiatan (UPK). 2. Kelompok peminjam. 3. Aturan dan prosedur/mekanisme perguliran.  UPK berperan sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir di tingkat kecamatan, sedangkan kelompok peminjam adalah pengelola dan penyalur dana bergulir kepada masyarakat yang menjadi anggotanya sebagai pemanfaat langsung pinjaman tersebut. Pengarusutamaan perempuan dalam aplikasi Sistem Tanggung Renteng terutama disebabkan kondisi perempuan yang termarjinalkan secara sosial-ekonomi serta beberapa kelebihan perempuan dalam mengelola usaha dan modal yang dipercayakan kepadanya. Di Indonesia, lebih dari 60 persen pemakai jasa kredit perbankan di tingkat nasional saat ini adalah dari kalangan usaha kecil menengah (UKM) perempuan. Selain membayar cicilan lancar dan tepat waktu, perempuan juga malu berutang lama-lama. Kaum perempuan di Indonesia selalu berupaya dan membantu suami untuk menghidupi biaya hidup keluarga, ada yang berjualan jamu, membuka warung, dan beragam usaha lainnya.  6. PENUTUP Revitalisasi merupakan sebuah proses untuk mendorong kembalinya koperasi berperan dalam ekonomi perdesaan melalui perubahan mindset dari kebiasaan berusaha dalam perlindungan pemerintah menjadi berani bersaing dalam pasar bebas dengan menampilkan berbagai keunggulan yang dimiliki. Kendala yang umumnya dihadapi koperasi adalah skala usaha, struktur kepengurusan dan pembiayaan. Pada sisi lain, koperasi memiliki keunggulan dengan adanya semangat kolektivitas dan pendidikan anggota yang mengarahkan potensi, daya kreasi dan daya usaha ekonomi rakyat. Peningkatan akses kredit perbankan, fasilitasi pembiayaan dan penataan kelembagaan secara lebih rasional dan efektif perlu diberikan kepada koperasi perdesaan yang bergerak dibidang pangan-pertanian, hortikultura, serta peternakan. Koperasi-koperasi dengan komoditas pasar tertutup tersebut didorong mengembangkan produksi dan pemasaran dalam skala yang lebihluas. Kegiatan ekspor, impor dan bisnis internasional lainnya perlu dibuka untuk Koperasi Susu, Koperasi Kelapa Sawit, dan Koperasi Perikanan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan revitalisasi koperasi perdesaan antara lain: 
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1. Pertemuan-pertemuan dalam rangka membangun kesepakatan terhadap prasyarat dan syarat-syarat profesionalisme management. 2. Technical assistance dalam kegiatan usaha ekspor-impor dan hubungan bisnis internasional. 3. Pengembangan akses terhadap perbankan dan sumber pembiayaan lainnya, seperti modal ventura dan pembiayaan syariah 4. Pengembangan aliansi antar sesama koperasi atau dengan badan usaha lainnya melalui sistem Modal Penyertaan.  Pandangan-pandangan dari para pemangku kepentingan dirangkum dan diseleksi sesuai dengan arah revitalisasi. Regulasi yang definitif diperlukan sebagai payung agar kebijakandan program yang dibuat segaris dengan konstitusi. Regulasi tersebut dapat berbentuk Peraturan Pemerintah, peraturan dari kementerian-kementerian terkait serta peraturan daerah. Penerapan jatidiri dan pengembangan usaha koperasi dengan demikian memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.  Arah selanjutnya yang diperlukan adalah penyempurnaan undang-undang koperasi dengan titik berat pada 2 hal. Pertama, penyesuaian prinsip koperasi dengan jatidiri yang digariskan International Cooperatives Alliance (ICA). Kedua, penjabaran prinsip tersebut dalam ketentuan yang bersifat lebih operasional, misalnya melalui penerapan pola tanggung renteng. Konsistensi penerapan jatidiri dan revitalisasi koperasi perdesaan diharapkan bisa mendorong geliat ekonomi perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani.  DAFTAR PUSTAKA Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2005. Jakarta. Nasution M. 2007. Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi.Jakarta : PIP Publishing. 



   PENGEMBANGAN MANGGIS SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN LOKAL KABUPATEN SUKABUMI  Reny Sukmawani, dan Endang Tri Astutiningsih Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Anggota PERHEPI   ABSTRAK Tantangan pembangunan pertanian dihadapkan pada kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil yang sebagian besar tingkat pendidikannya rendah, berlahan sempit, bermodal kecil dengan produktivitas rendah. Kondisi ini kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global. Keadaan ini menuntut adanya konsep pengembangan komoditas yang terfokus dan mampu mengintegrasikan pengelolaannya dari hulu hingga ke hilir. Manggis merupakan salah satu komoditas unggulan di Kota Sukabumi. Agar manggis ini dapat menjadi daya ungkit Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong pengembangannya. Penelitian  bertujuan untuk menganalisis daya saing manggis dan mengetahui faktor apa sajakah yang harus diperhatikan dalam pengembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: manggis memiliki keunggulan kompetitif dengan  nilai PCR 0.67 namun belum memiliki keunggulan secara komparatif karena nilai DRC 1.39. Dengan demikian manggis di Kabupaten Sukabumi memiliki daya  saing, walaupun untuk menjadi produk unggulan masih harus terus dikembangkan. Agar keunggulan komoditas ini dapat dimaksimalkan dalam pengembangannya harus memperhatikan : faktor tenaga kerja, kecukupan modal, kemampuan penjualan, dan banyaknya permintaan,dukungan dari pemerintah  serta kemampuan berusaha yang kompetitif.  1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era global ini dihadapkan pada kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil yang sebagian besar tingkat pendidikannya rendah, berlahan sempit,bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah.Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global. Selain itu dijumpai pula hampir di semua wilayah beberapa persoalan seperti : (1) belum optimalnya 
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pemanfaatan potensi sumberdaya manusia di perdesaan; (2) kurangnya sinergitas antara pelaku ekonomi yang memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan (3) terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya. Keadaan tersebut menuntut adanya suatu konsep pengembangan komoditas yang secara terfokus dan mampu mengintegrasikan pengelolaannya dari hulu hingga ke hilir.Untuk memenuhi tuntutan tersebut telah berkembang suatu konsep pengembangan komoditas unggulan. Pengembangan komoditas unggulan merupakan konsep dimana kabupaten atau wilayah memiliki produk unggulan, yaitu produk atau komoditas yang dipilih oleh kabupaten sebagai produk unggul karena melibatkan masyarakat banyak, berbasis sumberdaya lokal dan memiliki peluang pasar serta unik. Konsep pengembangan komoditas unggulan yang dikembangankan selama ini dikenal sebagai konsep Agro-Ecological Zone (AEZ) atau perwilayahan komoditas unggulan yang juga mengarahkan suatu kawasan tertentu untuk menghasilkan satu atau beberapa jenis komoditas pertanian atau bahkan industri unggulan (Fischer et al,  2006). Menurut Hendayana (2003), langkah menuju efisiensi pembangunan pertanian dapat ditempuh dengan mengembangkan komoditas yang mempunyaikeunggulan komparatif ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan sosial ekonomi. Adapun dari sisi permintaan, komoditas unggulan dicirikan dengan kuatnya permintaan pasar baik domestik maupun internasional.  Dengan demikian pembangunan pertanian harus diimbangi dengan peningkatan daya saing komoditas dalam menghadapi tantangan persaingan global.  Karena seperti yang dikatakan oleh Winarno (2003), bahwa pada akhirnya hanya produk-produk yang mempunyai keunggulan kompetitiflah yang akan mampu bersaing. Sementara untuk menghasilkan produk yang kompetitif diperlukan suatu upaya untuk menembus persaingan global. Dalam hal keunggulan bersaing ini, Michael Porter, profesor ilmu ekonomi dan ahli manajemen strategi dari Harvard University berusaha mengkaji daya saing dari perspektif mikro (perusahaan) ke perspektif daya saing bangsa (national competitive advantage). Porter (1990) mengajukanDiamond  Model (DM) yang  terdiri dari empat faktor yang menentukan National Competitive Advantage (NCA). Empat  faktor ini adalah: (1) kondisi faktor(tenaga kerja, sumberdaya alam, modal dan infrastruktur); (2) kondisi permintaan; (3) industri pendukung dan terkait; dan (4) Persaingan, struktur dan strategi perusahaan.   
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Konsep pengembangan komoditas unggulan di Jepang dikenal dengan istilah One Village One Commodity (OVOC) atau One Village One Product (OVOP), yaitu gerakan satu desa satu produk yang bermuladi Propinsi Oita-Jepang.Gerakan ini dianggap sukses karena mampu mengangkat harkat desa miskin Oyama berkat adanya hasil pertanian unggulan meskipun dengan skala kecil (Tambunan, 2003). Di Thailand, konsep sejenis diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang terinspirasi dan kemudian mengadopsi program tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut dengan nama One Tambon One Product (OTOP). Tambon dalam bahasa setempat berarti kecamatan, sehingga OTOP dikenal sebagai suatu konsep atau program untuk menghasilkan satu jenis komoditas atau produk unggulan yang berada dalam suatu kawasan tertentu (Pasaribu, 2007). Secara konseptual, model AEZ, OTOP dan OVOP memiliki kesamaan satu sama lain dimana masing-masing model tersebut menfokuskan pengembangan pada produk unggulan wilayah. Hanya saja dalam konsep AEZ lebih ditekankan perhatian pada aspek kondisi lahan, geografi dan topografi, sarana dan prasarana serta kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.Adapun konsep OTOP dan OVOP diterapkan pada kondisi dan kapasitas yang sudah terbentuk tetapi belum dioptimalkan untuk memasuki jangkauan pasar yang lebih luas (Burhanuddin, 2008).   Secara konseptual ketiga model tersebut memiliki kelemahan yang sama yaitu belum dapat memunculkan konsep pengembangan berdayasaing yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Dalam upaya melengkapi kelemahan konsep pengembangan komoditas unggulan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam yang meliputi analisis daya saing terhadap komoditas unggulan lokal terpilih yang dalam penelitian ini adalah manggis dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komoditas unggulan tersebut sehingga menghasilkan suatu rekomendasi untuk pengembangan. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kabupaten Sukabumi. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada potensi Kabupaten Sukabumi di bidang pertanian yang belum dikembangkan secara maksimal. Salah satu komoditas potensi unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Sukabumi adalah manggis. Agar manggis ini dapat menjadi daya ungkit Kabupaten Sukabumi maka perlu dilakukan berbagai upaya yang dapat mendorong pengembangannya. Salah satu upaya tersebut diantaranya adalah melalui pengembangan komoditas unggulan yang  dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan kesempatan kerja  yang  luas  serta 
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memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana daya saing manggis sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sukabumi? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pengembangan manggis sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sukabumi?  1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menganalisis daya saing manggis sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sukabumi. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan manggis sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sukabumi. 3. Merumuskan rekomendasi pengembangan manggis sebagai komoditas unggulan  lokal di Kabupaten Sukabumi.  2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Pembangunan sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting karena sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor ini. Disamping itu sektor pertanian juga merupakan sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi modern dan merupakan basis perekonomian terutama dalam menyediakan bahan makanan dan bahan mentah industri. Menurut Syahyuti (2006), dari banyak pemikiran yang berkembang, pada prinsipnya pembangunan pertanian perlu mengubah paradigma dari sekedar memproduksi komoditas ke peningkatan kapabilitas dengan mengembangkan cara-cara baru agar mampu menghasilkan produk berkarakter the best commodity (unggul, lebih baik, lebih bercitra dan dengan input yang sedikit).  Kenyataannya pada saat ini pembangunan pertanian menghadapi berbagai masalah dalam perjalanannya. Adanya permasalahan ini menunjukkan bahwa 
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pembangunan pertanian di negara kita masih memiliki tugas yang berat untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat pertanian.    Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menjadikan penyelenggaraan pembangunan pertanian menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah, dengan wewenang yang dimilikinya hendaknya dapat secara optimal memanfaatkan seluruh sumberdaya pertanian yang tersedia baik dari sisi sumberdaya alamnya, sumberdaya manusianya maupun kelembagaannya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga semua permasalahan yang ada dalam pembangunan pertanian dapat diatasi sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah dapat diwujudkan. Menurut Nugroho (2006), perencanaan pembangunan hendaknya dibuat berdasarkan basis wilayah, yakni suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu upaya untuk merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan perkembangan wilayah, maka pengembangan produk unggulan yang dimiliki suatu wilayah merupakan salah satu caranya. Menurut Saragih (2001), komoditas unggulan agribisnis diartikan sebagai komoditas basis agribisnis yang dihasilkan secara berlebihan dalam pengertian lebih untuk dipergunakan oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, sehingga kelebihan tersebut dapat dijual keluar wilayah tersebut. Menurut Alkadri (2001), suatu komoditas dikatakan unggul apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Komoditas tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. 2. Komoditas tersebut mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan internasional, baik dalam harga, produk, biaya produksi dan kualitas pelayanan. 3. Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain, baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku. 4. Mampu menyerap tenaga kerja yang berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya. 
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5. Dapat bertahan dalam jangka panjang tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, hingga fase kejenuhan atau penurunan. 6. Tidak rentan terhadap gejolak eksternal maupun internal. 7. Pengembangan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalnya keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif atau disintensif, dan lain-lain. 8. Berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.  Dengan demikian berdasarkan kriteria tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa komoditas unggulan bukanlah merupakan komoditas yang dapat dibudidayakan atau dikembangkan di suatu daerah berdasarkan analisis kesesuaian tempat tumbuhnya saja atau sekedar karena banyaknya komoditas tersebut diusahakan oleh masyarakat saja, melainkan juga harus dapat menjadi komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu wilayah, memiliki prospek pasar dan mampu untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani dan keluarga. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang berbeda-beda sesuai dengan sumberdaya alam yang dimiliki dan umumnya menjadi sektor utama (leading sector) di daerah tersebut. Pengembangan komoditas unggulan memerlukan strategi khusus sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi. Hasil penelitian Sonobe, et al (2004), menyimpulkan bahwa strategi yang tepat dan kebijakan pengembangan suatu komoditas yang berkelanjutan adalah melalui peningkatan daya saing. Porter (1993) menjelaskan peningkatan daya saing dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu: strategi keunggulan biaya (cost advantage strategy), strategi diferensiasi (differentiation strategy) dan strategi fokus (focus strategy).  Untuk itu diperlukan kegiatan yang bersifatresources base. Jika mengelompokkan komoditas unggulan berdasarkan potensi pasarnya, keberhasilan komoditas unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan itu, makalah yang terpenting dari suatu komoditas unggulan adalah berdasarkan keunggulannya baik secara kompetitif maupun komparatif. Namun demikian kedua keunggulan tersebut tidak diperoleh begitu saja dengan mudah melainkan harus melalui tahapan proses dan syarat-syarat tertentu untuk mencapainya.  
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2.2. Konsep Daya Saing Menurut Frinces (2011), secara konsepsional, daya saing merupakan hasil puncak dari berbagai keunggulan dan nilai lebih yang dimiliki untuk membuat sesuatu baik berupa organisasi, produk maupun jasa. Keunggulan tersebut dilahirkan dari proses kerja dan kinerja yang dilakukan dengan tingkat kualitas yang baik ditambah dengan adanya kontribusi dari berbagai sumberdaya yang terbaik terutama SDM dan teknologi yang mutakhir. Menurut Saptana (2010), konsep daya saing menjadi kunci dalam upaya pembangunan pertanian dalam arti luas. Saptana (2010) berpendapat bahwa untuk mewujudkan daya saing di tingkat mikro menjadi daya saing di tingkat makro diperlukan adanya keterpaduan antara kebijakan makro dan kegiatan ekonomi mikro. Pada dasarnya daya saing suatu komoditas dapat diukur dengan menggunakan pendekatan keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh David Ricardo untuk menjelaskan efisiensi alokasi sumber daya di suatu negara dalam sistem ekonomi yang terbuka. Porter (1991) menerangkan daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuan-nya. Menurutnya, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing atau competitive advantage jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan perusahaan memperoleh daya saing karena tekanan dan tantangan. Selanjutnya, Porter berusaha mengkaji daya saing dari perspektif mikro ke perspektif makro. Di dalam bukunya yang berjudul The Competitive Advantage of Nation, Porter mengajukan Diamond of Competitive Advantage atau dikenal juga sebagai Diamond Model (DM), yang terdiri dari empat faktor-faktor yang menentukan daya saing nasional/National Competitive Advantage (NCA).  3. METODE PENELITIAN 3.1. Metode yang  Digunakan Penelitian ini menggunakan metode survei. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis daya saing dan merancang suatu rekomendasi pengembangan manggis sebagai komoditas unggulan  lokal. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang  melakukan usahatani manggis. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2014. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan survei awal, di Kabupaten Sukabumi terdapat 2 Kecamatan yang menjadi sentra 
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produksi manggis sebagai komoditas unggulan, yaitu Cikembar dan Cicantayan.  3.2. Data dan Sumber Data Data pada penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan pada responden yang tersebar secara merata di desa yang ada di kecamatan Cikembar dan Cicantayan. Komoditas potensi unggulan yang akan dianalis adalah manggis. Data sekunder diperoleh dari kantor desa dan kecamatan, BPS, BP4K Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Bappeda Kabupaten Sukabumi serta instansi lainnya.  3.3. Rancangan Analisis Analisis daya saing melalui pendekatan Private Cost Ratio (PCR) dan Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) (Monke dan Pearson, 1989). Nilai PCR merupakan indikator keunggulan kompetitif. Nilai DRCR merupakan indikator keunggulan komparatif. Analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan komoditas ungulan lokal ini dilakukan dengan analisis Structural Equation Modeling (SEM). Berdasarkan landasan teori yang diambil dari Porter dan dikembangkan lagi dengan faktor lainnya, maka konstruksi-konstruksi yang dibangun pada path diagram.  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian Sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi masih memberikan andil yang cukup besar terhadap PDRB, yaitu sekitar 29.73 persen. Salah satu produk yang memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian di Kabuaten Sukabumi adalah Manggis. Produksi manggis dari tahun 2009 hingga 2011 terus mengalami peningkatan produksi hingga rata-rata 100 persen. Hal ini berbeda dengan produksi buah yang lain yang dalam beberapa kegiatannya mengalami kondisi yang cukup fluktuatif. Selain itu, manggis pada tahun 2011 juga merupakan komoditi buah yang menempati urutan ke empat besar setelah pepaya, nangka,  dan durian.  Jumlah tanaman manggis di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2013 adalah sebanyak 23 400 pohon. Angka ini paling banyak jika dibandingkan dengan tambah tanam yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penambahan pohon manggis diutamakan pada daerah-daerah yang 
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memang menjadi sentra penghasil manggis di Kabupaten Sukabumi yaitu di Kecamatan Cicantayan dan Cikembar. Pada tahun 2013 dilakukan tambah tanam pohon manggis di Kecamatan Gegerbitung hingga 15 055 pohon. Dengan harapan Gegerbitung dapat menjadi sentra manggis baru seperti halnya kecamatan Cicantayan dengan Cikembar. Hasil penelitian terhadap 100 petani yang menanam manggis di dua kecamatan tersebut diawali dengan penggambaran karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini 45 persen nya berusia di atas 55 tahun. Hanya ada 12 persen responden yang berusia muda. Selain itu 70 persen responden memiliki tingkat pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD). Hanya 12 persen responden berpendidikan SMP, 15 persen memiliki pendidikan SMA dan hanya 3 persen yang memiliki jenjang pendidikan Sarjana. Responden dalam penelitian ini memiliki pengalaman berusahatani yang cukup beragam, dengan rentang 1 sampai 80 tahun (usia petani tersebut 102 tahun). Hanya saja secara keseluruhan rata-rata lamanya berusahatani dari petani responden adalah 19.41 tahun. Berdasarkan luas lahan garapannya maka dapat dilihat bahwa luas lahan garapan petani sangat beragam dari yang 0.5 hektar hingga ada yang 2.8 hektar sehingga rata-rata luas lahan garapan  petani responden adalah 1.74 hektar. Hampir semua responden mengatakan bahwa lahan yang digarapnya adalah lahan milik sendiri.  Pada penelitian ini ada sekitar 31 persen petani yang menggantungkan hidupnya hanya pada sektor pertanian. Ini berarti 69 persen responden memiliki pekerjaan lain di luar sektor pertanian seperti PNS, dagang, buruh, wiraswasta, penggilingan, dan pemborong. Manggis di Kabupaten Sukabumi memiliki daya saing. Hal ini ditandakan dengan keuntungan privat yang bernilai positif berdasarkan tabel PAM analysis sebesar Rp51 622 640. Selain itu, keunggulan kompetitif manggis juga ditunjukkan dengan besaran nilai PCR, yaitu 0.67. Nilai PCR kurang dari satu menunjukkan komoditas manggis mampu membiayai input faktor domestiknya pada harga privat dan memiliki keunggulan kompetitif. Dalam penelitian ini dihasilkan nilai DRC sebesar 1.39. Hal ini berarti komoditas manggis di Kabupaten Sukabumi tidak memiliki keunggulan komparatif, sehingga memang tidak akan mampu hidup berkembang tanpa bantuan/intervensi pemerintah. Dari hasil pengolahan data dengan analisis SEM dapat dilihat nilai R-square menunjukkan bahwa 62.4 persen Pengembangan manggis sebagai komoditas unggulan ditentukan oleh kondisi faktor, kondisi permintaan, industri pendukung dan terkait serta persaingan, struktur & strategi perusahaan dan sisanya sebesar 37.6 persen ditentukan oleh faktor-faktor 
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lain yang tidak diteliti. Dari hasil pengujian dapat dilihat hanya industri pendukung dan terkait yang tidak berpengaruh terhadap pengembangan komoditas unggulan. Kondisi faktor dan kondisi permintaan secara parsial berpengaruh positif terhadap pengembangan komoditas unggulan, sebaliknya persaingan, struktur dan strategi perusahaan berpengaruh negatif  terhadap pengembangan komoditas unggulan. Berdasarkan indikator yang berpengaruh terhadap variabel laten dapat dilihat bahwa untuk konstrak kondisi faktor disusun oleh dua indikator, yaitu tenaga kerja dan modal. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Indikator tenaga kerja memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kondisi faktor dibandingkan modal. Indikator kondisi permintaan meliputi kemampuan penjualan dan permintaan terhadap produk. Dimana kemampuan penjualan muatannya lebih besar dibandingkan dengan permintaan terhadap produk. Sedangkan untuk persaingan, struktur dan strategi perusahaan, indikatornya meliputi dukungan investasi dan kebijakan pemerintah.  4.2. Pembahasan Seiring dengan otonomi daerah maka pengembangan wilayah harus senatiasa dioptimalkan.  Salah satu bentuk upaya untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan yang dimiliki oleh suatu daerah. Komoditas unggulan merupakan komoditas yang dianggap menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu wilayah yang memiliki prospek pasar dan mampu untuk meningkatkan pendapatan serta mensejahterakan masyarakat. Dalam Penelitian ini komoditas manggis di Kabupaten Sukabumi memiliki keunggulan secara kompetitif. Hanya saja untuk menjadi komoditas unggulan, perlu adanya strategi yang tepat untuk mengembangkannya sehingga manggismampu pula memiliki keunggulan secara komparatif, yang akan memperkuat keunggulannya secara kompetitif.Hasil penelitian Sonobe et al. (2004), menyimpulkan bahwa strategi yang tepat dan kebijakan pengembangan suatu komoditas yang berkelanjutan adalah melalui peningkatan daya saing. Menurut Porter (1993), peningkatan daya saing dapat dapat dilakukan melalui tiga strategi yaitu  strategi keunggulan biaya,  strategi diferensiasi dan strategi fokus.   Dalam Penelitian ini faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengembangan komoditas unggulan meliputi kondisi faktor, kondisi permintaan serta persaingan dan  strategi perusahaan. Untuk variabel 
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kondisi faktor, indikator yang mempengaruhinya secara signifikan adalah tenaga kerja dan modal. Kondisi faktor atau input disini memiliki pengaruh yang positif terhadap pengembangan komoditas manggis sebagai komoditas unggulan. Apabila dikaitkan dengan kondisi responden yang sebagian besar memiliki pendidikan tertinggi sekolah dasar, maka peningkatan kualitas tenaga kerja (SDM) melalui pendidikan informal dapat menunjang pengembangan manggis sebagai komoditas unggulan. Hal ini sesuai dengan penelitian Vinsensius  (2001), mengenai strategi pengembangan komoditas unggulan agribisnis di Kapuas Hulu, menunjukkan bahwa faktor strategis internal yang paling berpengaruh adalah letak geografis dan lapangan kerja masyarakat, keuangan, permodalan. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh meliputi pola kemitraan, kebijakan  dan komitmen pemerintah daerah, adanya produk impor dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan permodalan. Rendahnya tingkat pendidikan petani dan sempitnya lahan yang dimiliki oleh petani seringkali menjadi penghalang bagi petani untuk mengakses pinjaman sebagai modal dari lembaga keuangan. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk memberikan bantuan yang terkait dengan permodalan bagi kegiatan pertanian. Hasil penelitian Burhanuddin (2008), menunjukkan bahwa ketidakberhasilan peningkatan daya saing produk disebabkan oleh: (1) rendahnya penguasaan teknologi, kemampuan permodalan, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah; (2) rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan; dan (3) rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya lokal. Hal ini diperkuat oleh kementrian PDT yang menyatakan bahwa determinan umum ketertinggalan suatu daerah sehingga sulit untuk meningkatkan daya saingnya adalah karena adanya kendala dalam infrastruktur,  investasi, kelembagaan, sumberdaya manusia dan alam.   Variabel kondisi permintaan dalam penelitian ini memiliki indikator kemampuan penjualan dan permintaan terhadap produk. Jika kemampuan petani dalam menjual produknya dapat ditingkatkan apakah secara personal maupun berkelompok, baik melalui penjualan secara langsung atau melalui kemitraan, maka dapat menunjang pengembangan komoditas unggulan. Kemampuan penjualan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk manggis yang dihasilkan, mengurangi kerusakan hasil dalam kegiatan pemasaran dan mengembangkan produk olahan manggis seperti yang banyak terjadi pada hari ini. Sehingga produk ang dihasilkan mampu bersaing engan produk manggis dari daerah lain. Hasil Penelitian 
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Sonobe et al. (2004), menyimpulkan tentang pentingnya peningkatan mutu dan kualitas produk dalam meningkatkan daya saing dan adanya pasar serta ketrampilan dalam memasarkan. Permintaan produk dapat ditingkatkan dengan semakin memperluas pasar baik ditingkat lokal maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Petani di Kabupaten Sukabumi masih memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Hasil penelitian Burhanuddin (2008) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan OTOP di Thailand diantaranya adalah: (1) kesesuaian potensi sumberdaya alam; (2) potensi SDM; (3) adanya promosi; (4) adanya dukungan permodalan; (5) adanya fasilitas berbagai piranti teknologi; (6) adanya dukungan dan koordinasi diantara institusi pemerintah;  dan (7) strategi pembangunan perdesaan melibatkan pemerintah, swasta, dan LSM atau organisasi lokal lainnya (cluster development).  5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Komoditas manggis di Kabupaten Sukabumi memiliki Keungguan kompetitif, sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai komoditas unggulan. Hanya saja untuk mengembangkannya sebagai komoditas unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif, maka diperlukan strategi dengan memperhatikan  faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan manggis sebagai produk unggulan di Kabupaten Sukabumi hendaknya memperhatikan kondisi faktor dan kondisi permintaan yang secara parsial berpengaruh positif terhadap pengembangan komoditas unggulan, sebaliknya persaingan, struktur dan strategi perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengembangan komoditas unggulan.  5.2. Saran Untuk menjadi komoditas unggulan maka manggis harus unggul secara kompetitif dan unggul secara komparatif. Untuk memiliki keunggulan secara komparatif maka dukungan pemerintah dan instansi yang terkait sangat diperlukan terutama dalam peningkatan kemampuan petani dalam berusahatani manggis, serta meningkatkan ketrampilan petani dalam mengolah manggis menjadi produk lanjutan yang memiliki nilai tambah, memperkuat permodalan petani, dengan membantu petani untuk 
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mengakses modal dalam bentuk pinjaman maupun hibah, memperluas pasar manggis di tingkat nasional maupun internasional.  DAFTAR PUSTAKA Alkadri.  2001.  Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah.  Edisi Revisi.  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.  Jakarta. Arifin, B.  2010.  Model-Model Pembangunan Perdesaan dan Performance Indikator Pembangunan Perdesaan.  (Makalah yang disajikan dalam Seminar Pembangunan Perdesaan dengan Integrasi Pendekatan Wilayah dan Kegiatan Sektoral)   Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.  Republik Indonesia Burhanuddin.  2008.  Konsep Kawasan komoditas Unggulan pada Koperasi Pertanian.  Jurnal Infokop.  Volume 16.  September 2008. Hlm: 1-12. Deptan.  2011.  Cuplikan Rencana Strategis Kementrian Pertanian 2010-2014.  Analisis Kebijakan Pertanian.  Vol. 9. No. 1, Maret 2011,  hlm 91-108.  Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.  Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.  Kementrian Pertanian.  Priyarsono, D.S., Daryanto, A., dan Kalangi, L.S.  2010.  Peranan Investasi di Sektor Pertanian dan Agroindustri dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Distribusi Pendapatan: Pendekatan Sstem Neraca Sosial Ekonomi. Melalui  http://ejournal.Unud.ac.id. (18/0410) Fischer, Günther; Mahendra Shah; Harrij van  Velthuizen and Freddy Nachtergaele.  2006.  Agro-Ecological Zones Assessment.  International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria (IIASA Reprint).  Reprinted from Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), EOLSS Publishers.  Oxford, UK.  Melalui http://webarchive.iiasa.ac.at/Publications/Documents/RP-06-003.pdf (13/09/12) Frinces Z, Heflin.  2011.  Persaingan dan Daya Saing:  Kajian Strategis Globalisasi Ekonomi.  Mida Pustaka.  Yogyakarta. Hermanto.  2009.  Reorientasi Kebijakan Pertanian dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Otonomi Daerah.  Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian.  Vol 7 No. 4.  Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.  Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.  Departemen Pertanian. Monke, E.A, Pearson ES. 1989. The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. London:. Cornell University Press. Pasaribu, S.M. 2007.   Program OTOP Thailand dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah. Makalah Diskusi One Tambon One Product, di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta 7 Mei 2007. 
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LAMPIRAN Lampiran 1. Produksi Buah di Kabupaten Sukabumi dari Tahun             2009-2012(dalam Kuintal) No Nama Buah Tahun2009 2010 2011 20121. Alpukat 32.653 22.421 23.589 18.648 2. Belimbing 4.413 2.287 5.262 3.533 3. Duku/Langsat 2.328 1.488 5.725 2.092 4. Durian 89.206 22.465 76.269 56.724 5. Jambu Biji 57.690 18.954 18.978 15.531 6. Jambu Air 17.121 7.134 3.830 6.124 7. Jeruk siam 11.271 5.063 8.444 21.884 8. Jambu besar 17.121 0 2.212 2.138 9. Mangga 180.291 26.593 7.695 62.054 10. Manggis 7.194 17.067 37.011 22.329 11. Nangka 76.557 66.737 61.865 68.855 12. Nanas 15.922 2.968 3.200 1.879 13. Pepaya 1.003.953 239.979 284.865 235.043 14. Pisang 1.612.269 741.835 15.922 1.288.183 Sumber: Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2013     
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   EVALUASI KEBIJAKAN SWASEMBADA SAPI POTONG DI INDONESIA  Nia Rosiana, dan Feryanto Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Jl. Kamper Wing 4 Level 5, Kampus IPB Dramaga Bogor   ABSTRAK Kebijakan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan protein nasional, ditetapkan dalam program swasembada sapi dan kerbau pada tahun 2014. Namun demikian berbagai kebijakan  yang dilakukan pemerintah untuk mencapai swasembada sapi potong sebagai upaya pemenuhan kebutuhan nasional masih jahu dari harapan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk; (1) mengevaluasi kebijakan Swasembada dan peningkatan daya saing usaha sapi potong Indonesia dan (2) rekomendasi alternatif kebijakan swasembada dan peningkatan daya saing sapi potong Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dari hasil penelitian terdahulu dengan memanfaatkan data sekunder. Berdasarkan analisis, diperoleh bahwa kebijakan ppemerintah selama dua dekade terakhir tidak mampu mewujudkan swasembada daging seperti yang ditetapkan tahun 2014. Rekomendasi strategi yang dapat dijalankan untuk mencapai swasembada dan peningkatan daya saing adalah akselerasi peningkatan produksi dengan pengembangan usaha sapi potong skala menengah dengan dukungan industrialisasi pakan, peningkatan akses modal, dan aplikasi teknologi bibit (inseminasi buatan, transfer embrio, dan beranak kembar) untuk meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas, kerjasama dalam bentuk kemitraan menjadi prasyarat dalam upaya pengembangan peternakan. Serta perlu merubah orientasi swasembada daging sapi potong ke non sapi potong.  Kata Kunci: Swasembada,  Kebijakan, Sapi Potong  1. PENDAHULUAN Sub-sektor peternakan memmiliki peran penting dalam pangan dan perekonomian nasional. Secara makro peternakan memiliki kontrubusi yang besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) (Ditjennak, 2012). Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat subsektor peternakan memiliki trend pertumbuhan positif terhadap PDB Nasional tahun 2008-2012 bila dibandingkan dengan subsektor pertanian yang lain. Subsektor yang lain mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa sub-sektor peternakan 
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terus tumbuh dan berkembang, peternakan memiliki prospek yang cerah dimasa depan, baik sebagai penghasil pangan dan non pangan (protein dan lemak). Menurut Kementerian Pertanian (2013), subsektor peternakan pada tahun 2012 menyumbang sebesar Rp41 971.8 Milliar terhadap PDB.  Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Untuk Sub-Sektor Pertanian Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2008-2012. No Subsektor Tahun (Persen)2008 2009 2010 2011 2012*1. Pertanian 4.83 3.96 2.99 2.95 3.97 a. Pertanian Sempit 5.16  4.08 2.40 2.31 3.69 - Tanaman Bahan Makanan 6.06 4.97 1.64 1.26 2.95 - Tanaman Perkebunan 3.67 1.73 3.41 3.94 5.08 - Peternakan dan Hasil-hasilnya 3.52 3.45 4.27 4.49 4.82 b. Kehutanan -0.03 1.82 2.41 0.65 0.16 c. Perikanan 5.07  4.16 6.04 6.72 6.48Sumber: Kementerian Pertanian RI (2013)          *) Angka sementara  Salah satu komoditi yang memiliki potensi secara ekonomi adalah sapi potong. Sapi potong merupakan salah satu penghasil makanan berupa daging. Selain itu, sapi potong juga dapat memberikan berbagai macam kontribusi seperti pupuk dan ternak kerja (Sugeng, 2009 dalam Achmad, 2013). Kelompok hewan ruminansia yang menyumbang daging nasional terbesar untuk dikonsumsi adalah sapi, sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan nasional. Berdasarkan data statistik peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2013) populasi ternak ruminansia terus mengalami peningkatan (Tabel 2) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Namun demikian peningkatan jumlah populasi secara nasional, ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan kelangkaan daging dan naiknya harga daging yang terjadi secara nasional sejak tahun 2012. Pemerintah sejak tahun 2004 telah menargetkan untuk mencapai swasembada daging sapi pada tahun 2011, namun diundur pada tahun 2014. Pemerintah menetapkan Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) program prioritas untuk mewujudkan ketahanan pangan asal ternak berbasis sumberdaya lokal. Sehingga pencapaian swasembada daging sapi merupakan tantangan. Untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut pemerintah terpaksa harus memenuhi kebutuhan nasional dengan mengimpor daging sapi dari Australia.  
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Tabel 2.  Populasi Ternak Ruminansia Nasional Tahun 2009-2013                      (000 ekor) No. Jenis/Spesies Tahun2009 2010 2011 2012 2013* 1. Sapi potong 12 760 13 582 14824 15 981 16 607 2. Sapi perah 475 488 597 612 636 3. Kerbau 1 933 2 000 1 305 1 438 1 484 4. Kambing 15 858 16 620 16 946 17 906 18 576 5. Domba 10 199 10 725 11 791 13 420 14 560 Sumber: Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2013)          *) Angka sementara  Rata-rata kebutuhan impor daging nasional di atas 30 persen dari kebutuhan dan diperkirakan ini akan terus meningkat, dan bahkan tahun 2015 diprediksi kebutuhan nasional dipenuhi 60 persen dari impor akibat permintaan yang terus meningkat (Tabel 3). Neraca ekspor–impor peternakan pada tahun 2011-2012 masih mengalami defisit (nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor). Defisit neraca ekspor–impor peternakan dalam kurun waktu 2011-2012 mengalami peningkatan sebesar 48.13 persen dari defisit sebesar US$1 445.73 juta pada tahun 2011 menjadi defisit sebesar US$2 141.57 juta pada tahun 2012. Jika pada tahun 2011 rasio ekspor terhadap impor senilai 1:1.90, maka pada tahun 2012 rasionya meningkat menjadi 1: 4.85 (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2013). Hal ini dapat menyebabkan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani, khususnya daging sapi, semakin jauh dari harapan, dan menyebabkan Indonesia masuk dalam perangkap pangan (food trap) negara eksportir.  Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Daging Sapi Nasional Tahun Konsumsi (kg/kapita/th) Kebutuhan Nasional (ton) Produksi(ton) Defisit (ton) 2000 1.89 389 907 205 066 184 841 2005 2.21 493 272 217 837 275 435 2010 2.21 526 864 223 332 303 532 2015*) 2.21 560 456 226 883 333 573 Sumber: Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (2013)          *) Proyeksi  Melihat uraian diatas, swasembada sapi potong pada tahun 2014 akan sulit dan bahkan tidak mungkin dicapai. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor peternakan kita selama lebih kurang dua dekade terakhir hampir tidak berubah dan perbaikan mendasar. Hal ini sesuai dengan yang 
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disampaikan Dwiyanto dan Priyanti (2005) menyatakan bahwa, beberapa permasalahan dalam pengembangan usaha sapi potong di Indonesia yakni : (1) produktivitas ternak masih rendah, (2) ketersediaan bibit unggul lokal terbatas, (3) sumberdaya manusia kurang produktif dan tingkat pengetahuan yang rendah, (4) ketersediaan pakan tidak kontinu terutama pada musim kemarau, (5) sistem usaha peternakan belum optimal, dan (6) pemasaran hasil belum efisien. Disamping itu, pertumbuhan penduduk yang membutuhkan daging sebagai sumber protein yang semakin tinggi. Kondisi ini tentu sangat bertolak belakang dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara pertanian, dimana negara ini memiliki lahan yang cukup luas untuk dijadikan ladang penggembalaan dan juga limbah pertanian yang sangat berlimpah untuk dijadikan sumber pakan ternak. Disamping itu berbagai program kebijakan dalam upaya pengembangan agribisnis sapi potong telah dilaksanakan namun belum memberikan hasil yang optimal. Usaha peternakan di Indonesia dihadapkan kepada persaingan yang semakin tajam. Di dalam negeri sendiri, usaha peternakan yang berbasis lahan akan bersaing dengan usaha pertanian non-peternakan dalam penggunaan sumber daya lahan dan tenaga kerja. Apabila kebijakan pemerintah lebih terfokus pada peningkatan produksi tanaman pangan, maka usaha peternakan berbasis lahan diperkirakan akan semakin bergeser. Produk peternakan Indonesia juga akan bersaing dengan produk-produk sejenis asal luar negeri, terutama daging dan susu.  Peningkatan produksi peternakan, tentunya harus diikuti dengan perbaikan dan peningkatan daya saing usaha peternakan sapi potong penting untuk ditingkatkan. Hal ini untuk memberikan insentif bagi pelaku di dalamnya (peternak), ini juga menjadi stimulus untuk dapat meningkatkan kualitas persaingan peternak kita.  Tingginya kebutuhan nasional ternyata menjadi permasalahan bagi masyarakat (konsumen) dan pemerintah (regulator). Hal ini akan terus berkembang, dimana ketidakmampuan memenuhi daging secara nasional akan meningkatkan ketergantungan akan daging sapi. Setiap tahun impor daging sapi mendekati 60 persen dari total kebutuhan. Supply yang terbatas, dugaan adanya kartel pangan (impor daging), dan buruknya manajemen tata niaga memperparah pasar daging sapi dalam negeri. Kondisi ini akan merugikan peternak sebagai produsen karena mendapat isentif harga yang rendah dan konsumen juga dirugikan karena harga yang tinggi dan ketiadaan daging sapi di pasar. Makalah ini bertujuan untuk (a) mengevaluasi kebijakan Swasembada dan peningkatan daya saing usaha 
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sapi potong Indonesia, (b) memberikan rekomendasi alternatif kebijakan swasembada dan daya saing sapi potong Indonesia.  2. TINJAUAN TEORI 2.1. Kebijakan Agribisnis Sapi Potong Nasional Pembangunan sektor peternakan pada prinsipnya sangat erat kaitannya dengan pembangunan pertanian dalam artian luas, terutama dalam pemenuhan pangan dan menggerakkan perekonomian, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para pelaku dalamnya, terutama peternak dan konsumen. Peternakan di Indonesia, belum berkembang sebagai industri yang memiliki skala yang besar, seperti negara-negara lain umumnya (Australia, New Zealand, Brasil, dan Eropa). Peternakan di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pola skala yang sangat kecil. Rata-rata kepemilikan 1-3 ekor dan merupakan sebagai usaha sampingan dan hanya dijual ketika membutuhkan dana yang lebih besar untuk keperluan yang bukan mendukung kegiatan peternakannya.  Menurut Diwyanto et al. (2005) dalam Achmad (2013) peternakan di Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kategori sebagai berikut: 1. Usaha peternakan bersifat pre industri dimana usaha bersifat subsistem, semua aktivitas dilakukan oleh peternak, hampir tidak ada peran organisasi pemerintah maupun swasta. 2. Usaha peternakan yang mulai timbul  pertimbangan industri atau bisnis. Disini peran Pemerintah dalam banyak hal cukup dominan dan hampir tidak ada industri swasta yang terlibat. Contoh usaha ini adalah peternakan kerbau, dan  ayam buras. 3. Usaha peternakan dalam tahap ekspansi, dimana peran pemerintah dan swasta cukup besar. Pada tahap ini peran pemerintah dalam hal penelitian dan pengembangan cukup dominan walaupun swasta sudah tertarik untuk berusaha seperti pada usaha sapi potong, domba, dan itik. 4. Usaha peternakan tahap industri yang matang, dimana peran swasta sangat dominan serta telah mampu mengembangkan penelitian dan pengembangan untuk mendukung usahanya.    Perlunya kebijakan peternakan yang tepat dan dapat diimplementasikan dengan kondisi dan kharakteristik peternak lokal perlu segera dirumuskan. Walaupun rencana pembangunan peternakan jangka panjang telah dirumuskan sejak tahun 2005 (2005-2020). Namun, perlu diperhatikan 
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mengenai kondisi peternak lokal yang akan menghadapi kondisi pasar bebas regional dan pasar bebas dunia (WTO) tahun 2020. Dengan kharakteristik khusus yang dimiliki sektor peternakan Indonesia, sektor peternakan terus berkembang walaupun penuh dengan keterbatasannya. Data memperlihatkan bahwa baik secara relatif maupun absolut, sumbangan subsektor peternakan terhadap pendapatan sektor pertanian terus meningkat. Sehingga, komoditas peternakan memang layak menjadi sumber pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan. Terutama untuk industri perunggasan, sapi potong dan sapi perah. Ketiga komoditas ini mempunyai peluang besar untuk memenuhi konsumsi domestik sekaligus mensubstitusi impor yang tahun-tahun terakhir ini terus melonjak, bahkan dapat juga diarahkan untuk ekspor. Menurut Achmad (2013), pembangunan perternakan di Indonesia sejak tahun 2007 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian program swasembada daging sapi (P2SDS). Namun, program tersebut masih sulit dicapai hingga tahun 2010 karena berbagai masalah masih dihadapi, antara lain; (1) kurang efektifnya local breeding program, (2) sangat tergantung pada tradable input (seperti biological technology, bahan pakan, dan sebagainya), (3) terbatasnya program diversifikasi perternakan, (4) terbatasnya investasi dan pengembangan sumberdaya manusia di sektor perternakan dan (5) masih lemahnya koordinasi dan konsolidasi berbagai program antar instansi terkait. Oleh karena itu, agar pengembangan sektor ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan model pembangunan peternakan yang komprehensif dan holistik.  2.2. Kebijakan Agribisnis Sapi Potong Nasional Daya saing adalah suatu konsep komparatif dari kemampuan dan pencapaian dari suatu perusahaan, subsektor atau negara untuk memproduksi, menjual dan menyediakan barang-barang dan jasa kepada pasar (Salvator, 1994). Daya saing ini diterapkan pada pasar yang mengarah pada pasar persaingan sempurna. Konsep daya saing bisa juga diterapkan pada suatu komoditi, sektor/bidang, wilayah dan negara. Daya saing merupakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan (Simanjuntak, 1992). Menurut Kadariah et al. (1978) efisiensi tidaknya produksi dunia. Artinya, apakah biaya produksi riil yang terdiri dari pemakaian sumber-sumber domestik cukup rendah sehingga harga jualnya 
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dalam rupiah tidak melebihi tingkat harga batas yang relevan (border price). Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi dalam pengusahaan komoditi tersebut. Keuntungan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sementara itu, efisiensi pengusahaan komoditi dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Konsep daya saing yang menggunakan pendekatan keunggulan komparatif dan kompetitif digunakan untuk memberikan masukan dalam perencanaan dan pengembangan usaha ternak. Sapi perah dengan produk susu sebagai komoditi komersial, dimana keunggulan untuk menganalisis efisiensi dari sisi ekonomi sedangkan keunggulan kompetitif untuk menganalisis efisiensi dari sisi finansial. Konsep keunggulan komparatif seringkali digunakan untuk menerangkan spesialisasi suatu negara dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Selain itu konsep ini juga digunakan untuk wilayah yang lebih kecil seperti kabupaten atau propinsi. Konsep ini pertama kali diterapkan oleh David Ricardo yang dikenal dengan nama hukum keunggulan komparatif (the law of comparative advantage) atau disebut juga model Ricardian. Dalam model ini disebutkan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi suatu komoditi, jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif, sebaiknya negara tersebut akan mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar. Dari komoditi inilah negara tersebut akan mengalami kerugian komparatif (Salvator, 1994).  Daya saing menunjukkan kemampuan  negara dan wilayah dalam menghasilkan komoditas yang dapat diperjualbelikan, serta kemampuan komoditas tersebut untuk bersaing. Sehingga dengan demikian daya saing memiliki hubungan dengan swasembada suatu komoditas yang dihasilkan suatu negara atau wilayah (Fang and Beghin, 2000). Definisi swasembada sendiri masih jadi perdebatan, pada saat kapan suatu daerah atau negara dapat dikatakan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kasus swasembada peternakan, menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan (2013) dalam Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) tahun 2014 disepakati bahwa swasembada daging memiliki pengertian, yaitu 
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pemenuhan 90 persen kebutuhan daging dalam negeri yang berasal dari ternak lokal/produksi peternak lokal dan 10 persen impor dari negara lain. Program ini merupakan program lanjutan dari program swasembada sebelumnnya yaitu pada tahun 2005 dan 2010 yang belum tercapai. Berdasarkan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnnya, pemerintah optimis 2014 swasembada daging dapat terwujud melalui pembuatan roadmap swasembada daging dan pedoman pelaksanaan swasembada daging yang dituangkan dalam lampiran Permentan No. 19.  3. PEMBAHASAN 3.1. Kebijakan Pemerintah dalam Agribisnis Sapi Potong Kebijakan pemerintah dalam suatu aktivitas ekonomi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pelaku ekonomi dalam sistem tersebut. Dampak kebijakan juga dapat menurunkan atau meningkatkan produksi maupun produktivitas dari suatu aktivitas ekonomi. Dampak kebijakan pemerintah tersebut dapat dihitung dengan menggunakan matriks analisis kebijakan yang akan menghasilkan beberapa indikator dampak kebijakan. Tujuan dari kebijakan pemerintah dalam perdagangan biasanya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri. Apabila harga produk impor komoditi serupa lebih rendah dari produksi dalam negeri, maka akan melemahkan daya saing dari produksi domestik karena konsumen akan cenderung membeli produk dengan harga yang lebih murah. Akibatnya, permintaan terhadap produk domestik akan menurun dan berimplikasi terhadap penurunan produksi dalam negeri dan pendapatan produsen lokal. Beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan usaha sapi potong di Indonesia adalah sebagai berikut (Feryanto, 2010, Indriyani, 2011; Achmad, 2013): 1. SK Menteri Pertanian No.750/Kpts/Um/10/1982 tentang syarat-syarat pemasukan bibit ternak dari luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, populasi dan mutu ternak serta meningkatkan pendapatan peternak. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan peternakan di Indonesia agar dapat meningkatkan produksi, populasi dan mutu ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak. 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/1997, mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan 
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atau perikanan. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong usaha di tingkat budidaya agar memperoleh mutu bibit dengan harga yang wajar. Pada tingkat usaha pembibitan merupakan suatu tantangan agar memperbaiki mutu dan efisiensi produksi agar harga dapat bersaing. 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1999, mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi peternakan rakyat yang lebih rentan dengan fluktuasi harga. 4. Permentan No. 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari Luar Negeri, tanggal 8 April 2009. Peraturan ini mencakup tujuh ruang lingkup pengaturan yang meliputi: (1) jenis karkas, daging dan/atau jeroan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, (2) persyaratan pemasukan yang mengatur tentang pelaku pemasukan, (3) kriteria negara dan/atau zona asal, (4) persyaratan unit usaha di negara asal dan persyaratan kemasan/label dan pengangkutan, (5) tatacara pemasukan, (6) tindakan karantina hewan, serta (7) pengaturan tentang pengawasan peredarannya dan sanksi bagi pelanggaran peraturan. 5. Undang-Undang No. 18/2009 tentang PKH menyatakan bahwa pengeluaran benih, bibit dan atau bakalan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah dapat dicukupi dan kelestarian ternak lokal dapat terjamin. Dalam operasionalisasinya sesungguhnya hal ini telah diatur dengan Permentan No. 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong, tanggal 30 Januari 2008. Peraturan ini mengatur tentang: (1) syarat dan tatacara pemasukan serta pengeluaran benih, bibit ternak dan sapi potong, (2) mengenai pengemasan dan pengangkutan, (3) pengawasan dan ketentuan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.  6. Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan asal ternak berbasis sumberdaya lokal.  Kebijakan tersebut akan memberikan implikasi pada pengembangan agribisnis sapi potong di Indonesia. Kebijakan domestik (pemerintah daerah) juga sangat berperan dalam pengusahaan sapi potong. Namun demikian pemerintah daerah kurang memiliki strategi yang jelas dalam 
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pengembangan agribisnis sapi potong. Berbagai upaya dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging sapi, namun bila mencermati kajian yang dilakukan oleh Yusdja dan Ilham (2004) menyebutkan bahwa laju pertumbuhan sapi potong di Indonesia sangat lambat bila dibandingkan permintaannya yang hanya 1.44 persen tahun. Walaupun menurut BPS (2013) berdasarkan hasil sensus pertanian menunjukan bahwa jumlah sapi dan kerbau yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 14.2 juta ekor, jumlah ini jahu berkurang bila dibandingkan tahun 2011 sebanyak 16.7 juta ekor. Disamping  tidak seluruhnya dapat langsung di potong, karena sebagian besar merupakan sapi anakan dan betina produktif.  

 Gambar 1. Pergerakan Harga Daging Sapi, 1999-2013 Sumber: Pusdatin Setjen Kementan RI, 2012  Penurunan jumlah populasi sapi dan kerbau tersebut, menunjukkan bahwa swasembada sapi potong sulit dicapai pada tahun 2014. Hal ini dapat kita lihat pada kasus tahun 2012-2013, dimana terjadi kelangkaan daging sapi dengan diikuti harga daging sapi yang tidak turun, merupakan indikasi bahwa supply daging sapi lebih kecil dari permintaannya, disamping tataniaga sapi tidak efisien (Gambar 1). Berdasarkan informasi pada Gambar 1, bahwa sejak tahun 1999-2013 harga daging sapi terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini tentunya akan merugikan konsumen, karena tidak mampu untuk mendapatkan daging sapi murah. Disamping itu, kenaikan harga juga tidak berdampak kepada para peternak, harga sapi potong hidup ditingkat peternak baik sesudah dan sebelum terjadi kenaikan harga relatif tidak berubah. Kondisi ini tentunya sangat bertolak belakang dengan teori yang ada, bahwa kenaikan harga akan menjadi insentif bagi produsen dalam hal ini peternak. Peternak tidak mendapatkan isentif diduga karena, tataniaga yang dikuasai oleh para 
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pedagang yang memiliki tujuan utama sebagai ’rent seeker’ (Ilham dan Rusastra, 2010). Sehingga dengan demikian kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif dan daya saing sapi potong sulit untuk dicapai.  Tidak berjalannya kebijakan yang ada dapat dilihat dari semakin meningkatnya difisit konsumsi sapi potong. BPS (2012) dan Kementan (2012) memperkirakan pada tahun 2015 jumlah sapi potong yang harus dipenuhi adalah sebanyak 333 573 ton daging sapi (Tabel 3). Kondisi ini memberikan indikasi bahwa swasembada daging sapi tidak berhasil pada tahun 2014.  3.2. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Swasembada dan Peningkatan Daya Saing Sapi Potong Swasembada daging yang berorientasi pada daging sapi akan menyebabkan kebijakan yang dihasilkan bias hanya pada sapi potong saja. Hal ini terlihat bagaimana daya dan upaya berbagai pihak semuanya tercurahkan untuk sapi potong. Sehingga perlu dievaluasi apakah tepat bahwa orientasi swasembada daging hanya dibebankan kepada sapi potong saja. Bagaimana peranan kebijakan pemerintah selama ini apakah sudah tepat atau tidak. Pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan indikator dari perhitungan penelitian yang telah dilakukan beberapa penelitian dengan menggunakan pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM), Beberapa hasil penelitian mengenai daya saing sapi potong di beberapa daerah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi daging sapi di Indonesia. Dimana dari hasil dapat dilihat bagaimana daya saing dan dampak kebijakan pemerintah. Berdasarkan Tabel 4, berbagai rangkuman hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1995-2013 menunjukkan bahwa nilai indikator daya saing (DRC) pengusahaan sapi potong kurang dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa secara alamiah dengan dukungan sumberdaya alam yang tersedia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif atau daya saing dalam menghasilkan sapi potong. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat dan diimplementasikan dengan baik, tentunya swasembada sapi potong dapat terwujud. Namun demikian, menjadi catatan bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan 2013, ternyata terlihat indikasi penurunan daya saing pengusahaan sapi potong, dimana penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2011) dan Achmad (2013) menunjukan nilai DRC mendekati satu yang berarti terjadi penurunan daya saing sapi potongnya.  
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Tabel 4. Hasil Penelitian Daya Saing Sapi Potong di Beberapa Daerah Peneliti dan Tahun Lokasi Daya Saing (DRC) Indikator Kebijakan Pemerintah
Adyana et al (1995) dalam Ilham dan Rusastra (2009). 

Lampung 0.55 NPCO = 1.59NPCI   = 0.87EPC    = 4.26Lombok (NTB) 0.94 NPCO = 1.24NPCI   = 1.22EPC    = 1.24Sumbawa (NTB) 0.81 NPCO = 1.23NPCI   = 1.00EPC    = 1.24Indrayani (2011) Agam (Sumbar) 0.96 NPCO = 1.15NPCI   = 1.06EPC    =  1.37
Achmad (2013) Barru (Sulsel) 0.72 NPCO = 1.16NPCI   = 1.02EPC    = 1.32Bulukumba (Sulsel) 0.88 NPCO = 1.25NPCI   = 1.04EPC     = 1.35Catatan: DRC < 1 : memiliki keunggulan komparatif/memiliki keunggulan daya saing. NPCO > 1 : Harga output domestik lebih tinggi dari harga efisiensinya (harga internasional) NPCI  >1 : Harga Input tradablenya di pasar domestic lebih besar dari harga internasional EPC >1 : Harga domestik > harga internasional, pemerintah melindungi produsen dalam     negeri.  Penurunan daya saing ini juga dapat dilihat jumlah sapi impor yang terus meningkat jumlahnya (lihat Tabel 3). Namun, fenomena di atas menunjukkan bahwa keberadaan produk impor bukan lagi melengkapi segmen yang ada, tetapi sudah mendesak eksistensi produk domestik. Ini mengindikasikan keunggulan kompetitif Indonesia dalam memproduksi daging makin menurun. Permintaan daging sapi domestik yang makin tinggi, sementara produksi belum mampu memenuhi kebutuhan, menyebabkan sekitar 30 persen daging sapi harus diimpor (diperkirakan sampai 2015 akan terus meningkat sampai 60 persen). Impor daging sapi terus meningkat, sekarang tidak hanya masuk ke hotel dan retoran, namun juga sudah masuk ke berbagai pasar-pasar tradisional di kota-kota besar Indonesia, termasuk ke sentra sapi potong sendiri seperti Lampung, NTB dan NTT.  Dalam mengevaluasi program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1995 sampai dengan 2013, apakah berjalan kebijakan yang telah ditetapkan telah efektif dan memberikan dampak kepada petani dan pengusahaan sapi potongnya dapat dilihat dari indikator kebijakan dalam bidang input, outputnya. Indikator ini dilihat dari NPCO (nominal protection coefiicient on tradable Output), NPCI (nominal 
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protection coefiicient on tradable input), dan EPC (Effective Protection Coefficient). Evaluasi kebijakan output yakni dilihat dari indikator nilai NPCO, jika nilainya dari satu maka pemerintah telah berupaya melindungi produsen, karena meningkatkan harga jual sapi diatas harga internasionalnya. Dari tahun 1995-2013, nilai NPCO lebih besar dari satu, secara umum pemerintah telah melindungi peternak. Namun, nilai NPCO dari tahun 1995 sampai 2013, mengalami penurunan bahkan tidak berubah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam jangka panjang memberikan dis-isentif bagi peternak, karena kebijakan pemerintah terkesan bias ke konsumen (melindungi konsumen). Serta tidak ada inovasi kebijakan pemerintah selama lebih kurang dua dekade terakhir, memandang masalah dengan solusi yang sama. Disamping harga yang diterima peternak pada saat ini juga saat rendah, rata-rata harga sapi hidup per kilogram pada tahun 2013 yakni sebesar Rp25 000 - Rp30 000/kg sedangkan harga jual daging bisa mencapai Rp85 000 - Rp90 000/kg.  Kebijakan pemerintah dari sisi input dapat dilihat dari indikator NPCI, yakni jika nilainya lebih besar dari satu maka pihak yang menggunakan input tersebut (peternak) akan mengeluarkan biaya lebih besar (adanya pajak atau tidak ada subsidi). Pada hasil kajian sejak tahun 1995-2013, menunjukkan nilai NPCI lebih besar dari satu walaupun nilainya mendekati satu, namun peternak mengeluarkan biaya lebih besar dari seharusnya yang dibayarkan oleh peternak itu sendiri.  Efektivitas kebijakan secara umum bisa dilihat dari nilai EPC, nilai EPC yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah relatif efektif, namun nilai EPC tahun 1995 sebesar 1.23 - 4.26 ternyata tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan yang drastis, yakni tahun 2011 dan 2013 rata-rata sebesar 1.35. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama 17 tahun kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan sapi potong tidak mengalami kemajuan, namun cenderung menurun. Disisi kecenderungan peternak sebagai penerima harga (price taker) menyebabkan peternak tidak berdaya, apalagi saat sekarang peternak sangat tergantung dan menghandalkan konsentrat sebagai pakan utama bagi sapi potong. Struktur pasar pakan ternak yang mengarah ke oligopoli juga menyebabkan peternak menerima atau membayar harga pakan dari yang seharusnya. Pemerintah berhak untuk mengintervensi pasar ini, jika terbukti pelaku didalamnya melakukan kecurangan dalam ”persekongkolan harga”. Dampak kebijakan pemerintah dibidang input, yang nyatanya tidak lebih baik dalam mendukung peningkatan daya saing tentunya menjadi catatan tersendiri, bahwa sistem agribisnis sapi potong berjalan sendiri-
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sendiri tanpa ada ikatan dan dukungan dalam satu sistem yang baik (Gambar 2).  

Gambar 2. Nilai Tukar Petani di Berbagai Subsektor Pertanian,  Tahun 2008-2012 Sumber: Pusdatin Setjen Kementan RI, 2013  Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan pengusahaan sapi potong di tingkat peternak. Peternak tidak akan mendapat insentif dari usahaternak yang dijalankan, sehingga peternak akan mengkonversi ke usaha yang lain. Kondisi ini dalam jangka panjang tentunya akan mempengaruhi daya saing dan swasebada sapi potong di Indonesia. Dis-isentif peternak yang rendah dapat kita lihat dari semakin rendahnya tingkat kesejahteraan peternak bila dibandingkan pelaku usaha di subsektor lain. Data BPS (2012) dalam Pusdatin Kementan RI (2012) menunjukkan bahwa nilai tukar petani (NTP) yang merupakan ‘indikator’ yang menunjukkan tingkat ‘kesejahteraan’ peternak sejak tahun 2008-2012 mengalami penurunan (Gambar 2).  3.3. Alternatif Strategi Swasembada Sapi Potong dan Non Sapi Potong Pengusahaan sapi potong rakyat yang dikelola dengan sangat sederhana, harus mendapat perhatian pemerintah agar keunggulan/daya saing yang telah dimiliki dapat ditingkatkan dan swasembada dapat dicapai. Secara umum kepemilikan sapi potong ditingkat peternak yang hanya rata-rata 1-3 ekor merupakan jumlah yang sedikit, dengan penanganan yang sangat tradisional tentunya akan menghasilkan kualitas yang kurang baik. Kebijakan pemerintah dengan melibatkan BUMN/BUMD dan swasta dan kelompok peternak dalam pengembangan skala harus terus dilakukan, hal ini dapat mengoptimalkan kebijakan untuk meningkatkan pengadaan bibit 
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sapi potong (persilangan antar sapi lokal dan impor). Penguatan usahaternak ini dengan penyediaan pakan hijauan juga menjadi keharusan, dikarenakan untuk meningkatkan bobot sapi yang siap jual dengan waktu yang tepat diperlukan asupan pakan hijauan yang tepat jumlah dan waktu (Achmad, 2013).  Simatupang dan Hadi (2004) menyatakan, perdagangan global produk peternakan masih terdistorsi beberapa kebijakan yang dilakukan banyak negara, terutama negara maju, sehingga menjadi ancaman bagi produk peternakan Indonesia yang harus mendapat perlindungan pemerintah. Karena itu, kebijakan pengembangan agribisnis peternakan yang dipandang tepat untuk meningkatkan produksi dan daya saing adalah proteksi dan promosi. Akselerasi peningkatan produksi dapat dilakukan melalui pengembangan usaha sapi potong skala menengah dengan dukungan industrialisasi pakan, peningkatan akses modal, dan aplikasi teknologi bibit (intensifikasi kawin alam, inseminasi buatan, tranfer embrio, dan beranak kembar) untuk meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas. Diperlukan pula pengendalian impor yang terintegrasi dengan program peningkatan produksi domestik (Ilham dan Rusastra, 2009). Upaya tersebut tentunya dilakukan tanpa meniadakan usaha skala kecil sesuai dengan kapasitasnya. Agar pengembangan sistem usaha agribisnis tersebut dapat mengakomodasi tujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendukung program swasembada sapi potong, serta sekaligus melibatkan peternak skala menengah ke bawah. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah membangun kerjasama disetiap skala sehingga ada keterkaitan dan keterikatan, disamping itu upaya kerjasama kemitraan juga dapat dilakukan. Apakah antar sesama peternak, penyedia input dan pengolahan. Tentu kemitraan yang dibangun berdasarkan kesetaraan dan atas prinsip saling membantu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Saptana et al.  (2006), kemitraan adalah suatu kerja sama antar pelaku agribisnis mulai dari proses praproduksi, produksi hingga pemasaran yang dilandasi oleh azas dimana pelaku saling membutuhkan dan saling menguntungkan.  Konsep ini harus merupakan usaha peternakan yang menyeluruh, mulai dari subsistem produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran (Suryana, 2009).  Salah satu bentuk atau model kemitraan yang dapat diterapkan dalam usaha pengembangan peternakan sapi potong di Sulawesi Selatan adalah model Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) (Achmad, 2013). Dalam model ini, kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal 
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dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian. Perusahaan mitra dapat berbentuk sebagai perusahaan inti atau perusahaan pembina yang melaksanakan pembukaan lahan, menyediakan lahan atau menyediakan bibit, mempunyai usaha budidaya atau pembibitan dan memiliki unit pengolahan yang dikelola sendiri. Perusahaan inti juga melaksanakan pembinaan berupa penanganan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung produksi dan memasarkan hasil kelompok mitra. Penguatan sektor hilir, dengan mendirikan rumah potong hewan (RPH) yang layak dan sesuai standar perlu dilakukan untuk mendapatkan kepastian kontinuitas dan kualitas sapi yang layak dikonsumsi. Disamping itu program kemitraan peternak/kelompok ternak dengan swasta dalam hal pengolahan daging sapi juga perlu dilakukan, untuk meningkatkan dan memperoleh nilai tambah. Hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil pembahasan dengan memperhatikan ketersediaan sapi potong dan dayasaing yang dimilikinya, serta fokus kebijakan yang dilakukan untuk mencapai swasembada daging bias terhadap sapi potong. Hal ini menyebabkan komiditas potensial lain, sebagai penghasil daging menjadi ‘anak tiri’, seperti kerbau, kambing, domba dan babi (bagi non muslim), serta unggas. Orientasi pada kebijakan sapi potong, menyebabkan komoditas-komoditas tersebut tidak tertangani, sehingga swasembada daging tidak tercapai. Perlu merubah definisi swasembada daging yang dimaksud, yakni orientasi tidak hanya kepada sapi potong saja sebagai penghasil daging bagi pangan. Sehingga dengan demikian, potensi lokal dari komoditas-komoditas tersebut juga dapat berkembang. Perlunya ‘perubahaan budaya’ mengenai daging adalah berasal dari konsumen kita juga menjadi tantangan, agar konsumen terbiasa mengkonsumsi daging selain sapi. Hal ini setidaknya sudah terlihat pada tahun 2011-2012 dimana konsumen mengalihkan konsumsi daging sapi ke daging lain (kambing, domba, kerbau) dan unggas. Dengan memberikan perhatian kebijakan dalam upaya mendukung perkembangan komoditas non sapi potong, diharapkan peningkatan produktivitas daging dapat tercapai, sehingga daya saing dan swasembada daging dapat tercapai.  4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Berdasarkan hasil dan pembahasan, berikut ini merupakan kesimpulan dan implikasi efektivitas kebijakan swasembada dan non swasembada sapi potong di Indonesia : 
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1. Kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada sapi potong yang tertuang dalam Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) tahun 2014 tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat bahwa 30 persen (bahkan tahun 2015 kebutuhan nasional sebanayk 60 persen) berasal dari impor. Hal ini tidak sesuai dengan PSDSK 2014 yang menargetkan impor hanya sebesar 10 persen import dari negara lain. Serta kebijakan pemerintah yang tidak efektif, terbukti selama 17 tahun tidak ada upaya peningkatan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan peternak, sehingga insentif pertenak tidak ada.  2. Perlu akselerasi peningkatan produksi dapat dilakukan melalui pengembangan usaha sapi potong skala menengah dengan dukungan industrialisasi pakan, peningkatan akses modal, dan aplikasi teknologi bibit (intensifikasi kawin alam, inseminasi buatan, tranfer embrio, dan beranak kembar) untuk meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas. Pengendalian impor yang terintegrasi dengan program peningkatan produksi domestik, serta koordinasi berbagai pihak dalam upaya mendukung swasembada sapi potong. 3. Penguatan kerjasama dalam bentuk kemitraan antar skala di peternak, dan pihak lain (penyedia input dan pengolahan) harus dilakukan dengan asas saling membantu, sehingga peternak akan mendapatkan isentif dari usaha yang dijalankan. 4. Orientasi swasembada daging hendaknya direvisi tidak hanya menghandalkan sapi potong saja, namun perlu upaya untuk lebih memperhatikan komoditas lain seperti kebau, kambing, domba, dan bahkan unggas untuk mengupayakan swasembada daging pada masa mendatang.  DAFTAR PUSTAKA Achmad, Mahmud. 2013. Analisis Dayasaing dan Strategi Pengembangan Peternakan Sapi Potong di Provinsi Sulawesi Selatan. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.  Aziz, M. Amin. 1993. Strategi Operasional Pengembangan Agroindustri Sapi Potong. Dalam Prosiding Agroindustri Sapi Potong. CIDES. Jakarta.  Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2013. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2013. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta. Diwyanto K., A. Priyanti dan Ismeth Inounu. 2005. ‘Prospek dan arah pengembangan komoditas peternakan: unggas, sapi dan kambing-domba’. Wartazoa. Vol. 16(1):11-25 . 
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   DAYA SAING KOMODITAS KENTANG  DI KABUPATEN BANJARNEGARA,  JAWA TENGAH, PENDEKATAN POLICY ANALYSIS MATRIX (PAM)  Doni Sahat Tua Manalu1, Suharno2, dan Netti Tinaprilla2 1Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2Dosen Departemen Agribisnis FEM, IPB   ABSTRAK Penurunan produksi kentang yang sangat drastis terjadi pada tahun 2010 dikarenakan adanya impor kentang dari negara China dan Bangladesh. Adanya impor kentang tersebut menimbulkan persaingan dengan kentang lokal. Harga kentang impor ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan harga kentang lokal, hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan permintaan kentang lokal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kentang lokal tidak mampu bersaing dengan kentang impor. Ketidakmampuan kentang lokal dalam bersaing perlu diketahui penyebabnya, oleh karena itu diperlukan penelitian yang mendukung khususnya di sentra produksi kentang agar dapat menggambarkan kondisi daya saing kentang lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya saing komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian sedangkan metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis daya saing  kentang dengan Policy Analysis Matrix. Hasil analisis yang diperoleh adalah usahatani komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah memiliki daya saing dengan nilai PCR sebesar 0.852 dan DRC sebesar 0.981 masing-masing lebih kecil dari satu serta menguntungkan secara finansial dan ekonomi sehingga usahatani komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara memiliki daya saing dan layak untuk dijalankan.  Kata Kunci: PAM, Kentang, Daya Saing  1. PENDAHULUAN Indonesia adalah negara agraris dan beriklim tropis, memiliki potensi alam yang mendukung pertumbuhan berbagai macam tanaman dan salah satunya adalah hortikultura. Peranan subsektor hortikultura sangat penting 
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bagi perekonomian Indonesia, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi hortikultura pada pendapatan nasional melalui sumbangan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pada subsektor hortikultura, BPS (2012) mencatat bahwa perkembangan PDB selama kurun waktu 2008-2011, diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja di subsektor tersebut. Pada tahun 2009 tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 2.95 juta orang, sementara tahun 2010 penyerapan tenaga kerja naik sebesar 3.00 juta orang dan tahun 2011 menjadi 3.32 juta orang. Pada tahun 2012 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 3.10 juta orang. Proporsi rata-rata kontribusi subsektor hortikultura dalam penyerapan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2009 – 2012 sebesar 8.25 persen dari keseluruhan pekerja di sektor pertanian. Melihat kontibusinya dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di subsektor hortikultura membuat pentingnya subsektor ini untuk ditangani dengan serius. Salah satu komoditas hortikultura yang baik dikembangkan di Indonesia adalah komoditas sayuran khususnya tanaman kentang, tanaman kentang dapat tumbuh dengan baik di beberapa wilayah Indonesia. BPS (2012) mencatat bahwa terjadi penurunan produksi yang sangat drastis pada tahun 2010 dikarenakan adanya impor kentang dari negara China dan Bangladesh. Adanya impor kentang tersebut menimbulkan persaingan dengan kentang lokal. Harga kentang impor ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan harga kentang lokal, hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan permintaan kentang lokal dan kondisi tersebut perlu diketahui penyebabnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendukung khususnya di sentra produksi kentang terkait daya saing agar dapat menggambarkan kondisi daya saing kentang lokal.  Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi terbesar yang memproduksi kentang, beberapa daerah di Jawa Tengah yang memproduksi kentang yaitu Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Brebes, Pemalang. Banjarnegara adalah daerah yang memproduksi kentang paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa terjadi penurunan produksi kentang di Banjarnegara sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 diakibatkan terjadinya beberapa permasalahan yang ada. Dari sisi kebijakan pemerintah, adanya isu penting sehubungan dengan adanya ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) dan penetapan tarif impor nol persen sehingga tingkat keuntungan finansial dan ekonomi usahatani komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami penurunan. 
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Adanya arus globalisasi atau era perdagangan bebas akan mendorong para produsen kentang dalam negeri untuk dapat meningkatkan daya saing agar mampu bersaing dengan kentang dari negara lain sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani, kondisi ini juga didukung pemerintah pusat dengan diberlakukannya penghentian sementara keran impor 13 jenis produk hortikultura, salah satunya komoditas kentang mulai bulan Januari sampai Juni 2013. Adanya Peraturan Menteri Keuangan No.241/PMK.011/2010 yang menaikkan pajak impor 5 persen atas produk bahan baku pertanian seperti, pupuk dan obat-obatan serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen atas input-input produksi seperti peralatan, pupuk dan obat-obatan.  Kondisi di atas tidak terlepas dari sudah sejauh mana penerapan sistem agribisnis yang terdapat pada industri kentang khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Penurunan harga yang berakibat pada penurunan produksi kentang yang terdapat di subsistem usahatani (onfarm) serta adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur perdagangan kentang yang terdapat di subsistem penunjang (supporting system) dalam sistem agribisnis. Menurut Saragih (2010), agribisnis merupakan suatu cara pandang baru untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari empat subsistem yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing adalah dengan penerapan konsep pengembangan sistem agribisnis, karena apabila sistem agribisnis  yang terdiri dari subsistem sarana produksi (hulu), subsistem usahatani (onfarm), subsistem pengolahan dan pemasaran (hilir) serta subsistem penunjang (supporting system) dikendalikan dengan tepat dan terintegrasi dengan baik maka akan meningkatkan daya saing suatu komoditas. Daya saing suatu komoditas dapat dilihat dari keunggulan kompetitif dan komparatif pada komoditas tersebut dan dalam penelitian ini adalah komoditas kentang di Banjarnegara, Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang masih terjadi yaitu (1) kebijakan pemerintah yang mempengaruhi input dan output belum berpihak kepada petani, (2) menurunnya produksi kentang yang berindikasi kepada menurunnya pendapatan petani kentang di Kabupaten Banjarnegara, (3) kurangnya infrastruktur dan teknologi pertanian yang dapat membantu para petani dalam mengelola usahanya mulai sejak tanam hingga panen serta pasca panen, (4) lemahnya permodalan petani, sementara budidaya sayuran tergolong padat modal.  
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Pada akhirnya setiap permasalahan yang ada pada sektor agribisnis kentang akan mempengaruhi daya saing komoditas kentang. Salah satu cara untuk mengetahui kebijakan yang tepat dalam usahatani kentang yang telah diuraikan di atas adalah dengan menggunakan alat analisis yang tepat yaitu Policy Analisis Matrix (PAM). Berdasarkan uraian di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk : 1. Menganalisis tingkat keuntungan finansial dan ekonomi usahatani pada agribisnis Kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 2. Menganalisis daya saing usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah melalui keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.  3. Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing agribisnis kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.  2. METODE PENELITIAN 2.1. Lokasi dan Waktu Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegera. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah sentra produksi kentang di Jawa Tengah, selanjutnya dipilih Kecamatan Batur karena memiliki luas lahan usahatani kentang terbesar di Kabupaten Banjarnegara. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September-November 2013.  2.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara langsung, dan observasi lapang. Penentuan responden (petani contoh) untuk data primer dipilih secara purposive. Kemudian untuk desa yang dipilih terdiri dari dua desa yaitu desa Batur dan desa Bakal karena memiliki luas panen dan produksi terbesar di kecamatan Batur. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 petani dengan komposisi masing-masing 20 petani di setiap desa. Penentuan responden terhadap lembaga pemasaran, pedagang input pertanian, stakeholder, pakar ahli di bidang kentang terkait penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan karena pihak tersebut dianggap paling mengetahui 
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mengenai informasi yang diharapkan. Pelabuhan impor yang dijadikan acuan dalam penentuan harga perbatasan adalah pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta karena penerimaan kentang impor yang dikirim ke Banjarnegara berasal dari pelabuhan tersebut. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik RI, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Banjarnegara, serta studi literatur.  2.3. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, sedangkan metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis daya saing  kentang dan dampak kebijakan pemerintah, yaitu analisis Policy Analysis Matrix.  2.3.1. Policy Analysis Matrix Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data penelitian terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama adalah penentuan input dan output usahatani kentang. Tahap kedua adalah pengidentifikasian input ke dalam komponen input tradable yaitu input yang diperdagangkan di pasar internasional baik diekspor maupun diimpor dan identifikasi input non tradable yaitu input yang dihasilkan di pasar domestik dan tidak diperdagangkan secara internasional. Ketiga, penentuan harga privat dan harga bayangan input dan output. Kemudian tabulasi dan analisis indikator-indikator yang dihasilkan tabel PAM. Data yang diperoleh diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Secara lengkap matrix analisis kebijakan Policy Analysis Matrix (PAM) dapat dilihat pada Tabel 1.  Tabel 1. Matrix Analisis Kebijakan Policy Analysis Matrix (PAM) Uraian Penerimaan Output Biaya Input Keuntungan Tradable Non TradableHarga Privat A B C DHarga Sosial E F G HDampak Kebijakan I J K LSumber: Monke and Pearson (1989) Keterangan: A : Penerimaan Privat   G : Biaya Input non tradable Sosial B : Biaya input Tradable Privat  H : Keuntungan Sosial C : Biaya input non tradable Privat  I : Transfer Output D : Keuntungan Privat    J : Transfer input Tradable E : Penerimaan Sosial   K : Transfer Faktor F : Biaya input tradable Sosial  L : Laba Bersih  
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Adapun indikator daya saing dari PAM yaitu:  Analisis Daya Saing Keunggulan Kompetitif: 1. Keuntungan Privat (KP) 2. PCR (Rasio Biaya Privat) Keunggulan Komparatif: 1. Keuntungan Sosial (KS) 2. DRC (Rasio Biaya Sumberdaya Domestik)  Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah 1. Kebijakan Output a) Transfer Output (TO) b) Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) 2. Kebijakan Input a) Transfer Input (TI) b) Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) c) Transfer Faktor (TF) 3. Kebijakan Input-Output a) Koefisien Proteksi Efektif (EPC) b) Transfer Bersih (TB) c) Koefisien Keuntungan (PC) d) Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP)  2.3.2. Harga Bayangan (Social Opportunity Cost) Harga bayangan adalah harga yang akan menghasilkan alokasi sumberdaya terbaik sehingga akan memberikan pendapatan nasional tertinggi (Pearson et al., 2005). Kondisi biaya imbangan sama dengan harga pasar akan sangat sulit ditemukan, maka untuk memperoleh nilai yang mendekati biaya imbangan atau harga sosial perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga pasar yang berlaku (Gittinger, 1986). Alasan penggunaan harga bayangan adalah: 1. Harga bayangan tidak mencerminkan korbanan yang dikeluarkan jika sumberdaya tersebut dipakai untuk kegiatan lainnya. 2. Harga yang berlaku di pasar tidak menunjukkan apa yang sebenarnya diperoleh masyarakat melalui suatu produksi dari aktivitas tersebut. Penentuan harga dasar yang terjadi belum tentu dapat dipakai langsung dalam analisis ekonomi karena tidak mencerminkan biaya imbangan sosial (opportunity cost). Suatu komoditas akan mempunyai biaya imbangan sama 
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dengan biaya pasar jika berada pada pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu nilai yang mendekati nilai biaya imbangan sosial diperlukan penyesuaian. Penyesuaian menggunakan acuan seperti yang dilakukan Gittinger (1986). Penelitian terhadap pengusahaan komoditas menggunakan CIF (Cost Insurance and Freight) jika output dan input merupakan barang impor sedangkan penggunaaan FOB (Free on Board) jika output dan input merupakan barang ekspor.  3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Analisis Daya Saing Usahatani Kentang Usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah menguntungkan secara finasial maupun secara ekonomi (sosial) karena Keuntungan Privat (KP) dan Keuntungan Sosial (KS)-nya bernilai positif. Oleh karena itu, Usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah layak untuk dijalankan baik secara finansial maupun ekonomi (Tabel 2).  Keuntungan privat yang diperoleh lebih besar dibandingkan keuntungan sosial. Dari penerimaan finansial (private) dan ekonomi (sosial) Usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah diperoleh nilai divergensi (dampak kebijakan) yang bernilai positif. Hal ini disebabkan oleh harga privat kentang yang lebih tinggi dari harga sosialnya.  Tabel 2. Matrix Analisis Kebijakan Policy Analysis Matrix (PAM) 
Uraian Penerimaan Biaya Keuntungan Input Tradable Faktor DomestikPrivat 33 930 658.84 1 669 649.89 27 476 981.22 4 784 027.72 Sosial 28 902 843.02 982 751.16 27 387 680.26 532 411.59 Dampak Kebijakan 5 027 815.81 686 898.72 89 300.96 4 251 616.13  Selanjutnya, hasil dari tabel PAM yang telah diperoleh menunjukkan hasil Analisis keunggulan komparatif dapat diukur dengan indikator Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (DRC) dan Keuntungan Sosial (KS). Nilai dari indikator keunggulan kompetitif  dan komparatif usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara (Tabel 3).   
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Tabel 3. Nilai Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Usahatani Kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Uraian Satuan NilaiKeunggulan Kompetitif  Keuntungan Privat Rp/ha 4 784 027.726Rasio Biaya Privat (PCR)  0.852Keunggulan Komparatif  Keuntungan social Rp/ha 532.411.595Rasio Biaya Sumberdaya Domestik(DRC)  0.981
 Analisis keunggulan kompetitif usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari nilai Rasio Biaya Privat (PCR) dan Keuntungan Privat (KP). Nilai PCR dan KP dalam analisis keunggulan kompetitif merupakan indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dan tingkat keuntungan usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara secara finansial (privat). Adapun nilai PCR usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 0.852, artinya usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara memiliki keunggulan kompetitif (PCR<1).  Berdasarkan nilai PCR tersebut, usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan memiliki keunggulan kompetitif. Selain itu, dapat diartikan juga bahwa usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara dapat membayar faktor domestiknya. Keunggulan kompetitif akan meningkat jika biaya faktor domestik dapat diminimumkan dan atau memaksimalkan nilai tambah output (Rooyen et al. (2001), Pranoto (2011) dan Najarzadeh et al. (2011)). Menurut Pranoto (2011) dan Najarzadeh (2011), peningkatan nilai tambah output dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi yang dapat menurunkan biaya per unit output.  Nilai DRC usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah yang dihasilkan oleh analisis PAM adalah 0.981. artinya, bahwa setiap US$1 yang dibutuhkan untuk impor kentang, jika diproduksi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa tengah membutuhkan biaya US$0.981 sehingga terjadi penghematan biaya sebesar US$0.019. Dengan demikian, meskipun penghematan yang terjadi tergolong dalam nilai yang kecil akan tetapi usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penggunaan sumberdaya yang dapat dikategorikan efisien secara ekonomi (sosial) sehingga memiliki keunggulan komparatif dan menjadi produk substitusi impor. Semakin kecil nilai DRC (DRC<1) yang diperoleh, maka semakin 
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tinggi keunggulan komparatif yang dimiliki. Hasil Penelitian ini juga sesuai dengan Najazadeh et al. (2011), Ugochukwu dan Ezedinma (2011), dan Basavaraj et al. (2013) yang mengatakan bahwa nilai DRC<1 mengindikasikan suatu komoditas memiliki keunggulan komparatif. Nilai DRC dan PCR dari analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2003) di desa Dieng Kecamatan Kejajar, Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa nilai DRC dan PCR kentang lebih kecil dari satu sehingga dapat diartikan bahwa komoditas kentang tersebut berdaya saing (memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif).  3.2. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Dampak kebijakan pemerintah dapat dilihat dari analisis matrix PAM melalui beberapa indikator. Indikator-indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas kentang di kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terdiri dari dampak kebijakan terhadap output, input dan dampak kebijakan terhadap input-output terdapat pada Tabel 4.  Tabel 4. Indikator-Indikator Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Usahatani Kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Indikator Satuan NilaiDampak Kebijakan Terhadap OutputTransfer Output (TO) Rp/ha 5 027 816 Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) 1.174 Dampak Kebijakan Terhadap Input  Transfer Input (TI) Rp/ha 686 898.728 Transfer Faktor (TF) Rp/ha 47 060.958 Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) 1.699 Dampak Kebijakan Terhadap Input-Output  Koefisien Proteksi Efektif (EPC) 1.155 Transfer Bersih (TB) Rp/ha 4 251 616.131 Keofisien Keuntungan (PC) 8.986 Rasio Subsidi Produsen (SRP) 0.147  3.3. Dampak Kebijakan terhadap Output Sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang langsung mengenai harga output kentang, kebijakan yang ada adalah larangan impor kentang yang diterapkan pada tahun 2013 dan juga adanya kebijakan subsidi BBM yang nantinya akan mempengaruhi biaya tataniaga dari 
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distribusi output Kentang. Kebijakan lainnya adalah subsidi BBM sebesar Rp3 000 per liter premium akan memperkecil biaya transportasi tataniaga kentang. Dampak kebijakan pemerintah terhadap output dapat dilihat dari dua indikator yaitu transfer output (TO) dan koefisien proteksi output nominal (NPCO). Nilai transfer output (TO) yang dihasilkan pada pengusahaan kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah adalah sebesar Rp5 027 816 per hektar. Artinya harga output kentang di pasar domestik lebih mahal dari harga internasionalnya. Hal ini dapat terlihat dari harga output pada struktur harga privat yang lebih rendah dibandingkan harga sosialnya yaitu Rp8 280 per Kg (harga privat) dan Rp6 711  per Kg (harga sosial).  Pranoto (2011) menyatakan bahwa nilai TO negatif dapat diinterprestasikan bahwa harga produk ditingkat petani atau domestik lebih rendah dari harga di pasar internasional. Karena nilai TO pada penelitian ini bernilai positif, berarti harga jual kentang domestik lebih mahal dari harga di pasar internasional. Artinya meskipun ada kebijakan Pemerintah yang melindungi output kentang akan tetapi belum dapat membuat kentang domestik menjadi lebih rendah dari harga kentang impor.  Sementara itu, kebijakan yang sudah ada selama ini yaitu subsidi Pupuk dan BBM ternyata belum mampu memberikan dampak yang besar bagi petani. Berdasarkan nilai TO yang positif (TO>0) tersebut, maka yang terjadi adalah konsumen tidak menerima insentif dari produsen (petani) kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah karena konsumen membeli kentang domestik  dengan harga yang mahal sehingga konsumen dirugikan dan dalam hal ini petani (produsen) kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah memperoleh keuntungan. Hal ini menggambarkan bahwa dengan harga kentang yang mahal tersebut maka sangat besar peluang konsumen akan beralih pada kentang impor (jika terjadi impor) yang harganya relatif lebih murah dan jika hal ini terjadi maka dampaknya produsen dirugikan.  Oleh karena itu, kebijakan subsidi BBM  sebesar Rp3 000 per liter untuk jenis premium yang berdampak pada biaya pemasaran output kentang serta penutupan pintu impor kentang di pelabuhan pada tahun 2013 sudah berpihak pada petani (produsen) kentang khususnya di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dan hal yang perlu dievaluasi adalah penggunaan input oleh petani kentang agar lebih efisien sehingga harga di tingkat konsumen tidak terlalu tinggi dengan penggunaan biaya produksi yang lebih rendah. Nilai koefisien proteksi output nominal (NPCO) adalah rasio antara penerimaan yang dihitung berdasarkan harga bayangan, NPCO merupakan 
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indikasi dari Transfer Output (TO), dimana NPCO menunjukkan seberapa besar harga privat berbeda dengan harga sosial. Nilai NPCO yang lebih kecil dari satu (NPCO<1) menunjukkan bahwa harga domestik lebih rendah dari harga dunia. Analisis dampak kebijakan terhadap output juga dapat dilihat dari nilai Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO). Nilai NPCO adalah nilai rasio antara penerimaan berdasarkan harga privat dengan penerimaan berdasarkan harga sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai NPCO usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara sebesar 1.174 (NPCO>1), artinya harga domestik untuk output kentang lebih tinggi dari harga output internasionalnya karena nilai yang lebih besar dari satu menunjukkan adanya proteksi pemerintah. Hasil analisis memang menunjukkan bahwa harga kentangpada Rp8,280 per Kg (harga privat) dan Rp6 711 per Kg (harga sosial), oleh karena itu kebijakan proteksi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kebijakan penutupan pintu pelabuhan impor kentang agar tidak terjadi persaingan antara kentang domestik dengan kentang impor sudah berpihak pada petani. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Novianto (2012) yang menunjukkan nilai NPCO < 1 karena asumsi yang digunakan adalah harga kentang di domestik masih lebih rendah dari harga dunia di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar. Menurut Novianto (2012) dan Ugochukwu dan Ezedinma (2011), pengurangan penerimaan petani akibat tidak adanya kebijakan Pemerintah yang melindungi output bisa disebabkan oleh lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga. Dari hasil observasi dan wawancara dengan responden pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa harga jual kentang di Kabupaten Banjarnegara memang lebih banyak ditentukan oleh pedagang pengumpul dibandingkan oleh petani, sehingga posisi petani dalam penentuan harga kentang menjadi lemah. Petani cenderung tidak mau repot untuk mencari pasar sehingga menjual ke pedagang pengumpul yang dikenal dan juga terdapat petani yang sudah memiliki hutang terlebih dahulu kepada pedagang pengumpul (tengkulak) di awal musim tanam sehingga berpengaruh kepada harga hasil produksi kentang yang dijual tersebut biasanya lebih murah karena dalam hal ini petani kecenderungan tidak memiliki posisi tawar. Untuk mengatasi kurangnya permodalan petani, maka sebaiknya digerakkan kelembagaan tani (kelompok tani, koperasi dan sebagainya) untuk dapat membantu petani dalam memperkuat permodalan mereka melalui aktivitas kelembagaan petani yang ada serta membantu petani untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai informasi dan perkembangan mengenai teknologi yang terkait 
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dengan usahatani maupun industri kentang agar melalui hal ini terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani dalam meningkatkan keuntungan usahataninya. Dalam penelitian ini nilai NPCO>1, hal ini berarti bahwa terjadi penambahan penerimaan petani akibat adanya kebijakan pemerintah yang melindungi output. Kebijakan terkait output kentang yang ada saat ini adalah subsidi BBM dan penutupan pintu impor kentang di pelabuhan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk memproteksi output kentang demi melindungi produsen dalam negeri yang ada saat ini sudah berpihak kepada petani kentang, akan tetapi masih diperlukan kebijakan lain yang dapat memberikan jaminan harga output (harga stabil/tidak berfluktuatif) dari hasil produksi kentang yang ada di dalam negeri secara khusus di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah serta memberikan jaminan kepastian pasar.  Dalam hal ini, tentunya diharapkan kerjasama dari setiap pihak yang terkait agar hasil produksi kentang yang ada di daerah Banjarnegara tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi sehingga petani (produsen) kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah memperoleh keuntungan yang layak dan di sisi lain, konsumen juga mengalami keuntungan dengan harga kentang yang relatif lebih murah sehingga dalam hal ini apabila kentang impor masuk ke Indonesia maka tidak akan menjadi masalah bagi kentang domestik dengan kata lain kentang domestik khususnya di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mampu bersaing dengan kentang impor dari negara lain.  Secara keseluruhan, analisis dampak kebijakan pemerintah yaitu Kebijakan proteksi impor melalui penutupan pintu pelabuhan impor kentang, subsidi pupuk dan BBM sebesar Rp3 000 per liter untuk jenis premium terhadap output kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut memang memberikan insentif bagi petani (produsen) kentang, akan tetapi belum mampu membuat daya saing kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah lebih baik dari kentang impor karena terbukti dari harga kentang domestik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kentang impor. Dalam hal ini jelas menggambarkan apabila diberlakukan tarif impor kentang sebesar nol persen seperti pada tahun 2010, maka sangat mempengaruhi kondisi kentang domestik yang dampaknya merugikan petani (produsen) sehingga perlu diterapkan kebijakan proteksi impor baik melalui kuota (menutup pintu impor ketika produksi dalam negeri tercukupi dengan jumlah 
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permintaannya) serta penetapan tarif terhadap kentang impor yang masuk ke Indonesia.  3.4. Dampak Kebijakan terhadap Input Kebijakan pemerintah tidak hanya diterapkan dan berlaku untuk harga output, namun berlakuk pula untuk harga input dari usahatani kentang yang dijalankan. Pemerintah menetapkan kebijakan terhadap input seperti subsidi atau pajak dan hambatan perdagangan terhadap input pertanian bertujuan agar produsen dapat menggunakan sumberdaya secara optimal. Pengaruh pajak pada input tradable menyebabkan harga input lebih tinggi dan biaya produksi meningkat sehingga mengurangi pendapatan petani. Kebijakan terkait pajak yang diterapkan pada input produksi kentang (pupuk anorganik dan obat-obatan) adalah pajak impor 5 persen dan PPN 10 persen, sedangkan kebijakan subsidi adalah pemerintah memberikan subsidi pupuk dalam upaya membantu petani dalam memproduksi kentang, subsidi pupuk dan subsidi BBM sebesar Rp3 000 per liter premium akan mengurangi biaya transportasi pada penyediaan input serta subsidi pupuk (Urea, Ponska, ZA).  Besarnya dampak kebijakan pemerintah terhadap input produksi usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ditunjukkan oleh nilai Transfer Input (TI), Transfer Faktor (TF) dan Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI).  Berdasarkan hasil analisis, nilai TI yang diperoleh adalah positif atau lebih besar dari nol yaitu sebesar Rp686 898.72 per hektar. Hal ini berarti harga sosial input asing lebih rendah, akibatnya produsen tidak perlu membayar input lebih mahal. Harga sosial untuk pestisida (obat-obatan) seperti harga Fungisida sebesar Rp65 000 lebih rendah dibanding harga privat sebesar Rp87 000, demikian juga dengan harga sosial Insektisida sebesar Rp85 525 lebih rendah dibanding harga private sebesar Rp45 000 serta harga sosial Insektisida sebesar Rp55 225 lebih rendah dibanding harga private sebesar Rp40 000. Sementara itu, harga BBM jenis premium pada budget privat sebesar Rp7 500 per liter lebih rendah dari harga pada budget sosial yaitu Rp9 700 per liter. Oleh karena itu, kebijakan terhadap input usahatani kentang yaitu bea masuk 5 persen atas bahan baku input tradable (pupuk anorganik dan obat-obatan), PPN 10 persen dan  subsidi BBM sebesar Rp3 000 per liter premium untuk biaya transportasi input secara umum dapat menjadikan keuntungan yang diterima petani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah lebih besar dibandingkan tanpa adanya kebijakan input dan oleh karena itu kebijakan tersebut berpihak kepada petani (produsen).  
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Selain input tradable, input lain yang digunakan dalam proses produksi adalah input domestik (faktor domestik). Harga atas input tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar lokal atau di dalam negeri. Transfer Faktor (TF) merupakan indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap input produksi tersebut. TF merupakan selisih antara biaya input domestik yang dihitung pada harga privat dengan biaya input produksi pada harga bayangan (sosial), kebijakan pemerintah pada input domestik yang dilakukan dalam bentuk subsidi dan pajak. Berdasarkan hasil analisis, nilai Transfer Faktor (TF) menunjukkan besarnya subsidi BBM terhadap input non tradable (faktor domestik) usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah bernilai positif, yaitu sebesar Rp47 060.958 per hektar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat implisit subsidi positif pada input non tradable (faktor domestik) dari Pemerintah yaitu subsidi BBM sebesar Rp3 000 per liter untuk jenis premium dan juga subsidi pupuk (Urea, Ponska, ZA), maka kebijakan tersebut efektif untuk tetap dilaksanakan.  Untuk menunjukkan tingkat proteksi atau kebijakan yang dibebankan pemerintah pada input tradable apabila dibandingkan tanpa adanya kebijakan pemerintah, dapat dilihat dari besarnya nilai Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI). NPCI merupakan rasio antara biaya input tradable privat dengan biaya input tradable sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa NPCI usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah bernilai lebih besar dari satu yaitu sebesar 1.699. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat proteksi terhadap produsen input asing (tradable), yang menyebabkan sektor yang menggunakan input tersebut akan dirugikan dengan tingginya biaya produksi karena petani membeli input tradable lebih mahal dari harga dunia akibat adanya pajak impor sebesar 5 persen dan PPN sebesar 10 persen pada input tradable (obat-obatan) Novianto (2012)  dan Pranoto (2011).  Kondisi daya saing kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menunjukkan bagaimana dengan kondisi usahatani yang mengalami keterbatasan dan kendala yang dimiliki akan tetapi jika didukung dengan kebijakan pemerintah maka komoditas kentang tersebut memiliki daya saing.  3.5. Dampak Kebijakan terhadap Input dan Output Analisis kebijakan pemerintah terhadap input-ouput adalah analisis gabungan antara kebijakan input dan kebijakan output. Dampak kebijakan gabungan tersebut dapat dilihat melalui indikator Koefisien Proteksi Efektif 



Prosiding PERHEPI 2014 243 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Doni Sahat Tua Manalu, Suharno, dan Netti Tinaprilla Daya Saing Komoditas Kentang... 

(EPC), Transfer Bersih (TB), Keofisien Keuntungan (PC), dan Rasio Subsidi Produsen (SRP). Nilai EPC merupakan rasio antara selisih penerimaan dan biaya input tradable pada harga privat (aktual) dengan selisih penerimaan dan biaya input tradable pada harga sosial (bayangan). Nilai EPC tersebut menggambarkan sejauhmana kebijakan pemerintah yaitu pajak bea masuk atas input produksi sebesar 5 persen dan PPN sebesar 10 persen serta subsidi BBM untuk jenis premium sebesar Rp3 000 per liter serta penutupan pintu pelabuhan untuk kentang impor dalam melindungi atau menghambat produksi domestik secara efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai EPC usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa tengah lebih besar dari satu atau sebesar 1.155. Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah terhadap input-output yang berlaku sudah efektif melindungi petani usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa tengah karena petani membayar harga input tradable sudah relatif sesuai dengan harga jual output kentang. Berbeda dengan Novianto (2012) menyatakan bahwa kondisi kentang di Desa Dieng memiliki nilai EPC<1 karena kebijakan subsidi BBM dan penutupan pintu pelabuhan untuk kentang impor pada penelitian itu belum diterapkan. Indikator lain yang menunjukkan adanya dukungan (proteksi) dari pemerintah terhadap usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah adalah Transfer Bersih (TB). TB merupakan selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima petani (privat) dengan keuntungan bersih sosial (pada kondisi pasar bersaing sempurna). Hasil analisis menunjukkan nilai TB di lokasi penelitian bernilai lebih dari nol atau bernilai positif sebesar Rp4 251 616.131 per hektar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ada tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dilakukan pada input-output usahatani kentang di Kaabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah atau dengan kata lain kebijakan tersebut berpihak kepada petani. Oleh karena itu, kebijakan pajak bea masuk atas input produksi sebesar 5 persen dan PPN sebesar 10 persen serta subsidi BBM untuk jenis premium sebesar Rp3 000 per liter sudah efektif diterapkan. Nilai koefisien keuntungan (PC) juga menunjukkan adanya proteksi atau dukungan dari pemerintah terhadap petani atau pelaku usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. PC merupakan rasio atau perbandingan antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial. Nilai PC dapat menjadi indikator yang menunjukkan dampak insentif dari semua kebijakan output, kebijakan input asing dan input domestik (net policy transfer). Nilai PC yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah lebih dari 
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satu yaitu sebesar 8.986. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengakibatkan keuntungan yang diterima produsen lebih besar jika dibandingkan tanpa adanya kebijakan. artinya, petani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah memperoleh keuntungan yang lebih tinggi pada saat ada kebijakan dibandingkan pada saat tidak ada kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan pajak bea masuk atas input produksi sebesar 5 persendan PPN sebesar 10 persen serta subsidi BBM untuk jenis premium sebesar Rp3 000 per liter sudah efektif untuk dijalankan. Berikutnya, rasio subsidi bagi produsen (SRP) adalah rasio antara TB dengan penerimaan berdasarkan harga sosial (bayangan). Nilai SRP menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang dapat menutupi subsidi dan pajak sehingga melalui SRP dapat memungkinkan membuat perbandingan tentang besarnya subsidi perekonomian bagi usahatani kentang. Hasil analisis menunjukkan nilai SRP di lokasi penelitian adalah 0.147 yang berarti bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini yaitu pajak bea masuk atas input produksi sebesar 5 persen dan PPN sebesar 10 persen serta subsidi BBM untuk jenis premium sebesar Rp3 000 per liter untuk jenis premium menyebabkan petani atau pelaku usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengeluarkan biaya lebih rendah dari biaya sosialnya untuk berproduksi. Oleh karena itu, kebijakan pajak bea masuk atas input produksi sebesar 5 persen dan PPN sebesar 10 persen serta subsidi BBM untuk jenis premium sebesar Rp3000 per liter sudah efektif untuk diterapkan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap input-output yang ada selama ini yaitu pajak bea masuk 5 persen dan PPN 10 persen atas input produksi seperti pupuk organik dan obat-obatan serta subsidi BBM sebesar Rp3 000 per liter untuk jenis premiun sudah melindungi petani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah secara efektif. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang dilakukan dengan adanya kebijakan penutupan keran impor di beberapa pelabuhan yang dilakukan sejak tahun 2013, surplus petani serta keuntungan yang diperoleh menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut dapat menguntungkan bagi pengembangan daya saing kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebijakan pajak bea masuk atas input produksi sebesar 5 persen dan PPN sebesar 10 persen serta subsidi BBM untuk jenis premium sebesar Rp3 000 per liter sudah efektif untuk meningkatkan daya saing kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 
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4. SIMPULAN DAN SARAN 4.1. Simpulan 1. Usahatani komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menguntungkan secara finansial dan ekonomi dengan keuntungan finansial sebesar Rp4 784 027.72 dan keuntungan ekonomi sebesar Rp532 411.59.  2. Usahatani komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah memiliki daya saing baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif karena efisien secara produksi dengan nilai PCR dan DRC lebih kecil dari satu yaitu PCR sebesar 0.852 dan DRC sebesar 0.981. 3. Kebijakan pemerintah terhadap input serta terhadap output yang terjadi saat ini sudah berpihak kepada petani (produsen) kentang meskipun perlu upaya lain yang perlu dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan nilai daya saing usahatani komoditas kentang.  4.2. Saran 1. Pemerintah tetap memproteksi impor kentang yang masuk ke Indonesia, dengan menutup pintu pelabuhan untuk impor kentang atau dengan menerapkan sistem kuota dan tarif agar dapat meningkatkan daya saing agribisnis kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah melalui keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif secara khusus sebagai produk substitusi impor. 2. Pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk melindungi petani dalam hal menjaga kestabilan harga output kentang (subsidi harga output) dan juga menjaga kestabilan harga input. 3. Bagi pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis efisiensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah serta topik-topik lainnya dalam rangka peningkatan daya saing kentang.  DAFTAR PUSTAKA [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan. Jakarta : Badan Pusat Statistik. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor). Jakarta : Badan Pusat Statistik. 
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   REVIEW KEBIJAKAN  PENGEMBANGAN BIO-ENERGI BERKELANJUTAN  Supena Friyatno, dan Adang Agustian Peneliti pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,     Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian   ABSTRAK Di dalam kebijakan energi nasional 2005-2025 telah dicanangkan beberapa target yang mencakup :  pasar, penggunaan dan produksi energi alternatif dari berbagai sumber energi dalam rangka menurunkan penggunaan energi fosil. Namun sampai saat ini belum ada keberhasilan yang nyata untuk mencapai apa yang telah ditargetkan tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah : (a) mempelajari target pengembangan energi alternatif yang dicanangkan 2005-2025, (b) mempelajari potensi komoditas bahan baku bio-energi, dan (c) mempelajari persoalan pengembangan bio-energi berkelanjutan. Metoda analisis adalah tabulasi silang, peninjauan lapang serta telaahan tentang aspek bio-energi. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak tatangan dan kegagalan dalam mengembangan bio-energi, diantaranya adalah : (1) belum tampak capaian yang signifikan dari road map yang dicanangkan, (2) secara teknis, Indonesia memiliki potensi komoditas/sumber enrji yang dapat dikembangkan, namun harus dipilih mana yang akan diprioritaskan, (3) ada beberapa persoalan yang patut dicermati didalam pengembangan bio-energi agar berkelanjutan, terutama adanya kompetisi penggunaan sumberdaya dan produk, dan (4) perlu adanya konsistensi dan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan pengembangan bio-energi.  Kata Kunci: Review, Kebijakan Bio-energi, Berkelanjutan  1. PENDAHULUAN Di dalam kebijakan energi nasional 2005-2025 telah dicanangkan beberapa target yang mencakup : pasar, penggunaan dan produksi energi alternatif dari beberbagai sumber dalam rangka penurunan penggunaan energi fosil. Pada tahun 2015 target produksi energi yang berasal dari angin ditargetkan akan diproduksi sebesar 750 KWh, bio-diesel akan diproduksi dan dikonsumsi minimal 3 persen dari konsumsi minyak diesel atau 1.5 juta KL. Produksi dan penggunaan Gasohol (pencampur premium) yang berasal 
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dari bio-ethanol, pati dan nira sebesar 3 persen dari konsumsi premium nasonal. Fuel Cell ditargetkan diproduksi sebesar 50 KW. Kalau dilihat dari posisi tahun sekarang 2014, apakah target tersebut optimis akan tercapai?Dari fakta bahwa subsidi pemerintah masih membengkak dari tahun ke tahun, harga energi (BBM, Listrik dan Gas) juga cenderung meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa program energi alternatif agak suram untuk dapat dicapai sesuai rencana (Kementerian ESDM, 2005) Ketidakberlangsungan (unsustainablity) suatu kegiatan usaha yang berbasis produk pertanian termasuk kegiatan memproduksi bio-energi adalah dipengaruhi oleh keberlangsungan pasokan bahan baku yakni produk pertanian itu sendiri. Disatu sisi keberlangsungan  produk pertanian pada kelompok petani tertentu yang sudah mempertimbangan aspek ekonomi sehingga ketersediaan produk menjadi lebih dinamis tergantung kepada mana yang lebih menguntungkan, termasuk di dalamnya mengkonversi lahan pertanian dari penggunaan komoditas tertentu kepada komoditas lain atau ke non sektor pertanian. Dari hasil penelitian Yudi et al. (2013) mengungkapkan bahwa walaupun hanya sekitar 30 persen dari sampel bahwa responden cenderung mengkonversi lahannya ke komoditas lain atau ke non pertanian didasari oleh beberapa alasan : (a) lahan kurang produktif, (b) menurunnya kekuatan fisik (mudah longsor, erosi), (c) lebih menguntungkan jika dijual atau dirubah menjadi tanaman lain, (d) terdesak kebutuhan rumah tangga.  Kebijakan pengembangan bio-energi yang serius dan komprehensif serta tidak dibarengi oleh intrik-intrik vested interest, personal interest, bussines interest akan menghasilkan pengembangan bio-energi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat keberhasilan energi alternatif di Negara-neraga Eropa salah satunya di Jerman. Setelah undang-undang energy alternatif dikeluarkan pada tahun 1999 yang di gagas oleh Herman Sheer telah menghasilkan penggunaan energi alternatif yang luar biasa (energi matahari, bio-desel, dll). Keberhasilan ini sebagai implikasi dari keseriusan Pemerintah Jerman untuk mengimplentasikan undang-udang tersebut. Diantara implementasi dan keseriusannya adalah  bahwa Pemerintah Jerman telah mengeluarkan budget sekitar 300 milyar Euro untuk kegiatan : penelitian,  penerapan dan pengembangan teknologi untuk menghasilkan energi alternatif. Implementasi lain adalah berupa dukungan subsidi bagi seluruh masyarat Jerman berupa harga pembelian anergi alternatif yang diproduksi oleh masyarakat sebesar 5 kali lipat dari harga jual energi fosil pemerintah (Krug dan Martikainen, 2012). 
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Oleh karena itu, melihat kebijakan yang ada, mengkaji ulang potensi sumberdaya energi terbarukan dan meninjau ulang kebijakan pengembangan energi alternatif menjadi sangat dibutuhkan untuk mengkoreksi kebijakan yang sudah dicanangkan dengan alternatif kebijakan baru berdasarkan kepada potensi dan situasi energi terkahir. Khusus untuk bio-energi, dalam tulisan mencoba menelaah potensi bahan baku bio-energi, persoalan  pengembangan dan implikasi kebijakan pengembangan bio-energi.  2. REVIEW KEBIJAKAN PENGEMBAGAN BIO-ENERGI Di Indonesia pengembangan bio-energi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Apabila memperhatikan pola pengembangan EBT, tampak bahwa pengembangan bio-energi masih belum tampak keberhasilan yang  dicapai secara signifikan, sementara persediaan dan cadangan minyak fosil kian terbatas sesuai perjalanan waktu. Seperti yang diungkapkan oleh Adhi et al. (2011) menyimpulkan bahwa proyeksi pengembangan EBT 2009-2030, pada tahun 2014 total penyediaan EBT masih kurang dari 100 juta BOE atau baru sekitar 2 persen dari kebutuhan energi nasional dan belum tampak penyediaan dari bio-energi, dari 2 persen tersebut terdiri dari CBM (Coal Bed Methane), Hydro, dan Panas Bumi. Sementara pada tahun 2020 baru sekitar 7 persen penyediaan EBT yang terdiri dari CTL (Coal to Liquid), panas bumi, hydro, bio-fuel (sekitar 0.5 persen) dan CBM dan tahun 2025 meningkat menjadi 10.5 persen yang terdiri dari dengan jenis EBT yang sama dengan bio-energi meningkat sekitar 4 persen dan 2030 dengan jenis EBT yang sama bio-energi meningkat menjadi 6.5 persen. Secara rinci dapat disimak pada Gambar 1. Dengan memperhatikan ketersediaan energi fosil yang semakin terbatas, maka pemerintah dalam hal ini Dirjen LPE, DESDM menetapkan target-target untuk menggeser penggunaan energi nasional. Adanya target pemanfaatan bio-energi merupakan peluang pasar bagi industri bio-energi di Indonesia. Peluang pasar yang sangat besar yaitu 22.26 juta kilo liter (KL) seharusnya dapat ditangkap oleh investor untuk membuat industri bio-energi baik biodiesel, bioetanol, pengganti minyak tanah maupun pengganti fuel oil di Indonesia.      
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            Gambar 1. Proyeksi penyediaan EBT dan ratio kontribusinya Sumber: Adhi et al. 2011  Target pemanfaatan bio-energi yang besar belum didukung oleh produksi bio-energi pada saat ini. Pada tahun 2008 produksi bio-energi secara total sebesar 2 558.7 ribu KL. Bila dibandingkan dengan target pemanfaatan bio-energi yang dikeluarkan oleh Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, terjadi suatu kesenjangan antara target pemanfaatan bio-energi dengan kondisi riil kemampuan produksi industri bio-energi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.  Tabel 1. Target Pemanfaatan Bio-energi (dalam jutaan KL) JENIS BIO-ENERGI 2005 2010 2015 2020 2025Biodiesel 1.31 2.41 3.8 4.60 10.22Bioethanol 0.81 1.48 1.95 2.83 6.28Pengganti Minyak Tanah 0.52 0.96 1.27 1.83 4.07Pengganti Fuel Oil 0.22 0.4 0.53 0.76 1.63Total (Bio-energi) 2.86 5.25 6.92 10.02 22.26Sumber: Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, ESDM, 2009  Kesenjangan ini harus segera diatasi dengan menambah kapasitas produksi bio-energi di Indonesia. Perlunya penambahan kapasitas produksi bio-energi memberikan sinyal bahwa peluang pasar bio-energi sangat besar. Pada beberapa tahun yang akan datang diharapkan jumlah industri bio-energi semakin banyak sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi yang dihasilkan. Apabila jumlah industri bio-energi tidak ditambah, maka peningkatan kapasitas produksi bio-energi tidak dapat terjadi secara 
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signifikan. Dengan tidak meningkatnya kapasitas produksi bio-energi secara signifikan, mengakibatkan target energi mix 2025 tidak dapat tercapai. Agak berbeda dengan respon Negara-negara maju seperti USA dan Uni Eropa (UE), bahwa sejak selesai perang I dan II, di Eropa, USA dan Brazil penggunaan ethanol sudah merupakan campuran bahan bakar fosil, Brazil sejak tahun 1930 pengembangan industri kecil ethanol, di USA sejak terjadinya fluktuasi harga minyak bumi (1970) telah mengembangkan ethanol dan pada 2005 Brazil dan USA telah menguasai 90 persen pasar ethanol dunia. Begitu juga di Eropa pada tahun 1992 telah menanam tanaman bahan baku bio-diesel seluas 5 juta hektar (Worldwatch Institue, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat serius didalam pemandang dan memecahkan masalah energi.  3. POTENSI PENGEMBANGAN BIO-ENERGI Secara teori, Scragg (2009) menyatakan sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan adalah yang berupa  Solid fuels: (1) Biomass, (2) Wastes; berupa Gaseous fuels: (1) Methane (biogas), (2) Hydrogen, (3) Dimethyl ether (DME); berupa Liquid fuels: (1) Methanol (FT origin), (2) Ethanol, (3) Biobutanol, (4) Synthetic petrol (FT origin), (5) Synthetic diesel (FT origin), (6) Biodiesel (esters), (7) Biodiesel (bio-oil), (8) Biodiesel (plant and microalgal hydrocarbons); dan berupa Biodiesel : (1) Microalgal oils, (2) other plants (di Indonesia Sawit, Kemiri Sunan, Jarak pagar, dan lain sebagainya). Di Indonesia sebagian besar sumber energi tersebut tersedia dengan melimpah.  Tabel 2. Potensi Produksi Biomasa dari Komoditas Pertanian Utama di Indonesia, 2013 No Komoditi Jumlah Biomasa Rasio Biomasa/ton biji Luas Nasional 2013 Jumlah Biomasa (Ton kering/ha) (ton/ton biji) (ha) Nasional (000ton) 1 Padi 6.70 0.75 s/d 2.50 13 837 213 92 709 2 Jagung 10.10 0.55 s/d 1.50 3 820 161 38 584 3 Kedelai 1.00 0.80 s/d 2.60 550 797 551 4 Sorgum 8.40 0.85 s/d 2.00 23 1412) 194 5 Kapas 6.70 0.95 s/d 2.00 270 2323) 1 811 6 Gandum 5.00 1.10 s/d 2.50 0 0 7 Barley 4.30 0.82 s/d 2.50 0 0 8 Rapeseed 1.50 1.25 s/d 2.00 0 0 Jumlah 133 849 Sumber: 1) Worldwatch Institute; 3) Dirjen Perkebunan (2013)  
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Tabel 2 menunjukkan potensi biomasa dari 5 komoditas tanaman pertanian utama saja dapat menghasilkan sekitar 133.8 juta ton per tahun. Penghasil biomasa terbesar berasal dari tanaman padi, jagung dan kapas masing-masing sekitar 92.7; 38.6 dan 1.8 juta ton per tahun. Namun jumlah biomasa kering per hektar yang tertinggi adalah dari jagung, sorgum, padi dan kapas masing-masing 10.1; 8.4; 6.7 dan 6.7 ton biomasa kering per hektar. Sedangkan potensi penghasil bio-diesel dari sisi rendemen minyak kasar dan minyak bio-dieselnya seperti tertera pada Tabel 3. Ada sekitar 7 jenis tanaman yang potensi menghasilan bio-diesel yaitu Kemiri Sunan, Jarak Pagar, Nyamplung, Kelapa, Kemiri, Kelapa Sawit dan Karet. Dari sisi potensi produksi, yang paling tinggi sebagai penghasil minyak adalah kelapa sawit, kelapa dan kemiri sunan, karena komoditas ini memiliki produtivitas per hektar yag tinggi yaitu 27 ton TBS/ha untuk kelapa sawit dengan rendemen minyak kasar 25 persen, 18 ton/ha biji untuk kemiri sunan dengan rendemen minyak kasar 42 persen,  dan 5 ton kopra/ha dengan rendemen minyak kasar 60 persen. Sedangkan rendemen dari minyak kasar menjadi bio-diesel yang tertinggi adalah kelapa sawit 92 persen, kemiri sunan, kelapa dan kemiri masing-masing 88 persen.  Tabel 3. Potensi Produksi Tanaman Penghasil Biodiesel di Indonesia Tanaman Potensi produksi/ha Rendemen Minyak Kasar Rendemen Biodiesel1. Kemiri Sunan 2. Jarak pagar 3. Nyamplung 4. Kelapa 5. Kemiri 6. Kelapa Sawit 7. Karet 

18 ton biji/ha5 ton biji/ha4,8 ton kernel/ha 5 ton kopra/ha 2 ton kernel/ha 27 ton TBS397.000 butir/ha

42 persen28-34 persen11-12 persen 56 persen 60 persen 25 persen22.28-30 persen

88 persen84 persen84 persen 88 persen 88 persen 92 persen82 persenSumber: Puslitbangbun (2014) data saat Kunker ke Balittri (2014)  4. MASALAH DALAM PENGEMBANGAN BIO-ENERGI Secara umum pegembangan bio-energi sebagai upaya menggeser konsumsi energi fosil masih menghadapi beberapa masalah, dianataranya : (a) ada disparitas harga BBM dengan BBN yang mencolok karena adanya subsidi, (b) biaya produksi BBN relatif masih mahal karena belum diproduksi secara masal, (c) keseriusan pemerintah dalam pengembangan BBN belum tampak (Maulana dan Azis, 2012). Sejalan dengan semakin beratnya persoalan BBM karena permintaan yang semakin meningkat dan 
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cadangan fosil yang semakin tipis, pemerintah tidak dengan segera dan serius untuk memandang persoalan BBM menjadi persoalan yang strategis. Jika Indonesia akan mengandalkan hanya kepada impor, maka kondisi ini akan merupakan “bom waktu” yang akan menghantam sistim ekonomi nasional. Dari hasil kajian ini, setelah direkap persoalan yag terkait dengan tanaman  sebagai penghasil bio-energi baik diesel, etanol atau biogas dapat dicermati pada Tabel 4.  Tabel 4. Rekapitulasi bobot persoalan pengembangan bio-energi dari sektor Pertanian 
No Aspek Persoalan Sumber bio-energiKemiri Sunan Kelapa Sawit Ubi Kayu Tebu Ternak Sapi Limbah cair Tapioka Tahu 1 Teknis Budidaya :      a. Bibit 2 1 0 1 2 0 0  b. Pertanaman 1 1 0 0 0 0 0  c. Hama Penyakit 1 0 0 0 1 0 0  d. Teknis Panen 0 1 0 1 0 0 0 2 Sosial Ekonomi : a. Skala usaha 2 0 0 0 1 0 0  b. Kompetisi Lahan 2 0 2 1 0 0 0 

 c. Harga Produksi/bahan baku 1 1 2 0 0 0 0 
 d. Kompetisi dengan pangan 0 2 2 2 0 0 0 

3 Kelembagaan dan Kebijakan :  a. Kelembagaan petani 2 1 0 0 0 0 0  b. Kelembagaan pasar 2 0 0 0 0 0 0  c. Dukungan kebijakan 2 2 2 2 1 2 2 
4 Pengolahan dan Pemasaran 

 a. Teknologi pengolahan 2 2 2 2 2 2 2 
 b. Rigiditas teknis pengolahan 0 2 2 2 0 0 0 
 c. Pemasaran hasil bio-energi 1 1 2 2 1 1 1 Keterangan : 0 = tidak ada masalah; 1 = ada masalah ringan; 2 = ada masalah serius  Tabel 4 dapat menjelaskan bahwa dengan pemberian bobot persoalan 2 adalah ada masalah serius, 1 adalah ada masalah ringan, dan 0 adalah tidak ada masalah, maka untuk pengembangan bio-energi masih terdapat persoalan yang serius yang harus dipecahkan yakni persoalan budidaya khususnya adalah benih/bibit bibit, hal ini terjadi pada sumber bio-energi dari kemiri sunan dan ternak sapi. Pada kemiri sunan, saat ini ketersediaan 
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bibit yang berkualitas dan  standar masih sangat terbatas hanya tersedia ditempat penelitian dan pembibitan tertentu, seperti di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar di Parung Kuda, sementara yang beredar dimasyarakat tidak begitu jelas seperti bibit yang berasal dari biji yang jatuh dan tumbuh sendiri (sunda =kongkoak), jika ini yang dikembangkan, maka kualitas pertanaman dan produksi dimasa depan akan menimbulkan persoalan tersediri dan mengecewakan masyarakat.  Begitu juga yang terjadi di ternak sapi, jika pengembangan bio-energi melalui ternak sapi (bio-gas) maka persoalan yang ada saat ini adalah sangat ditentukan oleh populasi ternak sapi, dengan investasi digester yang relatif tinggi maka efektivitas dan efisiensi investasi bio-gas sangat trgantung kepada stabilitas populasi ternak sapi, terutama pada kelompok peternak sapi untuk pedaging dengan masa pelihara yang hanya 6 bulan sampai 1 tahun, maka untuk mempertahankan keberlanjutan produksi bio-gas ditentukan oleh sejauhmana kemudahan  peternak untuk memperoleh bibit sapi, sementara saat ini penyediaan bibit sapi masih merupakan persoalan tersendiri. Yang menarik disini adalah bahwa untuk sumber energi dari ubi kayu (etanol), limbah cair tapioka, dan limbah cari industri tahu tidak dihadapkan dengan persoalan budidaya baik bibit, pertanaman, hama penyakit maupun teknis pemanenan. Sedangkan untuk kelapa sawit dan tebu ada sedikit persoalan budidaya apabila hanya dikembangkan oleh rakyat, namun karena dikembangkan oleh perusahaan besar maka persoalan tersebut menjadi terpecahkan. Pengembangan areal tanam kemiri sunan di Jawa Barat Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 5.  Tabel 5. Pengembangan Areal Tanam Kemiri Sunan di Jawa Barat (Hektar) Tahun 2011 - 2013  No Kabupaten 2011 2012 2013 Jumlah1 Subang 5 10 5 202 Sumedang 5 10 0 153 Majalengka 5 10 5 204 Indramayu 4 10 5 195 Garut 4 5 0 96 Tasik 0 5 0 57 Ciamis 0 5 0 58 Kuningan 0 5 0 59 Purwakarta 0 5 0 510 Bogor 0 5 0 5 Jumlah 23 70 15 108Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2014 
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Sedangkan persoalan yang terkait dengan aspek sosial ekonomi, terjadi pada sumber energi kemiri sunan, kelapa sawit, ubi kayu dan tebu. Pada kemiri sunan jelas karena masih merupakan komoditas rintisan untuk dikembangkan sebagai bahan baku energi, maka menyangkut persoalan skala usaha sampai saat ini masih belum jelas. Pengembangan luas areal di Indonesia masih sporadis dan spot-spot, begitu juga di Jawa Barat saja sejak tahun 2011 sampai 2013 baru mencapai 208 hektar dalam bentuk program dari APBD dan ABPN (Tabel 5). Sementara untuk tahun 2014 alokasi anggaran difokuskan untuk pengembangan pembibitan yang diatargetkan 200 ribu pohon pertahun, sehingga pada tahun 2019 akan tertanam sebanyak 1 juta pohon. Begitu juga persoalan kompetisi penggunaan lahan akan terasa serius pada kemiri sunan dan ubi kayu. Pada kemiri sunan, kendatipun tananam tersebut dapat ditanam pada lahan-lahan marjinal sebagai tanaman konservasi, namun sampai saat ini di Jawa belum jelas berapa luas lahan yang layak untukditanami kemiri sunan (lahan konsevasi) dan dimana. Di Jawa Barat pada saat ini masih sedang di identifikasi lahan-lahan yang dapat ditanaman oleh kemiri sunan. Beberpa pihak menganjurkan kemiri sunan untuk ditanam pada bantaran sungai, tanah umum (makam, pinggir jalan), pinggir danau itu pun masih pada tahap pengkajian dan identifikasi. Apalagi untuk ubikayu, karena produksinya juga sebagai bahan pangan, maka kompetisi penggunaan lahan sangat tinggi antara diperuntukan untuk sumber bio-energi atau pangan. Apabila perencaaan produksi dan penggunaan produk tidak dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar keberlanjutaan produksi bio-energi akan rendah. Trade-off alokasi lahan untuk berbagai kepentingan merupakan persoalan yang sangat kompleks, sehingga menyebabkan keberlangsungan suatu kegiatan usaha yang berbasis bahan baku pertanian menjadi terganggu.  Berdasarkan indikasi yang diungkapkan oleh Haryono (2014) bahwa terjadi trade off dalam alokasi lahan antara untuk pangan dan untuk bio-energi. Sementara pangan dan energi adalah dua hal yang sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Untuk menghindarkan trade off dalam penggunaan lahan maka pengembangan bio-energi harus lebih diarahkan kepada : (a) lahan yang tidak digunakan (unutilized area) dimana di Indonesia mencapai 23.201 juta hektar dan (b) lahan terlantar (abandoned land) yang pada tahun 2009 masih ada sekitar 14.9 juta hektar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menjamin produksi pangan dan bio-energi secara berkelanjutan perlu ditindaklanjuti langkah-langkah : (a) indentifikasi trade-off alokasi lahan untuk pangan dan bio-energi, (b) 
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melakukan kajian tetang opportunity cost lahan secara ekonomi, sehingga dapat dipetakan lahan yang mana yang dapat digunakan untuk tanaman pangan dan mana yang tepat untuk pengembangan tanaman sebagai bahan baku bio-energi. Kompetisi lahan atau penggunaan produk juga membawa implikasi kepada persoalan harga produk sebagai bahan baku bio-energi, seperti yang terjadi pada Ubi kayu di Lampung menjadi persoalan yang serius da nmenyebabkan produksi bio-energi menjadi tidak berproduksi, dengan harga etanol yang ada maka kelayakan harga bahan baku ubi kayu adalah Rp 500/kg, sementara harga ubi kayu untuk tapioka dan konsumsi sudah mencapai Rp1 000/kg. Tidak menutup kemungkinan pada tanaman sumber energi lain jika tidak dikelola dan direncanakan dengan baik akan senantiasa terjadi saling kompetisi, kasus yang sama juga terjadi pada produk tepung-tepungan. Sebagai gambaran harga bahan baku untuk masing-masing sumber bio-energi pada tahun 2010 adalah berkisar antara  US$ 0.18-0.87, terendah terjadi pada tebu (US$ 0.18) dan tertinggi pada minyak kedele (US$ 0.87) (Gambar 2).  

Gambar 2. Bahwa Biaya Produksi Biodiesel pada Tahun 2010 Sumber : Kompasiana, November 2013  Persoalan lain terkait dengan aspek ekonomi dalam pengembangan bio-energi yang berbasis dari sektor pertanian di masyarakat, ternyata kendala yang dihadapi bukan hanya pada sisi penyediaan bahan baku, akan tetapi 
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juga pada setiap tahap pengembangan memiliki persoalan tersendiri. Upaya berbagai pihak untuk mengantisipasi kelangkaan bahan bakar dari fosil sudah banyak dilakukan baik berupa kajian-kajian, sosialisasi pelaksanaan pengembangan bio-energi di masyarakat, namun pada nyatanya perkembangan penggunaan bio-energi masih sangat lambat. Pihak swasta yang mau mengembangkan bio-energi, memandang bahwa salah satu hambatannya adalah aspek ekonomi, khususnya adalah fasilitas dari pemerintah berupa suku bunga kredit bagi pelaku usaha bio-energi tidak ada (Antara, 2012), padahal sektor rintisan ekonomi memiliki resiko yang cukup tinggi. Disisi lain, peran swasta dalam pengembangan sektor bio-energi juga sangat penting untuk memacu substitusi bahan bakar fosil. Persoalan yang terkait dengan aspek kelembagaan dan kebijakan yang paling berat terjadi pada sumber bio-energi kemiri sunan, seperti kelembagaan petani, kelembagaan pasar dan dukungan kebijakan belum jelas. Kendatipun beberapa pemerintah daerah sudah banyak yang menaruh minat untuk mengembangan kemiri sunan dan Kementerian ESDM juga sudah melihat namun dukungan kebijakan yang implementatif untuk mengembangan bio-energi dari kemiri sunan masih belum jelas. Begitu juga dukugan kebijakan utuk sumber bio-energi lainnya kelapa sawit, ubi kayu, ternak sapi. Bahkan ada beberapa kebijakan yang perlu disinkronize, misalnya kebijakan cukai etil alkohol (EA) dan menuman mengandung EA (MMEA) kalau tidak disinkronize akan kontraproduktif dengan pengembangan bio-energi (etanol). Yang sangat menarik adalah sumber bahan baku bio-energi yang sama sekali tidak terjadi kompetisi dengan pangan adalah limbah cair tapioka dan limbah cair industri tahu, sampai saat ini belum ada sentuhan kebijakan bagaimana memanfaatkannya untuk bio-energi dan sekaligus penanganan masalah pencemaran lingkungan. Persoalan yang terkait dengan aspek pengolahan, hampir semua terjadi pada sebagian besar sumber bahan baku bio-energi, yaitu : (a) harga investasinya mahal, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh rakyat, misalnya untuk digester berksiar antara Rp8-20 jt untuk skala rumah tangga, (b) untuk kemiri sunan, kelapa sawit, ubi kayu dan tebu teknologi pengolahan bio-energi relatif kompleks (high technology), (c) terutama untuk ubi kayu (etanol) dan tebu teknik pengolahannya sangat rigit. Sedangkan persoalan yang terkait dengan pemasaran, tergantung segmen pasar yang mau dituju, jika untuk pasar BBM maka akan berhadapan dengan pasar BBM yang ada sekarang dimana masih mendapat subsidi dari Pemerintah serta menghadapi “kartel” minyak. Namun jika dipasarkan kepada masyarkat untuk keperluan non BBM (transportasi) masih terbuka peluang. 
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Pengolahan dan pengelolaan biogas sangat terkait erat dengan performa pemeliharaan ternaknya itu sendiri, semakin sustain pengelolaan ternak maka akan semakin terjamin pemasokan bahanbaku biogas dan pada gilirannya akan semakin berlangsung pengelolaan dan hasil produksi biogas. Menurut penelitian Sirajuddin (2014) menyumpulkan bahwa s kunci keberhasilan pengembangan sapi perah yaitu melakukan penguatan kelembagaan antara lain dengan peternakan kontrak yang bertujuan adanya : (a) hubungan yang saling menguntungkan antara peternak dengan perusahaan agribisnis, (b) memberikan insentif kepada peternak untuk meningkatkan produknya dengan memperbaiki grade dan standar, (c) memperbaiki sarana dan iklim investasi untuk bidang peternakan sapi perah, dan (d) pemerintah menyediakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, pasar dan penegakan hukum dalam perjanjianperjanjian usaha sehingga penggunaan/alokasi sumberdaya pada usaha sapi perah tercipta secara efisien, merata dan berkelanjutan (sustainable). Untuk menjamin keberlangsungan produk pertanian, terutama terkait dengan keinginan untuk mempertahanpan keberlangsungan kegiatan usaha memproduksi bio-energi tampaknya tidak mudah, hal ini tidak terlepas dari usaha pencegahan konversi lahan dari komoditas tertentu ke komoditas lain atau ke non pertanian. Seperti hasil penelitian Subarna (2013) memberikan gambaran bahwa untuk menekan konversi lahan diperlukan upaya untuk mendorong bekerjanya secara harmonis antara kekuatan faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal adalah meliputi political will, tersedianya RTRW dan tersedianya kelembagaan petani sebagai pelaku. Sedangkan faktor eksternal meliputi tersedainya program agribisnis pertanian, faktor meingkatnya pendapatan petani dan adanya kebijakan lahan abadi sebagai revitalisasi pertanian dan perkebunan.  5. PENGEMBANGAN BIO-ENERGI DARI LIMBAH CAIR TAPIOKA (SUCCESS STORY) Pengembangan bio-energi bukan merupakan suatu yang mustahil, sebagaimana kebijakan pengembangan energi alternatif yang sudah diimplementasikan di Eropa, membuat posisi Jerman sebagai penghasil bio energi terbesar di Eropa di ikuti oleh Negara Prancis dan  Belanda (Scragg, 2009). Bagi Indonesia sebagai Negara tropis, bahan baku energi alternatif dapat dikatakan sebagai natural resources endownment atau anugrah dari Allah SWT, karena dengan iklim tropis semua bahan organik, air, gas 
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menjadi melimpah dan merupakan siklus hidup yang abadi.Scragg (2009) menyatakan sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah yang berupa  Solid fuels: (1) Biomass, (2) Wastes; berupa Gaseous fuels: (1) Methane (biogas), (2) Hydrogen, (3) Dimethyl ether (DME); berupa Liquid fuels: (1) Methanol (FT origin), (2) Ethanol, (3) Biobutanol, (4) Synthetic petrol (FT origin), (5) Synthetic diesel (FT origin), (6) Biodiesel (esters), (7) Biodiesel (bio-oil), (8) Biodiesel (plant and microalgal hydrocarbons); dan berupa Biodiesel : (1) Microalgal oils, (2) other plants (di Indonesia Sawit, Kemiri Sunan, Jarak pagar, dll). Sebagai ilustrasi hasil dari pengkajian di provinsi Lampung,  ada dua contoh success story yang suddah pengembangkan biogas dari limbah cair tapioka, yaitu : a) Industri tapioka milki PT Bumi Waras. Dengan kapasitas produksi 300 ton ubi kayu segar/hari atau setara 70 ton tapioka per hari.  Dalam keadaan  proses produksi normal, dan  dengan menambah investasi untuk sanitasi limbah dan instalasi bio-gas sebesar Rp 1 milyar, maka hasil bio-gas nya dapat membangkitkan tenaga listrik sebesar 1 MW (Mega Watt). Sementara kebutuhan listrik untuk operisionalisasi pengolahan tapioka adalah 700 KW, sehingga surplus 300 KW/bulan. Jika dibandingkan dengan penggunaan listrik PLN, untuk operasionalisasi industri tapioka, maka dengan penggunaan 700 KW setara dengan biaya sekitar Rp400 000 000/bulan. Rencana kedepan untuk industri tapioka milik PT. Bumi Waras, secara bertahap akan dikonversi dari penggunaan energi listrik dari PLN ke penggunaan bio-gas dari limbahnya sendiri.  Ada beberapa keuntungan besar baik secara ekonomi maupun sosial, yaitu pertama dapat menghemat biaya operasional penggunaan listrik rata-rata Rp400 juta per bulan dan kedua dapat menekan biaya sosial akibat dari pencemaran lingkungan berupa bau menyengat dari limbah cair tapioka terhadap masyarakat, ketiga biaya sosial dari pencemaran lingkungan air tanah (sumur) dan sungai.   b) Industri tapioka milik perorangan (bpk Supar) Industri tapioka skala kecil ini dikelola oleh perorangan (Bapak Supar) dengan kapasitas riil pengolahan sebanyak 20-30 ton ubi kayu segar per hari, terletak di kabupaten Pesawaran - Lampung. Pada awalnya pada setiap musim kemarau senantiasa didemo/protes oleh masyarakat karena terkait dengan persoalan pencemaran lingkungan yang menurut masyarakat sangat bau yang tidak sedap. Setelah mendengar bisa dijadikan biogas, maka 
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membangun kolam ukuran 25 x 75 m2, diberi tutup plastik (untuk tambak udang) dengan investasi Rp100 juta, ternyata limbah cair tersebut dapat dimanfaatkan  untuk sumber bio-gas pengganti listrik PLN untuk proses produksi,  untuk proses penggilingan tepung tapioka, penggilingan jagung. Dari kapasitas industri 20-30 ton tersebut juga dapat mendukung untuk penggemukan usaha ternak sapi sekitar 100 ekor, dan kotorannya juga digunakan sebagai sumber biogas dengan kapasitas digester sebesar 100 m3. Keuntungan yang diraih oleh Pak Supar adalah : (a) demo masyarakat sudah berhenti, karena pencemaran udara dengan bau yang menusuk sudah tida ada, (b) industry tapioka berlanjut dan dapat menyerap tenaga kerja, (c) kebutuhan listrik berkurang terutama untuk pengolahan tapioka, memutar genset dan kompor dapur.  Dengan demikian, bahwa pengembangan bio-energi dengan menggunakan limbah cair dan kotoran hewan sangat memungkinkan dan bermanfaat untuk penanganan lingkungan jika dikelola dengan baik. Hal ini juga sudah dibuktikan melalaui kajian (assessment) pembangunan bio-gas di Ukraina dengan ukuran digester 2 400 m3 yang berasal dari 3 600 sapi atau 300 ton kohe (kotoran hewan) dapat menghasilkan energi listrik sebesar 1 MW (Biogas, 2008).  6. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Dengan memperhatikan berbagai potensi dan kendala tersebut di atas, maka implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah : (a) penetapan ulang jenis bahan baku sumber bio-energi yang  dapat dikembangkan ke depan, (b) implikasi kebijakan atau opsi atau pilihan cara pengembangan bio-energi yang sustainable adalah memprioritaskan pada pengembangan sumber bio-energi yang tidak terjadi kompetisi baik dalam penggunaan lahan maupun produk, (c) sekalipun terpaksa ada kompetisi, maka harus dikaji secara seksama mengenai pola pegembangan, skala pengembangan, dan dimana sehingga aspek yang menyangkut kompetisinya dapat dikelola dengan baik, dan (d) sumber bahan baku yang dikembangkan harus memenuhi syarat : memiliki potensi tinggi produksi bio-energi, mengurangi permalahan aspek lingkungan dan konservasi, kompetisi dalam hal penggunaan lahan dan produk rendah. Dengan kondisi tersebut sumber bahan baku yang patut untuk dikembangkan sebagai bio-energi adalah kemiri sunan, limbah cair tapioka dan limbah cair industri tahu. Implikasi kebijakan, didalam pengembangan bio-energi perlu ada beberapa langkah pemerintah, diantaranya : (a) adanya kebijakan yang 
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implementatif dan masal dalam memproduksi bio-energi, (b) perlu dibentuk kelembagaan yang khusus dan dapat bekerja lintas sektor untuk mengembangan bio-energi, (c) perlu adanya kebijakan insentif kepada produsen swasta (privat) yang memproduksi bio-energi, (d) perlu mengsinkronisasi beberapa kebijakan dan peraturan yang kontraproduktif dengan pengembangan bio-energi, dan (e) perlu menetapkan fokus prioritas sumber bio-energi yang akan dikembangkan terlebih dahulu.  DAFTAR PUSTAKA Adhi, Dharma Permana., Sugiono, A. Budiono, M.S., Oktaufik, M.A.M. 2011. Outlook Energi Indonesia. Sekretariat BPPT-Press. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta. Antara. 2012. Kredit Bunga Rendah Jadi Kendala Program Biogas. Available at: http://www.biru.or.id/index. php/news/2011/7/28/74/kredit-bunga-rendah-jadi-kendala-program-biogas.html (diunduh 8 April 2014). Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi ESDM. 2005. Prosiding Dialog Kebijakan Biodiesel, Peluang dan Tantangan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta Haryono. 2014. Trade-Off in Land Allocation for Bioenergi Production. Paper Diseminarkan pada The 3th Indonesia EBTKE ConEx 4-6 Juni, 2014. Jakarta Kementerian ESDM. 2005. Blueprint Pengelolaan Energi Mineral 2005-2025. Kementarian Energi dan Sumberdaya Mineral. Jakarta.  www.esdm.go.id Krug, M., Martikainen, A. 2012. Country Policy Assesment Report on Bioenerji Germany. Federal Ministry for the Environment, Nature Canservation and Nuclear Safety. Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Bioenerji Promotion. Germany. Maulana, M dan M. Azis. 2012. Kinerja dan Prospek Pengembangan Bahan bakar Nabati di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pusat Sosial Ekonomi  Scragg, A.H. 2009. Biofuels. Produstian, Application and Development. Cambradge University Press. Cambradge. Sirajuddin, S.N. 2014. kebijakan kelembagaan pada pengembangan peternakan sapi perah di sulawesi selatan. Available at: http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pengembangan-peternakan/sitti-nurani-sirajuddin/. (diundul 10 April 2014). Subarna, T. 2013. Strategi Pengembangan Konsolidasi Lahan Sawah di Jawa Barat. dalam Proseding Seminar Nasional. Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria. Pusat Sosial Ekonomi Pertanian dan Kebijakan Pertanian. Bogor.  
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   ANALISIS POLA PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DENGAN PENDEKATAN TIPOLOGI KLASSEN DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN OKU  Fifian Permatasari E-mail: Fifianpermatasari@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari pendekatan Tipologi Klassen dan menganalisis peranan sektor pertanian dalam meningkatkan pertumbuhan subsektor tanaman pangan dalam sepuluh tahun kedepan (tahun 2011 – 2021) di  Kabupaten Ogan Komering Ulu. Klasifikasi pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari pendekatan Tipologi Klassen menunjukan bahwa subsektor yang maju dan berkembang dengan pesat adalah subsektor perkebunan, sektor maju tapi tertekan yaitu subsektor peternakan sedangkan subsektor kehutanan dan perikanan termasuk dalam sektor potensial atau masih dapat berkembang serta subsektor tanaman pangan merupakan subsektor relatif tertinggal atau terbelakang (underdeveloped sector) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil perhitungan pertumbuhan subsektor pertanian (Gn) yaitu sebesar 0.5777799 dan perkembangan subsektor tanaman pangan sepuluh tahun kedepan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu nilai L2021 sebesar 235 345.2 ton, yaitu terjadi peningkatan pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 186 762.2 ton selama sepuluh tahun.  Hal ini menunjukan bahwa rata-rata pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 18 676.2 ton pertahun.  Kata Kunci: Klasifikasi sektor pertanian, PDRB, Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan.  1. PENDAHULUAN Secara garis besar dapat di katakan bahwa sistem ketahanan pangan mencakup empat aspek penting yaitu: ketersediaan, distribusi, cadangan pangan, konsumsi di tingkat rumah tangga, peran pemerintah serta masyarakat dalam sistem ketahanan pangan.  Pemerintah melalui peraturan 
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pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang katahanan pangan mengatur berbagai hal tentang sistem ketahanan pangan, termasuk peran pemerintah daerah (khususnya Kabupaten) untuk menciptakan ketahanan pangan nasional (Pranoto, 2008). Menurut Pranoto (2008) idealnya sistem ketahanan pangan yang baik akan terdapat keseimbangan antara ketersediaan dengan tingkat konsumsi masyarakatnya. Jika terdapat keseimbangan murni (ketersediaan tepat sama dengan konsumsi lokal) maka Kabupaten tersebut hanya berada pada tingkat subsistensi. Namun jika terdapat kelebihan dari konsumsinya maka Kabupaten tersebut berpotensi untuk memperdagangkan komoditasnya kedaerah lain, oleh sebab itulah pemerintah memberlakukan otonomi daerah untuk meningkatkan potensi daerah.  Otonomi daerah yang dilakukan pemerintah ini pada hakikatnya adalah proses pembangunan ekonomi daerahnya berlandaskan pada kemampuan dan kemandirian daerahnya itu sendiri sendiri. Untuk itu penting dilakukan bagaimana pentingkatan potensi sektor-sektor penyumbang perekonomian suatu daerah yang digambarkan oleh indikator ekonomi yang ada.  Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga maupun atas dasar konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi (BPS OKU, 2011).  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia terdiri dari 9 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor istrik dan air minim, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan sektor komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa (Azhar dan Nasir, 2001). Sejak dikeluarkannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan prinsip otonomi daerah dan disentralisasi fiskal dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang semula bersifat sentralisasi dan sekarang berubah menjadi otonomi (desentralisasi) dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar uuntuk mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing.  Hal ini dilakukan dalam rangka untuk lebih mendorong dan meningkatkan aktifitas pembangunan seluruh daerah sesuai dengan potensi dan 
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permasalahan daerah bersangkutan serta menampung aspirasi dan keinginan masyarakat setempat (Sjafrizal, 2008).  Di Kabupaten Ogan Komering Ulu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan berdasarkan data PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2001 hingga 2011 menurut lapangan usaha. Untuk sektor pertanian terbagi-bagi lagi menjadi beberapa subsektor diantaranya subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi sektor yang menyumbang hasil Produk Domestik Regional Bruto yang paling tinggi. Sehingga perlu dilakukan peningkatan potensi sektor ini dari tahun-ketahun untuk memberikan sumbangan bagi nilai PDRB Kabupaten OKU secara berkelanjutan. Pada Gambar 1 dapat diihat laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu pada sektor pertanian paling tinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 8.12 persen yang sebelumnya pada tahun 2002 PDRB sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 454.150 juta naik sebesar 491.024 juta pada tahun 2003, dan pada tahun 2011 PDRB sektor pertanian 799.656 atau naik sebesar 6.95 persen dari tahun sebelumnya PDRB sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu  sebesar 754.761 juta.              Gambar 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ogan   Komering Ulu Sektor Pertanian dan Pertumbuhannya  Tahun 2001-2011 (Rp) Sumber : BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2011  Pertumbuhan sektor pertanian suatu daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif suatu daerah, spesialisasi wilayah serta potensi 
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pertanian yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adanya potensi pertanian disuatu daerah tidaklah mempunyai arti bagi pertumbuhan pertanian daerah tersebut bila tidak ada upaya memanfaatkan dan mengembangkan potensi pertanian secara optimal. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi pertanian yang potensial harus menjadi prioritas utama untuk digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan pertanian daerah secara utuh. Sedangkan untuk subsektor pertanian berupa subsektor tanaman pangan, sesungguhnya memiliki posisi stategis untuk dikembangkan di suatu wilayah untuk menjadi komoditi unggulan. Penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah menjadi suatu keharusan dengan pertimbangan bahwa komoditas-komoditas yang mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama pada diwilayah lain dengan pertimbangan bahwa komoditas yang diusahakan efisien dari sisi teknologi dan sosial ekonomi serta memiliki keunggulan komparatif. Selain itu kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi dan memasarkan komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim di wilayah tertentu juga sangat terbatas (Bachrein, 2003). Terkait dengan informasi-informasi di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari pendekatan Tipologi Klassendan menganalisis  pertumbuhan sektor pertanian dalam sepuluh tahun kedepan (Tahun 2011-2021) di  Kabupaten Ogan Komering Ulu.  2. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - Mei 2014.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teknik deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, data yang digunakan adalah datatime series PDRB Kabupaten OKU dan PDB Sumatera Selatan Tahun 2001 – 2011.  Untuk menjawab tujuan pertama klasifikasi pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari pendekatan Tipologi Klassen (Tabel 1).      
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Tabel 1. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen     Pertumbuhan     PDRB (s) Kontribusi             PDRB (sk) si > s si < s
ski > sk Kuadran ISektor yang maju dan tumbuh denganpesat (developed sector)si > s dan ski > sk 

Kuadran IISektor maju tapi tertekan (stagnantsector)si < s dan ski > sk
ski < sk Kuadran IIISektor potensial atau masih dapatberkembang (developing sector)si > s dan ski < sk 

Kuadran IVSektor relatif tertinggal(underdeveloped sector) si < s dan ski < skSumber: Sjafrizal (2008)  Analisis Tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008): 1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si > s dan ski > sk. 2. Sektor maju tapi tertekan (stagnant sector) (Kuadran II). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si < s dan ski > sk. 3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector) (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si > s dan ski < sk. 4. Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sector) (Kuadran IV). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam 
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PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si < s dan ski < sk.  Untuk menjawab tujuan kedua digunakan persamaan pure forecast merupakan perhitungan proyeksi dengan kejadian masa lalu. Perhitungan dilaksanakan dengan mengamati gejala dan perkembangannya dimasa lalu untuk diperkirakan keadaanya dimasa yang akan datang.  Gn =  dN/N dimana:  Gn = Pertumbuhan subsektor pertanian tanaman pangan dN = perubahan subsektor pertanian tanaman pangan selama periode dasar (tahun 2011 dikurang 2001) N = pertumbuhan awal subsektor pertanian tanaman pangan (tahun 2001)  Lit = Lito (1 + Gn)t dimana: Lit = perkembangan subsektor tanaman pangan sepuluh tahun kedepan Lito = perkembangan subsektor tanaman pangan tahun 2011 Gn = pertumbuhan subsektor tanaman pangan t = waktu  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Mengklasifikasikan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tipologi Klassen adalah metode untuk mengkelompokkan (klasifikasikan) suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi daerah dalam hal ini yaitu sektor pertanian daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yaitu Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah.  
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Adapun hasil penyajian pengolahan data berupa hasil pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2001 – 2011 dijelaskan pada Tabel 2.  Tabel 2. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2001 – 2011 
Sektor Pertanian Daerah Analisis Kab. Ogan Komering Ulu Daerah Acuan Prov. Sumatera SelatanRata-Rata Pertumbuhan (%) Rata-Rata Kontribusi (%) Rata-RataPertumbuhan (%) Rata-Rata Kontribusi (%)Tanaman Pangan 14.44 6.46 15.56 23.50 Tan Perkebunan 24.78 73.65 19.80 46.12 Peternakan 13.96 9.32 17.70 7.74 Kehutanan 9.22 3.07 3.08 7.94 Perikanan 15.60 7.51 15.41 14.70  Pada Tabel 2, terdapat nilai rata-rata pertumbuhan dan kontribusi Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2011, dimana subsektor perkebunan menjadi subsektor potensial di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pertumbuhan sebesar 24.78 persen dan kontribusi sebesar 73.65 persen, Sedangkan subsektor yang pertumbuhan dan kontribusinya paling rendah adalah subsektor tanaman pangan yaitu pertumbuhan sebesar 14.44 persen dan kontribusi sebesar 6.46 persen, hal ini diakibatkan luas lahan tanaman pangan relatif sempit, serta belum memiliki sistem irigasi (pengairan yang baik) dan bahkan ada beberapa tanaman pangan tersebut yang hanya mencukupi untuk kebutuhan makan keluarga petani (subsisten) bukan untuk dijual (komersial). Perbandingan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.         Gambar 2. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Subsektor Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Provinsi Sumatera Selatan 
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Selanjutnya, berdasarkan data pada Tabel 2 dapat diklasifikasikan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Tahun 2001 – 2011 berdasarkan Tipologi Klassen sebagaimana tercantum pada Tabel 3. Hasil analisis klasifikasi sektor PDRB pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 – 2011, dimana subsektor tanaman perkebunan menjadi sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector), sektor perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan sektor yang laju pertumbuhan dan kontribusinya lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan dan kontribusi di sektor perkebunan daerah lain. Hal ini dibuktikan banyaknya perusahaan-perusahaan perkebunan antara lain yaitu PT Minanga Ogan, PT. Mitra Ogan dan perkebunan-perkebunan rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu.  Tabel 3. Klasifikasi Sektor PDRB Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001- 2011 berdasarkan Tipologi Klassen Kuadran ISektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) si > s dan ski > ska. Tanaman Perkebunan
Kuadran IISektor maju tapi tertekan(stagnant sector) si < s dan ski > ska. Peternakan Kuadran IIISektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector) si > s dan ski < sk a. Kehutananb. Perikanan
Kuadran IVSektor relatif tertinggal (underdeveloped sector) si < s dan ski < sk a. Tanaman pangan Pada sektor maju tapi tertekan (stagnant sector) terdapat subsektor peternakan. Subsektor peternakan dalam tatanan masyarakat masih jarang ditemukan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melakukan usaha peternakan skala besar sehingga laju pertumbuhan sektor tersebut lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor peternakan di daerah lain khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan nilai kontribusi PDRB subsektor peternakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih besar dibandingkan kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan, hal ini karena petani masih beranggapan bahwa melakukan usaha peternakan hanya sebagai sampingan dan tidak bisa mencukupi biaya hidup sehari-hari, oleh karena itu petani lebih cenderung untuk melakukan usahatani  sawah dan juga lagi berkebun untuk meningkatkan tarap hidupnya. Subsektor kehutanan dan perikanan termasuk dalam sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector). Dilihat dari besarnya 
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pertumbuhan dan kontribusi dua subsektor tersebut, maka sektor perikanan masih lebih unggul untuk berkembang dibandingan subsektor kehutanan. Walaupun keduanya memiliki pertumbuhan lebih besar dari Provinsi Sumatera Selatan, dan nilai kontribusi lebih kecil dari Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari hasil analisis tersebut subsektor kehutanan dan perikanan berpotensi untuk berkembang, karena Kabupaten Ogan Komering Ulu masih banyak hutan yang belum dimanfaatkan dan mencegah terjadinya penebangan pohon secara liar (ilegal) serta perikanan yang belum ada budidaya ikan tawar, tambak dan sebagainya.  Subsektor relatif tertinggal atau terbelakang (underdeveloped sector) di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah subsektor tanaman pangan. Subsektor tersebut termasuk subsektor terbelakang karena nilai pertumbuhan dan kontribusi tanaman pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih kecil daripada pertumbuhan dan kontribusi di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai subsektor yang terbelakang tanaman pangan tentu harus mendapat perhatian khusus agar dimasa mendatang subsektor tersebut dapat lebih berkembang dan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi untuk daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Walaupun demikian masyarakat Kabupaten OKU tidak mengalami krisis tanaman pangan, hal ini dikarenakan kebutuhan pangan OKU tercukupi karena adanya BULOG Kabupaten OKU. Upaya-upaya yang harus terus dilakukan pemerintah dalam mengingkakan produksi tanmaan pangan antara lain ditempuh melalui 2 strategi yaitu : peningkatan produktivitas yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), dan Perluasan Areal Tanam (PAT). Sasaran komoditas PMI adalah tanaman padi, sedangkan sasaran komoditas PAT adalah tanaman palawija, seperti jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Dengan mengetahui klasifikasi sektor pertanian yang ada di Kabupaten OKU, maka diperlukan juga proyeksi atau meramalkan pertumbuhan sektor pertanian sepuluh tahun ke depan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.  3.2. Peranan Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Pertumbuhan Subsektor Pertanian dalam Sepuluh Tahun Kedepan (Tahun 2011 – 2021) di  Kabupaten Ogan Komering Ulu Sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki keunggulan yang berbeda-beda setiap komoditi, baik tanaman perkebunan, tanaman pangan, perikanan, peternakan maupun kehutanan. Dengan mengetahui 
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perbedaan keunggulan tersebut maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang akan diambil guna untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah sehingga kesejahteraan rakyat dapat meningkat.  Subsektor tanaman pangan dari hasil pendekatan tipologi klassen tanaman pangan menjadi sektor yang relatif tertinggal dari subsektor yang lain, oleh karena itu untuk melihat perkembangan subsektor tanaman pangan dalam sepuluh tahun kedepan harus diperioritaskan, guna membantu pemerintah lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kontribusi tanaman bagi daerah, sehingga untuk melihat perkembangan dalam sepuluh tahun kedepan perlu diadakan analisis proyeksi pertumbuhan subsektor pertanian tanaman pangan dengan pendekatan pure forecast untuk melihat pertumbuhan subsektor pertanian tanaman pangan dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Proyeksi subsektor tanaman pangan sepuluh tahun kedepan adalah sebagai berikut:  Gn  = Dy/N   48 583 – 30 792            30 792   = 0.5777795  Lit = Lito (1 + Gn)t   = 48 583 (1 + 0,5777795)10   = 48 583 (4.8441)   = 235 345.2  L2021 menunjukan besarnya pertumbuhan atau perkembangan subsektor tanaman pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2021. Dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai L2021 sebesar 235 345.2 ton, yaitu terjadi peningkatan pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 186 762.2 ton selama sepuluh tahun.  Hal ini menunjukan bahwa rata-rata pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 18 676.2 ton pertahun.  4. SIMPULAN DAN SARAN 4.1. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Klasifikasi pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari pendekatan Tipologi Klassen menunjukan bahwa subsektor yang maju dan berkembang dengan pesat adalah subsektor perkebunan, sektor maju tapi tertekan yaitu subsektor peternakan sedangkan subsektor kehutanan dan perikanan termasuk dalam sektor potensial atau masih dapat berkembang serta subsektor tanaman pangan merupakan subsektor relatif tertinggal atau terbelakang (underdeveloped sector) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2. Hasil perhitungan pertumbuhan subsektor pertanian (Gn), yaitu sebesar 0.5777799 dan perkembangan subsektor tanaman pangan sepuluh tahun kedepan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu nilai L2021 sebesar 235 345.2 ton, yaitu terjadi peningkatan pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 186 762.2 ton selama sepuluh tahun.  Hal ini menunjukan bahwa rata-rata pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 18 676.2 ton pertahun.  4.2. Saran Berdasarkan analisis-analisis yang diuraikan maka saran-saran yang dapat dilakukan diantaranya adalah: 1. Perlu adanya kajian lanjutan mengenai potensi sektor pertanian Subsektor pertanian dengan metode analisis skalogram, Provincial share, Proportional (Industrial-Mix) Shift (Sp), dan Differential Shift (Sd) agar diharapkan menghasilkan kajian yang lebih mendalam.  2. Sektor dan komoditi unggulan yang sudah ada di masing-masing Kecamatan atau tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu dipertahankan kelangsungannya dan diupayakan menjadi lebih berkembang dan maju lagi dalam tingkat produksi.    3. Perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus dan massif dari pemerintah dan pihak terkait untuk sektor non unggulan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya menjadi sektor yang potensial di Kabupaten OKU.  DAFTAR PUSTAKA Azhar, dkk. 2001.  Analisis  Sektor  Unggulan  dan  Non  Unggulan Dipropinsi Nangroe Aceh Darussalam. Onlin(http://www.ekper.go.id/jurnalagribisnis .pdf.html). Bachrein S. 2003. Penetapan Komoidtas Unggulan Propinis. BP2TP Working Paper. Bogor. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 
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   INDONESIA MEMERLUKAN IMPOR BAKALAN SAPI BUKAN IMPOR DAGING SAPI  Adrian Darmawan Lubis1, dan Amzul Rifin2 1Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengem-bangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat  2Fakultas Ekonomi Managemen, Institut Pertanian Bogor E-mail : 1adrian.lubis@kemendag.go.id, 2amzul_rifin@yahoo.com   ABSTRAK Lonjakan harga produk pangan, salah satunya adalah harga daging sapi pada tahun 2013 menimbulkan kekhawatiran instrumen yang dimiliki Indonesia untuk menjaga stabilitas harga pangan tidak lagi sesuai. Sebagai upaya mengatasi lonjakan harga tersebut, pemerintah melakukan perubahan kebijakan impor daging sapi, dari kebijakan kuota impor menjadi kebijakan impor berdasarkan harga paritas, sebagaimana tercantum dalam Permendag 46/2013 dan Permendag 57/2013. Kebijakan dalam kedua Permendag tersebut bertujuan untuk menurunkan harga daging sapi menjadi Rp76 000/kg. Namun, studi ini yang menggunakan data primer dan sekunder dengan metode analisis tabulasi deskripsi serta regresi berganda menemukan bahwa kedua Permendag tersebut tidak efektif menurunkan harga daging sapi. Kegagalan kedua Permendag tersebut disebabkan rendahnya minat masyarakat membeli daging impor akibat tidak pastinya status halal, dan keberatan pemerintah daerah yang menganggap impor daging sapi dengan haga murah akan menghancurkan usaha ternak sapi lokal. Sebagai rekomendasi agar Indonesia dapat menjaga stabilitas harga daging sapi dengan menggunakan kebijakan impor paritas, perlu dilakukan peningkatan ketersediaan daging melalui impor sapi siap potong dan bakalan sapi yang memberikan jaminan halal dan tidak akan mematikan usaha ternak rakyat.  Kata Kunci: Lonjakan Harga, Impor Paritas, Kebijakan Stabilitas Harga  1. PENDAHULUAN Daging sapi merupakan salah satu sumber protein di Indonesia, bersamaan dengan ikan, unggas, kambing dan babi. Selama ini perkiranaan permintaan daging sapi mencapai 30-40 persen dari total konsumsi protein di Indonesia. Selain sebagai salah satu sumber protein di Indonesia, 
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hidangan berbahan baku daging merupakan salah satu bukti kekayaan di Indonesia. Hal ini sangat jamak terlihat dalam kondisi hari raya lebaran dan kurban sebagian masyarakat mengutamakan membeli daging tanpa memperdulikan harganya.  Namun pada bulan Agustus tahun 2013 terjadi lonjakan harga daging sapi yang sangat tinggi, menjadi Rp90 000 per kg dari Rp70 000 per kg di akhir tahun 2012. Peningkatan harga daging sapi yang sangat tinggi tersebut diprotes oleh berbagai kalangan masyarakat dan menjadi salah satu permasalahan prioritas yang harus diselesaikan pemerintah. Berdasarkan berbagai masukan diketahui bahwa penyebab utama peningkatan harga daging sapi disebabkan keterbatasan ketersediaan daging sapi akibat kegagalan kebijakan swasembada daging dari Kementerian Pertanian yang diikuti dengan kebijakan pembatasan impor daging beku pada tahun 2012. Kondisi ini menyebabkan industri pengolahan yang selama ini mengkonsumsi daging beku melakukan penetrasi membeli daging sapi lokal yang ditujukan untuk memasok pasar tradisional. Sebagai upaya untuk mengatasi lonjakan harga tersebut dilakukan kebijakan manajemen ekspor dan impor dengan menggunakan kebijakan harga paritas. Kebijakan ini akan merubah kebijakan impor daging yang selama ini dilakukan pemerintah. Salah satu perbedaan mendasar antara kebijakan harga paritas dengan kebijakan impor daging, pada kebijakan harga paritas dilakukan manejemen stock yang dapat dilakukan dengan proyeksi kebutuhan impor atau melakukan iron stock.  Menyadari manejemen stok yang menggunakan impor daging merupakan tulang punggung yang mensukseskan keberhasilan kebijakan harga paritas, perlu dilakukan analisis apakah impor daging beku dapat mempengurahi harga daging nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan paper ini adalah : a. Menganalisis dampak kebijakan impor paritas daging sapi beku terhadap perubahan harga daging lokal. b. Merumuskan usulan kebijakan yang lebih efektif untuk mempengaruhi perubahan harga daging lokal.  Adapun ruang lingkup dalam kajian ini adalah : a. Harga adalah harga rata-rata perbulan yang didapat dari perubahan harga harian, untuk tingkat nasional dan daerah. b. Harga daging sapi lokal adalah harga rata-rata daging sapi per bulan di tingkat nasional. 
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c. Harga daging sapi daerah turun lapang adalah harga rata-rata daging sapi per bulan di tingkat daerah. d. Harga internasional adalah harga rata-rata daging sapi di salah satu negara eksportir utama didunia, dalam kajian ini adalah harga daging sapi di Australia.  Margin adalah selisih antara harga daging sapi internasional dengan harga daging sapi lokal, yang dapat dianalogikan sebagai margin tataniaga daging sapi.  2. DATA DAN METODOLOGI Adapun data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder berupa data perubahan harga, volume impor dan harga internasional yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode tabulasi sederhana untuk mengolah data primer dan data perubahan harga, serta analisis regresi berganda untuk mengolah data sekunder.  y = α + β1 x1 + β2 x2 + c   dimana : y = nilai logaritma harga daging sapi x1 = nilai logaritme volume impor x2 = nilai logaritma dari harga internasional dan margin harga c = konstanta  2.1. Teori  Harga Paritas Kebijakan harga paritas merupakan kebijakan manajemen ekspor dan impor sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 (Haggblade, 2012). Kebijakan tersebut pada dasarnya adalah mengatur ketersediaan produk dipasar melalui skema ekspor jika harga rendah dan impor jika harga produk tinggi. Gambar 1 memperlihatkan bahwa pada mulanya harga sebuah produk adalah 200 dengan permintaan sesuai kurva D dan ketersediaan sesuai kurva S0. Namun pada saat musim panen paceklik, penawaran menurun menjadi S1, dimana harga meningkat menjadi 300. Peningkatan harga menjadi 300 dianggap pemerintah terlalu tinggi, sehingga dilakukan kebijakan meningkatkan impor sehingga harga lokal turun dari 300 menjadi Pm, sedangkan penawaran meningkat dari S1 menjadi Qm (Haggblade, 2012). Sebaliknya pada saat panen raya, harga produk jatuh dari 200 menjadi 100, dengan kurva penawaran meningkat dari S0 menjadi S2. Penurunan 
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harga tersebut dianggap pemerintah terlalu rendah, sehingga dilakukan pengurangan penawaran melalui kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor tersebut akan menurunkan penawaran di pasar lokal menjadi Qe yang menyebabkan peningkatan harga dari 100 menjadi Pe (Haggblade, 2012).  

 Gambar 1. Teori Harga Paritas Sumber : Haggblade, 2012  Pm disebut juga sebagai import parity price, adalah harga yang dapat diterima di negara importir setelah meningkatkan ketersediaan melalui kegiatan impor (Gambar 2). Penentuan harga ini dipengaruhi oleh harga internasional ditambah biaya transportasi, pajak serta pungutan dan biaya pengiriman (handling cost). Sebaliknya Pe disebut sebagai export parity price, adalah harga yang diterima negara eksportir setelah mengurangi ketersediaannya melalui kegiatan ekspor. Adapun variabel yang mempengaruhi export parity price adalah harga internasional, dikurangi biaya transportasi, pajak serta pungutan dan biaya pengiriman (handling cost) (Haggblade, 2012).  

 Gambar 2. Kebijakan Impor Paritas akan Mengurangi Kesejahteraan Produsen dan Meningkatkan Kesejahteraan Konsumen Sumber : Murgatroyd, and Baker, 2010 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Industri Sapi di Indonesia Sapi potong merupakan penyumbang daging terbesar dari kelompok ruminansia terhadap produksi daging nasional sehingga usaha ternak ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha yang menguntungkan. Sapi potong telah lama dipelihara oleh sebagian masyarakat sebagai tabungan dan tenaga kerja untuk mengolah tanah dengan manajemen pemeliharaan secara tradisional. Pola usaha ternak sapi potong sebagian besar berupa usaha rakyat untuk menghasilkan bibit atau penggemukan, dan pemeliharaan secara terintegrasi dengan tanaman pangan maupun tanaman perkebunan (Suryana, 2009). Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan keuntungan peternak. Kemitraan adalah kerja sama antarpelaku agribisnis mulai dari proses praproduksi, produksi hingga pemasaran yang dilandasi oleh azas saling membutuhkan dan menguntungkan bagi pihak yang bermitra. Pemeliharaan sapi potong dengan pola seperti ini diharapkan pula dapat meningkatkan produksi daging sapi nasional yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Di sisi lain, permintaan daging sapi yang tinggi merupakan peluang bagi usaha pengembangan sapi potong lokal sehingga upaya untuk meningkatkan produktivitasnya perlu terus dilakukan (Suryana, 2009).  Hasil penelitian Ilham (2001) menemukan lima kesimpulan penting dari hasil paper ini, yaitu: (1) penawaran daging sapi dari peternakan rakyat dipengaruhi oleh selisih harga daging sapi, dan penawaran dari industri peternakan rakyat, (2) penawaran industri peternakan rakyat dipengaruhi oleh harga daging sapi, harga sapi bakalan impor dan tingkat suku bunga, (3) impor daging sapi dipengaruhi oleh tarif impor, (4) permintaan daging sapi dipengaruhi oleh harga daging sapi dan harga ikan. (5) harga daging sapi domestik dipengaruhi oleh harga daging sapi impor, harga ternak sapi, dan penawaran daging sapi domestik.  Tingginya harga daging sapi menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Selain karena meningkatnya permintaan di bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Idul Fitri, permasalahan lain juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan harga daging sapi yang melambung tinggi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi harga daging sapi dengan menghapus kuota impor sapi potong dan penunjukan Perum Bulog sebagai 
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stabilisator harga, dengan memberikan izin impor daging sapi sebanyak 3 000 ton. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga daging sapi di kisaran Rp75 000,- per kilogram, sebagai harga acuan normal (Permana, 2013). Priyatno (2005) dalam kajiannya menemukan bahwa laju peningkatan penduduk dan perubahan selera konsumen, akan menuntut perubahan pola konsumsi termasuk permintaan daging sapi yang merupakan komoditas peternakan strategis. Kondisi tersebut ditunjukkan laju peningkatan daging impor dan impor sapi bakalan.  Selain itu hasil paper Komisi Pemberantasan Korupsi (2013) menemukan bahwa kebijakan tataniaga daging sapi yang menjadi salah satu komoditas strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 terbukti berpihak kepada peternak kecil dan menengah, mengarah pada pengembangan industri daging di sentra produksi, dan adanya kelemahan dalam kebijakan dan tata laksana impor akibat dominannya praktik-praktik rent-seeking dan kartel.  3.2. Pola Harga Daging Sapi  Gambar 3  memperlihatkan perubahan harga daging sapi nasional selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2008 harga rata-rata daging sapi mencapai Rp53 875 per kg, dan meningkat selama bulan ramadhan dan lebaran menjadi Rp60 000 per kg. Selama periode tersebut nilai inflasi sebesar 11.06 persen, harga daging sapi internasional di Australia sebesar Rp USD 3.14 per kg dengan nilai tukar sebesar Rp9 757 per USD. Selama tahun tersebut Indonesia mengimpor sebanyak 45 560 ton setara daging yang umumnya didatangkan dari Australia. Selanjutnya pada tahun 2009 harga rata-rata daging sapi mencapai Rp59 543 per kg dengan peningkatan tertinggi selama ramadhan dan lebaran mencapai Rp 60.000 per kg. Selama periode tersebut inflasi di Indonesia mencapai 2.78 persen, dengan nilai tukar Rp10 356 per USD, dengan harga daging sapi internasional mencapai USD 2.64 per kg. Selama periode tersebut Indonesia mengimpor sebesar 67 908 ton setara daging. Tahun 2010 harga rata-rata daging sapi mencapai Rp63 023 per kg dengan peningkatan tertinggi selama ramadhan dan lebaran mencapai Rp65 000 per kg. Selama periode tersebut inflasi di Indonesia mencapai 6.96 persen dengan nilai tukar Rp9 078 per USD, dengan harga daging sapi internasional mencapai USD3.35 per kg. Selama periode tersebut Indonesia mengimpor sebesar 90 506 ton setara daging.  
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 Gambar 3. Pola Perubahan Harga Daging Sapi 2008-2013 Sumber : BPS, diolah  Selama tahun 2011 harga rata-rata daging sapi mencapai Rp66 853 per kg dengan peningkatan tertinggi selama ramadhan dan lebaran mencapai Rp70 000 per kg. Selama periode tersebut inflasi di Indonesia mencapai 3.79 persen, dengan nilai tukar Rp8 773 per USD, dengan harga daging sapi internasional mencapai USD4.04 per kg. Selama periode tersebut Indonesia mengimpor sebesar 66 062 ton setara daging. Sedangkan ditahun 2012 harga rata-rata daging sapi mencapai Rp76 692 per kg dengan peningkatan tertinggi selama ramadhan dan lebaran mencapai Rp80 000 per kg. Selama periode tersebut inflasi di Indonesia mencapai 4,30 persen, dengan nilai tukar Rp9 419 per USD, dengan harga daging sapi internasional mencapai USD4.14 per kg. Selama periode tersebut Indonesia mengimpor sebesar 33 506 ton setara daging. Namun semenjak Oktober 2012 sampai dengan Juli 2013 harga daging sapi terus naik, mencapai rata-rata Rp91 407 per kg, dimana pola ini berbeda dengan Tahun 2008 sampai September 2012. Adapun nilai tukar Rupiah pada tahun tersebut sebesar Rp9 756 per USD, dengan harga daging internasional mencapai USD4.19 per kg. Adapun volume impor daging dalam periode tersebut mencapai 8 970 ton, sangat sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  3.3. Faktor  yang Mempengaruhi Perubahan Harga Daging Sapi  Berdasarkan data dalam Gambar 4 terlihat bahwa peningkatan harga daging sapi baru meningkat pesat selama Juni 2012 sampai dengan Mei 
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2013. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya volume impor daging dalam periode tersebut. Harga daging yang menunjukkan pola meningkat selama Juni 2012 sampai dengan Mei 2013 diperkirakan diakibatkan oleh kelangkaan daging sapi khususnya daging impor yang dibatasi selama periode tersebut3.               Gambar 4. Volume Impor Berbanding Terbalik  dengan Peningkatan Harga Daging Sumber : BPS, diolah  Selain disebabkan oleh kelangkaan, harga daging sapi menunjukkan pola peningkatan setiap tahun khususnya selama bulan ramadhan dan hari lebaran. Pola ini dapat dilihat selengkapnya dalam Gambar 5 yang menunjukkan bahwa peningkatan harga rata-rata tertinggi perbulan salama 2010 sampai dengan 2013 sebesar 2.94 persen sedangkan penurunan harga rata-rata terendah adalah 0.76 persen. Namun selama bulan ramadhan dan hari lebaran terjadi peningkatan harga hampir 6 persen, atau dua kali lipat dari peningkatan harga rata-rata bulanan daging sapi. Pola perubahan harga daging sapi dalam Gambar 5 menunjukkan pola harga daging selalu naik, terutama setelah pembatasan impor daging. Selanjutnya, pola harga daging yang selalu naik sebesar 6 persen selama bulan ramadhan dan lebaran dan pola kenaikan harga yang konsisten sekitar 2.94 persen menimbulkan dugaan apakah pasar daging sapi bukan merupakan pasar persaingan sempurna. Adapun hasil ini dapat dilihat selengkapnya dalam Tabel 1 dan 2 yang menjelaskan variabel yang mempengaruhi harga daging sapi. 
                                                            3 Selanjutnya dapat dibaca dalam artikel Menteri Perdagangan Jamin Harga Daging Sapi Segera Turun, diunduh melalui http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/07/18/menteri-perdagangan-jamin-harga-daging-sapi-segera-turun, pada 2 Oktober 2013. 
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            Gambar 5. Fluktuasi Harga Bulanan Daging Sapi Sumber : BPS, diolah  Dari data diatas, dilakukan regresi sederhana untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik dengan menggunakan regresi logistik. Ada dua persamaan yang dihitung dalam kajian ini. Pertama dengan variabel dependennya harga daging lokal (llokal) dan variabel independennya dua, yaitu impor (limpor) dan harga internasional (linter).   Tabel 1. Dampak Perubahan Nilai Impor dan Harga Internasional terhadap Harga Daging Sapi di Indonesia 

 Sumber : BPS, diolah  Tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien variabel impor relatif kecil (-0.0403) yang berarti peningkatan 1 persen impor maka hanya akan menurunkan harga daging lokal sebesar -0.0403 persen. Sedangkan peningkatan harga internasional justru yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap harga lokal (setiap peningkatan 1 persen harga internasional maka harga daging lokal akan meningkat sebesar 0.736 persen). Dari hasil 
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ini terlihat bahwa perubahan harga daging lokal mengikuti harga internasional jadi tidak ada kebijakan domestik yang dapat mempengaruhi harga daging lokal dari persamaan ini. Persamaan kedua dalam Tabel 2 dianalisis dua variabel, yaitu impor (limpor) dan margin (lmargin). Margin disini merupakan selisih antara harga domestik dengan harga internasional dalam satuan rupiah. Dari hasil persamaan ini relatif sama dengan sebelumnya bahwa dampak impor relatif kecil terhadap harga daging lokal sedangkan dampak margin lebih besar dengan koefisien 0.621 walaupun lebih kecil dibandingkan dampak harga internasional. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menurunkan harga daging lokal cara yang terbaik bukan melalui impor tapi dengan menurunkan margin (selisih antara harga lokal dan internasional) karena dilihat nilai selisihnya ternyata cukup besar (lihat gambar berikut).  Cara untuk menurunkan margin adalah dengan mengatur tataniaga daging sapi di Indonesia, dimana terdapat korelasi yang kuat antara harga daging lokal dengan besarnya margin yang dapat dilihat selengkapnya dalam Gambar 6.  Tabel 2. Dampak Perubahan Nilai Impor dan Margin terhadap Harga Daging Sapi di Indonesia 

 Sumber : BPS, diolah  Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa perubahan harga daging lokal relatif tidak sama dengan perubahan harga daging internasional. Perubahan harga daging lokal yang berbeda dengan harga internasional menunjukkan bahwa kemungkinan pasar daging lokal tidak berada dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Kondisi ini ditegaskan dengan pola harga daging lokal yang searah dengan perubahan margin daging sapi.   
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 Gambar 6. Korelasi Margin  dengan Harga Daging Lokal Lebih Kuat dibandingkan Korelasi Harga Daging Lokal dengan  Harga Daging Internasional Sumber : BPS, diolah  3.4. Temuan Turun Lapang  Hasil kegiatan turun lapang menemukan dua kasus menarik mengenai perubahan harga daging sapi selama tahun 2012 sampai Juli 2013 di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Kedua provinsi tersebut merupakan provinsi surplus daging di Indonesia dan memasok kebutuhan daging di Jawa Barat dan D.K.I. Jakarta. Berdasarkan data dalam Gambar 7, terlihat bahwa selama bulan Januari sampai September 2012, harga daging sapi di kedua provinsi tersebut masih dibawah rata-rata harga Indonesia. Namun pola tersebut berubah semenjak bulan Oktober 2012, dimana harga rata-rata bulanan daging sapi di D.I. Yogyakarta meningkat melalui harga rata-rata nasional, jauh meningkat dibandingkan harga Jawa Tengah.  

 Gambar 7. Perubahan Harga Daging Sapi di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Sumber : Dinas Perdagangan Setempat 2013, diolah  
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Perubahan pola harga dikedua provinsi tersebut ternyata dipengaruhi oleh margin tataniaga. Berdasarkan data dalam Gambar 8, terlihat bahwa harga produsen di kedua provinsi sama selama periode Januari 2012 sampai September 2013. Namun, perbedaan kebijakan tataniaga diantara kedua provinsi menyebabkan harga di D.I. Yogyakarta meningkat lebih tinggi dibandingkan harga di Jawa Tengah. Adapun perbedaan kebijakan tersebut adalah himbauan dan upaya Pemda Jawa Tengah dan minat peternak lokal untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan lokal dibandingkan permintaan dari daerah lain lebih tinggi dibandingkan daerah D.I. Yogyakarta. Hal ini menyebabkan harga daging di Jawa Tengah relatif stabil karena pasokannya terpenuhi, berbeda dengan kasus di D.I. Yogyakarta. Adapun perbandingan harga di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 8. Selanjutnya terdapat temuan menarik di kedua provinsi, dimana kedua provinsi tersebut tidak berniat untuk menjual daging impor di pasar lokal. Penyebab utama penolakan menjual daging impor tersebut adalah belum jelasnya status halal dan kekhawatiran Pemda setempat bahwa impor daging akan mematikan usaha ternak rakyat. Merujuk kepada kedua hal tersebut, selama periode peningkatan harga daging sapi di tahun 2013, hampir tidak ditemukan upaya penjualan daging sapi impor di kedua provinsi, meskipun harga daging di tahun 2013 sudah jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengimpor daging sapi tidak akan efektif untuk mengendalikan fluktuasi harga daging sapi. Peningkatan pasokan daging di masyarakat hanya dapat dipenuhi oleh peningkatan pasokan sapi melalui bakalan sapi dan impor sapi siap potong yang memberikan jaminan halal dan tidak akan mematikan usaha ternak rakyat.  

 8.a. Harga di Jawa Tengah 
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 8.b. Harga di Yogyakarta  Gambar 8. Perbandingan Harga Daging Sapi di Tingkat Produsen dan Konsumen di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Sumber : Dinas Perdagangan dan Peternakan Setempat 2013, diolah  4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata kebijakan impor paritas untuk daging sapi beku tidak efektif untuk mengurangi fluktuasi harga daging sapi karena keterbatasan minat masyarakat mengkonsumsi daging impor yang tidak jelas status halalnya dan kebijakan tersebut tidak didukung Pemda karena dikhawatirkan mematikan usaha ternak rakyat. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan untuk menekan fluktuasi harga daging sapi melalui kebijakan impor paritas pengadaan sapi melalui impor bakalan sapi dan sapi siap potong yang memberikan jaminan halal dan tidak akan mematikan usaha ternak rakyat.  DAFTAR PUSTAKA Haggblade, S. 2012.  Module 4.2: Import & Export Parity Pricing, Michigan State University. AAMP Training Materials. Diunduh melalui fsg.afre.msu.edu/.../Module_4.2_Import_ and_Export_Parity_Pricing.ppt, pada 29 Juli 2013. Ilham, N. 2001. Analisis Penawaran Dan Permintaan Daging Sapi Di Indonesia. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2001. Diunduh melalui lkusrina.staff.gunadarma.ac.id/ Downloads/files/30610/ilham.pdf, pada 1 Oktober 2013.    
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Komisi Pemberantas Korupsi. 2013. Kajian Kebijakan Tata-Niaga Komoditas Strategis: Daging Sapi. Direktorat Paper dan Pengembangan. Diunduh melalui http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27926/Kajian-kebijakan-tata-niaga-komoditas-strategis-KPK.pdf, pada 1 Oktober 2013. Murgatroyd, R.  and S. Baker, August 2010.  When Does Import Parity Pricing Constitute An Abuse, And Where It Does How Can The Abuse Be Remedied? Fourth Annual Competition Commission, Competition Tribunal, Mandela Institute Conference on Compeition Law, Economics and Policy, Johanesburg. Diunduh melaluli www.rbbecon.com/forth-annual-competition, pada 1 Oktober 2013.  Permana, S.H. 2013. Instrumen Pengendalian Harga Daging Sapi. Info Singkat. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Sekretariat Jenderal DPR RI,  Vol. V, No.14/II/P3DI/Juli. Diunduh melalui http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/ info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-59.pdf , pada 1 Oktober 2013.  Priyatno, D. 2005. Evaluasi Kebijakan Impor Daging Sapi Melalui Analisis Penawaran Dan Permintaan. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2005. Diunduh melalui lkusrina.staff.gunadarma.ac.id/Downloads /files/30616/priyanto.pdf, pada 1 Oktober 2013. Suryana. 2009. ‘Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Berorientasi Agribisnis Dengan Pola Kemitraan’. Jurnal Litbang Pertanian. 28(1). Diunduh melalui http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/p3281095.pdf, pada 1 Oktober 2013. 



   PEMANFAATAN KOMITMEN PAKET BALI WORLD TRADE ORGANIZATION UNTUK MENCAPAI KEMANDIRIAN PANGAN  Adrian Darmawan Lubis1, Rina Oktaviani2,  dan Eka Puspitawati3 1Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional,  Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI,  Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat  2, 3Fakultas Ekonomi Managemen, Institut Pertanian Bogor,  E-mail : 1adrian.lubis@kemendag.go.id, 2r_oktavi@yahoo.com   ABSTRAK Paket Bali yang disepakati pada bulan Desember tahun 2013 merupakan komitmen pelaksanaan atas sebagian kecil isu pertanian dalam World Trade Organization (WTO). Intisari Paket Bali tersebut adalah jaminan kebebasan dan perlindungan bagi badan logistik (public stock holding) negara berkembang untuk memberikan subsidi harga produsen, subsidi kepada konsumen khusus, dan manajemen stok pangan dalam upaya mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga pangan lokal sampai dengan tahun 2017 yang bebas dari intervensi negara lain. Namun, studi ini yang menggunakan data primer dan sekunder dengan metode analisis tabulasi deskripsi, menemukan bahwa kondisi Indonesia saat ini belum dapat memanfaatkan Paket Bali tersebut. Kebijakan stabilitas harga yang terdiri dari Harga Pembelian Pemerintah dan Beras Miskin tidak akan efektif menjaga stabilitas harga karena rendahnya anggaran yang disediakan. Studi ini merekomendasikan agar setiap instansi yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga pangan memanfaatkan komitmen Paket Bali di WTO untuk meningkatkan pagu anggaran subsidi minimal sepuluh persen dari total nilai produksi, dan melaporkan kebijakan tersebut kepada WTO.  Kata Kunci: Paket Bali WTO, Kebijakan Stabilitas Harga, Transparansi  1. PENDAHULUAN Paket Bali yang dihasilkan pada  Pertemuan Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) di Nusa Dua, Bali pada 7 Desember tahun 2013, merupakan komitmen pelaksanaan beberapa isu dari Doha Development Agenda. Adapun garis besar dari kesepakatan tersebut terdiri dari a) Komitmen meningkatkan fasilitasi perdagangan untuk menekan biaya dan 
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waktu administrasi kepabeanan, b) Komitmen memberikan kemudahan bagi negara berkembang dalam program ketahanan pangan yang disebut program public stock holding for food security (PSH), c) Peningkatan akses pasar produk kapas yang menjadi salah satu komoditas ekspor penting sebagian negara berkembang, dan d) Komitmen peningkatan transparansi impor khususnya terhadap produk dari negara berkembang dan kurang berkembang.   Komitmen kemudahan dalam program ketahanan pangan sangat disambut baik oleh negara berkembang termasuk negosiator Indonesia karena memberikan perlindungan untuk melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Program ketahanan pangan tersebut merupakan serangkaian kebijakan distribusi dan subsidi yang dilakukan oleh state trading enterprise (badan usaha milik negara), dengan tujuan memberikan kepastian harga jual bagi produsen dan harga beli bagi konsumen4.  Menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan distribusi yang hanya dilakukan oleh state trading enterprise akan menciptakan pasar monopoli dan monopsoni, maka setiap negara berkembang yang melakukan kebijakan PSH harus melaksanakannya dengan transparan. Bentuk transparansi pelaksanaan kebijakan PSH terdiri dari kewajiban untuk melaporkan besar anggaran, bentuk kegiatan dan produk yang diberikan subsidi kepada WTO sampai dengan tahun 2017. Sampai saat ini, Indonesia belum melaporkan ketiga hal tersebut kepada WTO. Satu-satunya yang sudah dilaporkan secara resmi oleh Indonesia adalah penunjukan  Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai State Trading Enterprise (STE). Belum dilaporkannya kebijakan PSH tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan penyusunan roadmap kebijakan pangan nasional. Namun, jika sampai tahun 2017 Indonesia masih belum melaporkannya, dikhawatirkan pelaksanaan kebijakan PSH yang akan menciptakan pasar monopsoni dan monopoli tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka paper ini bertujuan untuk :  a. Menyusun usulan produk yang memperoleh fasilitas kebijakan PSH,  b. Membandingkan kebijakan PSH yang saat ini dilakukan dengan komitmen Paket Bali, dan 
                                                            4 Komitmen PSH selengkapnya dapat dirujuk dalam Public Stock Holding for Food Security Purposes, Ministerial Decision of 7 December 2013, WTO. 
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c. Merumuskan usulan kebijakan PSH Indonesia yang sesuai dengan komitmen Paket Bali  Adapun ruang lingkup dalam paper ini adalah : a. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. b. Cakupan produk yang dianalisis adalah produk pangan yang diproduksi dan dikonsumsi nasional, dari Kementerian Pertanian yang terdiri dari beras, daging sapi, gula, jagung, cabe merah, kedelai, bawang merah, dan daging ayam.  Kebijakan yang dianalisis adalah kebijakan PSH yang telah dilaksanakan Indonesia yaitu subsidi harga di tingkat produsen dan konsumen dalam bentuk Harga Pokok Pembelian dan Beras Miskin.  2. DATA DAN METODOLOGI Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan turun lapang selama bulan Mei-Agustus tahun 2014 di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Pemilahan daerah tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari Provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar dan sekaligus produsen produk pangan nasional.  Adapun data sekunder diperoleh dari Tabel Input-Output (Tabel I-O) Indonesia dan data dalam model keseimbangan umum. Metodologi yang digunakan dalam paper ini terdiri dari metode tabulasi dan pembobotan untuk menganalisis data hasil kegiatan turun lapang, dan simulasi menggunakan model keseimbangan umum Update Wayang.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Komitmen Public Stock Holding dalam Paket Bali Perjanjian pertanian (Agreement on Agriculture - AoA) WTO berkaitan dengan Public Stock Holding diatur secara jelas dalam Annex 2 Paragraf 3 tentang dukungan domestik sebagai dasar pengecualiaan dari pengurangan komitmen. Bantuan domestik dimaksud sebagai berbagai kebijakan dalam bentuk subsidi atau dukungan terhadap petani/produsen. Perundingan berkaitan dengan pembahasan Public Stock Holding diawali dari tuntutan negara-negara berkembang untuk mengajukan pengecualian komitmen dalam dukungan domestik.  
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Hasil dari tuntutan negara-negara berkembang terhadap pengecualian komitmen dukungan domestik ditindaklanjuti dalam perundingan Doha (KTM IV WTO pada 14 November  tahun 2001) dan dilanjutkan KTM VI WTO di Hongkong China pada 13-18 Desember tahun 2005. Dalam KTM terakhir dicapai kesepakatan untuk menekankan pentingnyafood security (ketahanan pangan) termasuk dukungan domestik (domestic supports) di negara-negara berkembang dalam setiap agenda WTO. Namun sampai pembahasan di Hongkong, masih belum terlihat kemajuan yang signifikan. Negara berkembang yang masih memiliki kesulitan untuk mencapai ketahanan pangan menginginkan pemanfaatan Public Stock Holding sebagai penyedia pangan dan bantuan pangan bagi penduduk miskin. Indonesia bersama-sama kelompok negara G-33 menyusun proposal untuk pengajuan isu Public Stock Holding dibawa kepada KTM di Bali pada bulan Desember tahun 2013. Di dalam pilar Publick Stock Holding (PSH) atau cadangan pangan untuk ketahanan pangan (food security) yang dibahas dalam Konferensi Menteri (KTM) ke-9 WTO di Bali pada 3-6 Desember tahun  2013, diusulkan adanya interim mechanism. Interim menyepakati bahwa usulan PSH diajukan sampai dengan Ministerial Conference (MC) ke-11 atau 4 tahun ke depan.  Konsekuensi dari klausul ini adalah bahwa selama 4 tahun semua negara berkembang diberikan hak untuk mengadakan cadangan untuk keperluan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Intern solution ini berlaku sampai dengan permanent solution tercapai di KTM ke-11. Artinya bahwa dalam mencapai permanent solution, negara-negara berkembang terutama yang tergabung dalam kelompok G-33 yang terus mengupayakan instrumen PSH harus bergiat diri untuk memberikan kajian permanent solution sebagai dukungan kajian akademis untuk dibawa ke KTM ke-11.  3.2. Tantangan Aplikasi Kebijakan Public Stockholding di Indonesia Dukungan domestik dalam bentuk Public Stockholding yang masih diterapkan Indonesia adalah program Beras Miskin (Raskin) dan Harga Pembelian Pemerintah, dimana kedua kebijakan tersebut harus konsisten dengan AoA Paragraf 4 Annex 2 Footnote 6. Saat ini kebijakan program cadangan pangan yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk (a) program Raskin; (b) humanitarian terutama untuk bencana alam; dan (c) untuk operasi pasar. Azahari (2013) memberikan catatan bahwa cadangan pangan Indonesia saat ini adalah untuk tujuan program Raskin dan humanitarian. 
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Program stabilisasi harga atau operasi pasar masih dapat dilakukan dengan catatan tidak menghambat akses ekspor dari negara lain. Selanjutnya, hasil penelitian dari Widyarini dan Simatupang (2013), menemukan bahwa harga produk pangan nasional termasuk beras relatif berfluktuasi. Adapun temuan mereka menyatakan bahwa instabilitas harga tersebut disebabkan banyaknya aktor yang bermain dalam rantai distribusi beras. Hal senada ditemukan oleh Sumaryanto (2009) yang menyatakan bahwa semenjak reformasi, volatilitas harga pangan pokok terutama beras, gula pasir, terigu, telur, minyak goreng, cabe merah dan bawang merah meningkat. Adapun mengenai kondisi ketahanan pangan, IFRPI (2011) menemukan bahwa permasalahan utama ketahanan pangan Indonesia adalah gizi buruk balita yang mencapai 19.6 persen, lebih buruk dari Malaysia (7 persen) dan Thailand (7 persen). Sebagai salah satu upaya mengatasi hal ini, WorldBank (2011) menyatakan bahwa cara yang paling efektif untuk melindungi masyarakat miskin dan produsen yang rentan terhadap fluktuasi harga adalah program-program jaringan pengaman, penggunaan kebijakan perdagangan dan peraturan impor yang bijak. Contoh negara yang telah melakukan hal tersebut adalah India, yang melakukan serangkaian kebijakan dalam menjamin pendapatan petani dan akses pangan masyarakat melalui kebijakan produksi, distribusi dan jaminan akses pangan ke masyarakat (Kumar and Joshi 2013; Sugden 2013).  3.3. Analisis Produk Pangan Prioritas Memperoleh Subsidi Responden dalam kegiatan turun lapang merupakan Dinas Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga bahan pangan. Adapun instansi yang dijadikan responden terdiri dari Perum Bulog, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  Kegiatan turun lapang ini bertujuan membandingkan konsistensi produk pangan prioritas dari Pemerintah Pusat dengan prioritas Pemerintah Daerah, khususnya Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Yogyakarta.  3.4. Hasil Turun Lapang di Makasar, Sulawesi Selatan Hasil wawancara dengan para responden menghasilkan sembilan produk usulan prioritas yaitu Beras, Gula, Ubi Kayu, Kedele, Ubi Jalar, Jagung, Daging Ayam, Daging Sapi, dan Minyak Goreng. Kesembilan produk tersebut dianggap perlu untuk dilakukan pengaturan distribusi dan subsidi harga untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat 
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konsumen. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata dari nilai bobot sembilan produk tersebut, dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 11.11. Produk yang memperoleh nilai bobot kurang dari nilai rata-rata bukan merupakan produk prioritas di Sulawesi Selatan, sedangkan produk yang memiliki nilai bobot diatas nilai rata-rata merupakan produk prioritas. Adapun produk prioritas yang perlu mendapatkan subsidi di Makasar untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga adalah Beras, Gula dan Ubi Kayu.            Gambar 1. Produk Prioritas di Sulawesi Selatan  3.5. Hasil Turun Lapang di Medan, Sumatera Utara Hasil wawancara dengan para responden menghasilkan delapan produk usulan prioritas yaitu Beras, Jagung, Kedele, Daging Sapi, Daging Ayam, Bawang Merah, Gula, dan Minyak Goreng. Delapan produk tersebut dianggap perlu diatur kegiatan distribusi dan diberikan subsidi harga untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata dari nilai bobot delapan produk tersebut, dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 12.5.            Gambar 2. Produk Prioritas di Sumatera Utara  
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Produk yang memperoleh nilai bobot kurang dari nilai rata-rata bukan merupakan produk prioritas di Sumatera Utara, sedangkan produk yang memiliki nilai bobot diatas nilai rata-rata merupakan produk prioritas. Adapun produk prioritas yang perlu mendapatkan subsidi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga adalah Beras, Jagung dan Kedele          (Gambar 2).  3.6. Hasil Turun Lapang di Surabaya, Jawa Timur Hasil wawancara dengan para responden menghasilkan sebelas produk usulan prioritas yaitu Beras, Jagung, Daging Sapi, Kedele, Gula, Minyak Goreng, Terigu, Cabe, Daging Ayam, Bawang Merah, dan Ubi Kayu. Sebelas produk tersebut dianggap perlu diatur kegiatan distribusi dan diberikan subsidi harga untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata dari nilai bobot seluruh produk tersebut, dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 9.1. Produk yang memperoleh nilai bobot kurang dari nilai rata-rata bukan merupakan produk prioritas di Jawa Timur, sedangkan produk yang memiliki nilai bobot diatas nilai rata-rata merupakan produk prioritas. Adapun produk prioritas yang perlu mendapatkan subsidi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga adalah Beras, Jagung, Daging Sapi, Kedele, dan Gula  (Gambar 3).             Gambar 3. Produk Prioritas di Jawa Timur  3.7. Hasil Turun Lapang di Yogyakarta, D.I Yogyakarta Hasil wawancara dengan para responden menghasilkan delapan produk usulan prioritas yaitu Beras, Kedele, Gula, Jagung, Bawang Merah, Cabe Merah, Daging Sapi, dan Daging Ayam. Delapan produk tersebut dianggap 
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perlu diatur kegiatan distribusi dan diberikan subsidi harga untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata dari nilai bobot seluruh produk tersebut, dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 12.5. Produk yang memperoleh nilai bobot kurang dari nilai rata-rata bukan merupakan produk prioritas di D.I. Yogyakarta, sedangkan produk yang memiliki nilai bobot diatas nilai rata-rata merupakan produk prioritas. Adapun produk prioritas yang perlu mendapatkan subsidi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga adalah Beras dan Kedele (Gambar 4).             Gambar 4. Produk Prioritas di D.I. Yogyakarta  3.8. Produk Prioritas Nasional Berdasarkan hasil keempat lokasi turun lapang, disusun peta produk prioritas nasional yang perlu memperoleh subsidi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Adapun produk prioritas nasional tersebut diperoleh dari total penjumlahan bobot seluruh hasil turun lapang, sebagaimana terlihat dalam Gambar 5. Terdapat sebelas produk yang diusulkan menjadi produk prioritas yang mendapatkan subsidi yaitu Beras, Jagung, Kedele, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam, Bawang Merah, Cabe Merah, Minyak Goreng, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Adapun nilai rata-rata dari nilai bobot seluruh produk tersebut sebesar 9.09. Produk yang memperoleh nilai bobot kurang dari nilai rata-rata bukan merupakan produk prioritas nasional, sedangkan produk yang memiliki nilai bobot diatas nilai rata-rata merupakan produk prioritas. Adapun produk prioritas yang perlu mendapatkan subsidi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga adalah Beras, Jagung, Kedele, Gula, dan Daging Sapi. 
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            Gambar 5. Produk Prioritas Nasional  3.9. Analisis Pelaksanaan Kebijakan PSH di Indonesia Meskipun hasil survey turun lapang merumuskan Indonesia perlu memberikan subsidi terhadap lima komoditas pangan utama untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun ternyata kemampuan dan kebijakan subsidi Indonesia masih belum sebaik yang diharapkan. Adapun kekurangan tersebut terdiri dari a) Belum dimanfaatkannya potensi dana subsidi, b) Pelaksanaan kebijakan PSH Indonesia masih berbeda dengan negara lain, dan c) Harga beras Indonesia masih relatif lebih mahal dibandingkan negara tetangga. Sampai saat ini Indonesia hanya memberlakukan subsidi PSH untuk satu komoditas saja yaitu beras. Adapun bentuk kebijakan subsidi PSH beras terdiri dari pembelian beras petani oleh Bulog sebesar 3.2 juta ton (setara 7.38 % total panen padi) pada tahun 2013 dengan anggaran Rp7.2 triliun dan subsidi beras untuk masyarakat miskin sebesar 1.97 juta ton dengan anggaran Rp18.8 triliun (Bulog, 2014).  Anggaran pembelian beras petani dan dana raskin sebenarnya cukup besar, namun sayangnya dana dan pelaksanaannya belum maksimal, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Tabel 1 memperlihatkan nilai produksi beras tahun 2013 mencapai 71.27 juta ton, dengan harga beras pada bulan Desember tahun 2013 mencapai Rp4 312 per kg. Berdasarkan dua hal tersebut, dapat dihitung nilai produksi beras nasional tahun 2013 mencapai Rp307 39 triliun. Selanjutnya, merujuk pada komitmen PSH Paket Bali, Indonesia dapat memberikan subsidi minimal sebesar 10% dari total nilai panen beras, yaitu Rp30.74 triliun. 
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Total subsidi terkait kegiatan PSH Indonesia pada tahun 2013 hanya sebesar Rp25.7 triliun yang terdiri dari pengadaan beras Raskin sebesar Rp18.5 triliun dan pembelian gabah petani sebesar Rp7.2 triliun. Merujuk pada data dalam Tabel 1, Indonesia sebenarnya masih dapat meningkatkan subsidi PSH minimal Rp5.04 triliun pada tahun 2014. Namun sayangnya potensi tambahan subsidi sebesar Rp5.04 triliun tersebut sulit terlaksana mengingat belum adanya kebijakan peningkatan subsidi di tahun ini dan juga didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.  Tabel 1. Potensi Subsidi Beras Sesuai Komitmen PSH Paket Bali Deskripsi Satuan NilaiProduksi  ton 71 277 709Harga  Rp/kg 4 312Nilai Produksi Rp 307 388 755 483Potensi Subsidi Rp 30 738 875 548Pada Saat ini Raskin Rp 18 500 000 000Pembelian Gabah Rp 7 200 000 000Total Rp 25 700 000 000Potensi Tambahan Subsidi Rp 5 038 875 548Sumber: BPS dan Perum Bulog 2014, diolah  Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan PSH Indonesia yang memiliki dua anggaran berbeda untuk pembelian gabah petani dan pembelian beras miskin sebenarnya ralatif berbeda dengan pelaksaan kebijakan PSH di negara lain, seperti halnya India. Pemerintah India dalam pelaksanaan kebijakan PSH membeli langsung gabah petani, menyimpannya dan kemudian mendistribusikannya kepada konsumen tanpa tambahan biaya selain distribusi (Kumar and Joshi, 2013). Jika kebijakan India dilaksanakan di Indonesia, maka dana pengadaan raskin sebesar Rp18.5 triliun digunakan untuk membeli gabah petani, sedangkan sisa dana Rp7.2 triliun digunakan untuk distribusi dan penyimpanan. Kekurangan pelaksanaan kebijakan PSH yang ketiga adalah harga beras nasional relatif lebih tinggi dibandingkan harga negara tetangga. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pengaturan distribusi dalam PSH yang bertujuan menekan fluktuasi dan disparitas harga nasional dengan harga negara lain (Sugden, 2013). Jika harga beras Indonesia dibandingkan dengan dua produsen beras lain yaitu Thailand dan Vietnam, ternyata harga beras nasional dua kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga beras kedua negara tersebut (Gambar 6) 
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          Gambar 6. Perbandingan Harga Beras Nasional  dengan Thailand dan Vietnam Sumber : Pusdatin 2014, diolah  3.10. Usulan Pelaksanaan Kebijakan PSH di Indonesia Hasil pengumpulan data turun lapang menemukan bahwa pemerintah daerah (Pemda) masih mengganggap perlu memberikan subsidi untuk menjaga fluktuasi harga lima produk yaitu beras, jagung, kedele, gula dan daging sapi. Namun dari kelima produk tersebut, tidak semuanya memenuhi komitmen Paket Bali karena bukan makanan pokok5. Jika disaring kembali kelima usulan Pemda, terdapat dua produk yang dapat diusulkan memperoleh subsidi PSH sesuai komitmen Paket Bali bagi Indonesia yaitu beras dan jagung. Komitmen PSH dalam Paket Bali masih memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan anggaran subsidi bagi kesejahteraan petani dan konsumen. Saat ini Indonesia hanya memberikan kebijakan Harga Pokok Pembelian dan Raskin untuk beras, dan masih terdapat potensi untuk meningkatkan dana subsidi sebesar Rp5 triliun. Namun untuk pelaksanaan subsidi PSH, sebaiknya pembelian beras dilaksanakan sepenuhnya dengan menyerap beras domestik tanpa harus melakukan impor beras. Selanjutnya, mengingat Indonesia belum melaporkan pelaksanaan kegiatan subsidi PSH kepada WTO, masih terbuka peluang untuk memberikan subsidi PSH untuk produk makanan pokok selain beras, yaitu jagung. Adapun besarnya subsidi yang dapat diberikan untuk produk tersebut adalah 10 persen dari nilai produksi jagung nasional, jika anggaran yang ada memungkinkan. Mengingat besarnya potensi memberikan subsidi 
                                                            5 Makanan pokok (staple food) merujuk pada komitmen WTO yang menyatakan makanan pokok adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan nutrisi, serta banyak dikonsumsi masyarakat. 
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bagi petani dan jaminan harga bagi konsumen sesuai kesepakatan Paket Bali, Indonesia perlu merumuskan ulang kebijakan anggaran dan subsidi pertanian agar dapat memberikan manfaat optimal bagi petani dan masyarakat.  4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Adapun kesimpulan dari kajian ini adalah : a. Produk yang diprioritaskan mendapat subsidi berdasarkan hasil gabungan turun lapang dalam negeri adalah beras, jagung, kedele, gula dan daging sapi. Tiga produk lain usulan Satgas G-33 yaitu daging ayam, cabe merah dan bawang merah bukan produk prioritas karena tidak lulus batas nilai bobot rata-rata. b. Indonesia belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan PSH Paket Bali, dimana hal ini terlihat dari belum dimanfaatkannya seluruh potensi dana subsidi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan PSH Indonesia masih berbeda dengan komitmen Paket Bali.  Berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar : a. Indonesia memaksimalkan potensi pemberian anggaran subsidi sesuai komitmen PSH yang bertujuan untuk memberikan jaminan harga bagi produsen dan konsumen melalui pengaturan kebijakan distribusi. b. Segera melaporkan kepada WTO kegiatan subsidi PSH yang meliputi dana, kebijakan dan produk pangan yang mendapat subsidi.  DAFTAR PUSTAKA Annex 2.  Agreement on Agriculture. Diunduh melalui ww.wto.org>resources, pada 21 Februari 2014. Azahari, D.H. 2013. Sosialisasi Hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO-Bali. Paper dipresentasikan dalam Seminar Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, Bogor 17 Desember 2013, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian. International Food Policy Research Institute (IFPRI). 2011. Global Hunger Index. The Challenge of Hunger: Taming Price Spike and Excessive Food Price Volatility. Washington D.C. Kumar, P. and P.K. Joshi. ‘House Hold Consumption Pattern and Nutritional Security among Poor Rural Household:  Impact of MGNREGA’.  Agriculture Economics Research Review , Vol 26 (No.1). January-June 2013. 
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Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), 2014. Data Harga Beras Bulanan. Kementerian Perdagangan. Jakarta.  Sugden, J. Q&A. ‘Pros and Cons of The Food Security Bill’. The Wall Street Journal, May 8, 2013. Sumaryanto. 2009. ‘Analisis Volatilitas Harga Eceran Beberapa Komoditas Pangan Utama Dengan Model ARCH/GARCH’. Jurnal Agroekonomi. Volume 27, No. 2, Oktober : 135-163. Widyarini, M. and  T.M. Simatupang. 2013.  An Adaptive Structuration Theory towards Price Transmission along Rice Value Chain. Handbook on the Economic, Finance and Management Outlooks. Diunduh melalui www.pakinsight.com/ebooks/ICEFMO-249-377-398.pdf, pada 21 Februari 2014. Worldbank. 2011. Perkembangan, Pemicu dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia (Laporan).  Diunduh melalui http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL /COUNTRIES/ EASTASIA PACIFICEXT/, pada 21 Februari 2014.    
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   VOLATILITAS DAN DISPARITAS  HARGA BERAS (STUDI DI NEGARA INDIA, INDONESIA DAN DUNIA)  Silvia Sari Busnita1, dan Rina Oktaviani2 1Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, FEM-IPB 2Guru Besar Ilmu Ekonomi,  Departemen Ilmu Ekonomi, FEM-IPB   ABSTRAK Fluktuasi harga pangan termasuk beras terjadi di beberapa negara produsen utama pasca krisis global 2008. Padahal permintaan beras cenderung inelastis dan beras dikonsumsi oleh separuh penduduk dunia. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi volatilitas serta disparitas harga beras yang terjadi Indonesia, India, dan dunia serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga beras Indonesia. Dengan menggunakan data time-series bulanan dari tahun 2007:1 sampai 2013:12, metode ARCH-GARCH digunakan untuk menganalisis volatilitas harga beras dan metode VECM digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil analisis volatilitas menunjukkan bahwa harga beras Indonesia dan harga beras dunia merupakan variabel ekonomi yang volatil dan bervariasi antarwaktu (time varying) dengan disparitas harga setiap tahunnya. Namun tidak untuk negara India. Hasil estimasi VECM menunjukkan pada jangka panjang variabel yang signifikan mempengaruhi volatilitas harga beras Indonesia adalah dari sisi supply, yaitu cadangan beras domestik, produksi padi, dan harga beras domestik, sedangkan harga beras dunia ternyata berpengaruh signifikan pada jangka pendek.  Kata Kunci: ARCH-GARCH, disparitas, harga beras, VECM, volatilitas  1. PENDAHULUAN Isu food security (kerawanan pangan) berkembang seiring dengan munculnya problema 3F-crisis (food, fuel, financial) sebagai spillover effect dari krisis global 2007-2008 yang mengakibatkan lonjakan harga pangan di tingkat konsumen di seluruh dunia (Gambar 1). Kenaikan harga pangan ini menjadi beban khususnya bagi masyarakat miskin di negara-negara berkembang yang membelanjakan rata-rata separuh dari pendapatan rumah tangga mereka untuk makanan, khususnya komoditi serealia (beras, 
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gandum, jagung, dsb). Gambar 1 juga menunjukkan bahwa kenaikan indeks harga makanan dunia ini sebagian besar didominasi oleh kenaikan harga bahan serealia. Berdasarkan hasil laporan Perkembangan Sektor Perdagangan Bank Dunia (2011) lalu menunjukkan bahwa dari beberapa sub-indeks harga pangan internasional, harga padi-padian adalah yang pertama kali mengalami kenaikan secara dramatis (dalam 30 tahun terakhir) selama periode awal krisis 2008 lalu. Sebelumnya harga komoditas pangan relatif stabil pasca krisis keuangan Asia dan mencapai titik terendah pada tahun 2000 dan 2001, seiring dengan berkembangnya penggunaan biofuel pada dasawarsa terakhir.             Gambar 1. Perkembangan Indeks Harga Makanan Dunia Sumber : FAO 2014 (diolah)  1.1. Overview Pasar Beras Berbeda halnya dengan komoditas jagung dan gandum, beras tidak digunakan untuk memproduksi bahan bakar nabati. Meskipun demikian, kenaikan harga komoditas padi-padian lain telah menyebabkan pesatnya kenaikan harga beras pada dasawarsa terakhir (WorldBank, 2011). Dari sisi penawaran, produksi beras dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia setelah jagung dan gandum (FAO, 2014). Gambar 2 menunjukkan bahwa negara-negara berpenduduk besar di Asia juga menjadi lumbung padi dunia, namun hanya sebagian kecil yang diperdagangkan antar negara (5-6 persen dari total produksi dunia) karena tiap negara harus memenuhi kebutuhan domestiknya. Sedangkan konsumi beras dunia sebesar 437.9 juta ton pada tahun 2010 (USDA, 2011). Konsumsi beras masyarakat Indonesia tercatat masih cukup tinggi, rata-rata mencapai 6.18 kg seminggu atau 139.15 kg perkapita pertahun. Nilai ini jauh lebih tinggi daripada konsumsi 
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ideal menurut standar negara lebih maju, yaitu sebesar 80-90 kg per kapita selama setahun.             Gambar 2. Negara Utama Penghasil Padi (Beras) Tahun 2012 Sumber FAO, 2014 (diolah)  Sementara itu, menurut data dari USDA (2014), India mengekspor sebanyak 9.6 juta ton tahun 2012-2013 dengan produksi tahunan semenjak pasca krisis 2008 berkisar antara 98-103 juta ton beras. Jumlah ekspor ini memang tidak banyak jika dibandingkan dengan Vietnam maupun Thailand tadi. Namun hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan India dalam mengontrol cadangan berasnya yang pada akhir 2013 lalu mencapai 4 kali dari yang disyaratkan oleh pemerintahnya dalam Food Security Act India. Kenyataan yang terjadi di India ini cukup berlawanan dengan Indonesia sendiri yang mengimpor beras dalam rangka menjaga kestabilan harga beras domestik.  1.2. Ketidakstabilan Harga Beras Berdasarkan paparan umum dari dua negara produsen utama (India dan Indonesia) terlihat pasar beras dalam perdagangan dunia merupakan komoditi yang tipis (sedikit diperdagangkan). Hal ini menyebabkan pasar beras dunia dan di negara-negara produsen beras lainnya bersifat labil. Selain juga beras merupakan salah satu bahan pangan utama yang dikonsumsi oleh hampir separuh penduduk dunia, yaitu sebanyak 476.8 juta ton pada tahun 2013 (USDA, 2014). Beras seperti halnya produk pangan utama lainnya berperan strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan keamanan serta stabilitas politik suatu negara (Timmer, 1996). Adanya ketidakstabilan beras baik dari sisi harga, stok, maupun produksi lambat laun akan mempengaruhi ketidakstabilan 
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perekonomian, sosial, keamanan dan politik di masing-masing negara.  Terciptanya stabilisasi harga beras merupakan tantangan baik untuk para pelaku pasar maupun bagi para pengambil kebijakan. Pemerintah di negara maju dan berkembang anggota WTO (World Trade Organization) sebenarnya telah menyiasatinya fenomena ini dengan paket perjanjian pertanian yang terangkum dalam Agreement on Agriculture (AOA) pasal 6.3 dan 7.2(b). Isu diatas pun menjadi salah satu bahan diskusi utama yang dibicarakan dalam Ninth Ministerial Conference Negara anggota WTO di Bali 2013 lalu hingga menghasilkan “Paket Bali” yang juga membahas isu food security dan penanganannya di Negara Berkembang (WTO 2014). Salah satunya adalah adanya kewajiban untuk penyediaan stok bahan pangan pokok (Public Stock Holding for Main Crops) oleh pemerintah di tiap negara sebanyak 10 persen dari total produksi domestik agar terhindar dari gejolak fluktuasi harga. Implikasinya, pemerintah di tiap negara diperbolehkan mengintervensi pasar beras dalam negerinya apabila terjadi shock terhadap harga beras dunia agar tercapai kestabilan harga dalam negeri.              Gambar 3. Ketidakstabilan Harga Beras: Indonesia dan Luar Negeri Sumber Worlbank, 2011  Intervensi pemerintah Indonesia di pasar beras tidak terlalu berdampak signifikan terhadap penciptaan kestabilan harga beras dalam negara tersebut. Ketidakstabilan harga beras Indonesia mencapai level tertinggi jika dibandingkan dengan negara lain, baik dengan negara produsen beras (Thailand dan Vietnam) maupun dengan negara bukan produsen beras utama dunia (Hongkong) pada Tahun 2000-2008 lalu (Gambar 3),  
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India dan Indonesia merupakan negara produsen dan konsumen beras utama yang dapat dibandingan untuk melihat seberapa besar fluktuasi dan disparitas harga beras yang terjadi, khususnya pasca krisis 2008, dan bagaimana kedua negara menjaga stabilitas harga beras. Apalagi posisi Indonesia disamping sebagai negara produsen utama beras dunia, juga menjadi salah satu negara pengimpor utama beras. Sementara India sebagai produsen utama beras, bertindak sebagai net exporter utama beras. Makalah ini bertujuan menganalisis volatilitas harga beras yang terjadi di Negara Indonesia, India serta perbandingannya dengan volatilitas harga beras dunia pasca krisis 2008. Selain itu juga diukur seberapa besar tingkat disparitas harga beras yang terjadi di Indonesia, India, dan perbandingannya dengan harga internasional untuk tiap tahunnya dan diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga beras Indonesia  dalam jangka pendek dan jangka panjang.  2. DATA DAN METODOLOGI Data yang digunakan adalah data sekunder time-series bulanan dari Tahun 2007:1 sampai Tahun 2013:12. Data berasal dari beberapa lembaga internasional seperti FAO (Food and Agricultural Organization), IMF (International Monetary Fund), CPC (Climate Prediction Center) dan publikasi ilmiah dari WorldBank (Tabel 1).  Tabel 1. Variabel yang Dipakai dalam Penelitian Nama Variabel Satuan Simbol SumberVolatilitas Harga Beras Eceran - VOLATILITY OlahanHarga Beras Eceran Domestik Rp/Kg HRGA_BRS_DOM / LN_DOMRICE LBDSEBPSHarga Beras Dunia US$/ MT HRGA_BRS_DUNIA / LN_WORLDRICE World Bank(The Pink Sheet) Harga Beras India Rs/Kw HRGA_BRS_INDIA CSO IndiaProduksi Beras Domestik Kw LN_PRODUKSI BPSCadangan Beras Domestik Ton LN_DOM_STOCK BULOGSuhu (Indeks ENSO) °C LN_SUHU CPCVolume Impor Beras Kg LN_VOL_IMP BPSIPI - IPI BPSIndeks Harga Konsumen - CPI BPS 
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Model ini digunakan untuk menghitung besaran volatilitas dari variabel harga beras dunia, harga beras Indonesia, dan harga beras India. Volatilitas (fluktuasi) ini tercermin dalam varians residual yang tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas (Firdaus, 2011). Volatilitas berdasarkan model ARCH (m) mengasumsikan bahwa varians data fluktuasi dipengaruhi oleh sejumlah m data fluktuasi sebelumnya. Model ARCH kemudian digeneralisasi menjadi model GARCH oleh Bollerslev (1986). Model GARCH (r,m) mengasumsikan bahwa varians data fluktuasi dipengaruhi sejumlah m data fluktuasi sebelumnya dan sejumlah r data volatilitas sebelumnya. Berikut bentuk umum model GARCH (r,m) dalam penelitian ini.  = K+ + + ⋯ + + + + ⋯ +   .......... (1)   dimana: ℎ  = Variabel harga beras pada waktu t, atau varians pada waktu ke-t K  = Varians yang konstan  = Suku ARCH, atau volatilitas pada periode sebelumnya , … ,  = Koefisien orde m yang diestimasikan , … , ` = Koefisien order r yang diestimasikan ℎ  = Suku GARCH, atau varians pada periode sebelumnya   Setelah didapatkan model ARCH-GARCH pilihan yang baik, selanjutnya model ini digunakan untuk memperkirakan nilai volatilitas masa datang ( ) dari suatu variabel ekonomi, dimana  = √h t. Peramalan ragam untuk ARCH (m) untuk periode mendatang diformulasikan sebagai berikut:  = + + + ⋯ +  ............................................................... (2)         Sementara peramalan ragam untuk GARCH (r,m) adalah:  = K+ + + ⋯ + + + + ⋯ +       ............ (3) dengan K> 0, δr ≥ 0, dan αm ≥ 0   dimana:  ℎ  = Nilai ragam ke-t   = Nilai sisaan ke-t K  = Konstanta  δr ;αm = Paramater-parameter  Secara kuantitatif tingkat disparitas harga beras di tiap tahunnya bisa diproyeksikan dengan menghitung coefficient of variation (CV) atau 
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koefisien keragaman harga (KK) dari nilai volatilitas (fluktuasi) harga beras yang sudah didapat sebelumnya. Nilai CV dapat dihitung dengan:  =   × % ......................................................................................................... (4)     dimana:  = Coeffisient of Variation Volatilitas Harga Beras India, Indonesia, dan Dunia   = Standard Deviation dari nilai Volatilitas Harga Beras India, Indonesia, dan Dunia  = Rata-rata tahunan dari nilai Volatilitas Harga Beras India, Indonesia, dan Dunia  Nilai CV (per periode waktu tertentu) yang semakin kecil dapat mengindikasikan komoditas tersebut semakin stabil atau tidak berfluktuasi sesuai periode waktu tersebut (Farid 2012). Model vector error correction model (VECM) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga beras di Indonesia. Model ini dipilih karena memenuhi 4 hal penting yang ingin diperoleh dari pembentukan sebuah sistem persamaan ekonomi, yaitu: deskripsi data, peramalan, inferensi struktural, dan analisis kebijakan. Model VAR/VECM ciptaan Sims (1972) pada dasarnya menyediakan alat analisa kuantitatif bagi keempat hal tersebut, yaitu: a) Forecasting, b) Granger Causality Test, c) Impulse Response Function (IRF), d) Forecast Error Decomposition of Variance (FEDV).  2.1. Model Vector Autoregression (VAR) Pemodelan VAR adalah bentuk pemodelan yang digunakan untuk multivariate time series dimana variabel eksogen dan endogen tidak dapat dibedakan secara apriori karena semua variabel bersifat endogen (variabel yang nilainya ditentukan dalam model). Sesuai dengan Sims (1972), variabel yang digunakan dalam persamaan VAR dipilih berdasarkan teori ekonomi yang relevan dan hanya variabel endogen yang masuk dalam analisis. Model Umum VAR pada penelitian ini adalah:  Volatilityt= (DOMRICEt,WORLDRICEt,PRODt,STOCKt,SUHUt,VOLIMPt,IPIt, CPIt)  2.2. Model Vector Error Correction VECM merupakan bentuk VAR yang terestriksi (restricted VAR). Restriksi tambahan ini harus diberikan karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. Jika data tidak stasioner di tingkat level namun stasioner pada proses diferensi data, maka harus diuji 
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apakah data yang digunakan dalam model mempunyai hubungan jangka panjang atau tidak. Adanya tidaknya hubungan jangka panjang antar variabel di dalam sistem VAR dapat diketahui dengan melakukan uji kointegrasi. Apabila terdapat kointegrasi, maka model yang digunakan adalah model Vector Error Correction Model (VECM). Spesifikasi VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap membiarkan keberadaan dinamisasi jangka pendek. Model VECM yang digunakan pada penelitian ini adalah:  ∆∆ _∆ _∆ _∆ _∆ _ ℎ∆ _ _∆∆
= +

………………………
+

∆∆ _∆ _∆ _∆ _∆ _ ℎ∆ _ _∆∆
+   .... (5) 

 dengan - sebagai konstanta; -  merupakan error term (sisaan); dan -  ( ) yang merupaankoefisien lag peubah ke-j untuk persamaan ke-i.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Perkembangan Harga Beras Dunia, India, dan Indonesia Perkembangan harga beras dunia selama periode 2007:1-2013:12 disajikan pada Gambar 5 (harga beras Thai Medium 5persen) dimana harga terus bergerak naik dan berfluktuasi pada periode Januari hingga Mei 2008. Pada periode tersebut harga beras dunia bahkan berfluktuasi sampai tiga kali lipat dari harga normal, yaitu pada level 900US$ per metrik ton (MT). Pada pertengahan tahun 2009 dan setelahnya harga beras dunia relatif stabil kembali, namun dengan keseimbangan harga yang baru (dibandingkan tahun 2007 dan sebelumnya), yaitu berada pada kisaran US$ 500-600 per metrik ton per bulannya. Perkembangan harga konsumen eceran beras medium Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5 (kiri). Dapat dilihat trend-nya yang cenderung meningkat, khususnya pada awal tahun 2010 ke atas. Sementara harga beras India menunjukkan tampak adanya kontrol harga namun dengan trend yang meningkat setiap tahunnya. 
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 Gambar 4. Perkembangan Harga Beras Dunia Bulanan Sumber: Commodity World Price 2014 (diolah)   

 Gambar 5 & 6. Perkembangan Harga Beras Indonesia Bulanan (Kiri), Perkembangan Harga Beras India Bulanan (Kanan) Sumber: BPS Indonesia, 2013 dan CSO India 2014 (Diolah)  3.2. Spesifikasi Model ARCH-GARCH Didalam spesifikasi model ARCH-GARCH untuk meramal volatilitas ada 2 tahapan utama yang harus dilakukan: 1) Identifikasi dan penentuan model rataan (mean equation);2) Identifikasi dan penentuan model ARCH-GARCH. Tahapan (1) meliputi pengujian kestasioneran data, penentuan model tentatif ARIMA hingga pendugaan parameter dan pemilihan model terbaik. Berikut tabel hasil uji stasioneritas data dan model ARIMA serta model ARCH-GARCH terbaik.   
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Tabel 2. Hasil uji stasioneritas, model ARIMA terbaik dan model ARCH terbaik variabel harga beras Variabel Harga Beras ADF t-Statistic Critical Values Model ARIMA Terbaik Prob. F* Efek ARCH Model ARCHTerbaikDunia -5.908214 -2.897223* ARIMA (1,1,2) 0.0327* Ada ARCH (1,0)Indonesia  -8.108576 -3.466248* ARIMA (0,1,2) 0.0065* Ada ARCH (1,0)India -10.93679 -2.897678* ARIMA (2,1,0) 0.6249 Tidak -
Keterangan : *) Signifikan pada taraf nyata 10%  Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada variabel harga beras Indonesia dan dunia, ditemui adanya efek ARCH, namun tidak pada variabel harga beras India. Hal ini ditunjukkan pada nilai prob.F yang lebih besar dari nilai kritis 0.1. Sehingga aplikasi model ARCH-GARCH hanya bisa dilakukan untuk variabel harga beras dunia dan harga beras Indonesia saja untuk diketahui volatilitas harga beras. Ukuran volatilitas ini ditunjukan oleh nilai standar deviasi bersyarat (conditional standard deviation), yang merupakan akar dari ragam model ARCH-GARCH yang diestimasi.  3.3. Analisis Volatilitas dan Disparitas Harga Beras 3.3.1. Harga beras India  Berdasarkan hasil uji efek ARCH pada Tabel 2, diketahui bahwa harga beras India untuk level grosiran kepada para pedagang tidak berfluktuasi. Artinya kebijakan stabilisasi harga pangan utama (seperti beras) berhasil dipraktekkan di India. Adanya kebijakan perdagangan India semenjak tahun 2007 lalu yang membatasi ekspor berasnya disatu sisi membuat cadangan beras dalam negeri India cukup stabil sehingga membuat tidak terjadinya fluktuasi harga beras yang berarti. Hal ini juga ditunjukkan oleh konsistensi India pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO yang dilaksanakan di Bali, Desember 2013 lalu dimana India bersikeras untuk meningkatkan cadangan pangan domestik dari 10 persen menjadi 15 persen dari total produksi pangan dengan waktu subsidi tidak terbatas. Terkait dengan subsidi pertanian, pemerintah India pun dari segi kebijakan fiskal gencar memberikan subsidi pertaniannya kepada para petani di beberapa hal, seperti subsidi pupuk, benih, subsidi irigasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan data CSO India (2014) semenjak tahun 1980-an lalu India konsisten memberikan subsidi pertaniannya hingga sekarang, dengan 
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subsidi pupuk menempati presentase tertinggi dari semua jenis subsidi, yaitu diatas 35 persen dari total anggaram pemerintah untuk subsidi setiap tahunnya. Selain itu, jumlah subsidi untuk pertanian (irigasi misalnya) juga terus mengalami peningkatan selama tiga dekade terakhir. Meskipun total luas areal panen di India cenderung turun (USDA, 2014), namun adanya perbaikan pada sistem irigasi dan manajemen produksi serta pemberian subsidi pupuk dan benih yang kontinu pada tiga dekade terakhir membuat produktivitas padi di India yang besar (dan surplus) membuat harga beras domestik menjadi lebih stabil.  3.3.2. Harga beras dunia  Volatilitas harga beras dunia pada Gambar 9 menunjukkan variasi yang tinggi pada bulan-bulan awal tahun 2008, dicirikan oleh puncak grafik yang menjulang tinggi pada bulan April 2008. Setelah periode tersebut, nilai-nya kembali menurun hingga stabil pada posisi mean (rataan). Diduga fluktuasi yang tajam pada periode awal tahun 2008 ini disebabkan oleh kenaikan harga padi-padian sebagai bahan bakar nabati (biofuel), yang disertai juga dengan perubahan produksi padi dunia yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dunia. Selain juga adanya pembatasan perdagangan yang diterapkan oleh beberapa negara produsen utama beras semakin memperburuk keadaan ini.  

 Gambar 7. Volatilitas harga beras dunia tahun 2007-2013  Hal ini dilakukan oleh beberapa negara produsen sekaligus eksportir utama beras seperti India, Thailand, Vietnam, dan China. Selain itu kebijakan pemerintah Thailand dengan rice-pledging scheme nya pada awal 2008 lalu diduga menjadi salah satu faktor pemicu tingginya volatilitas harga beras dunia. Adanya pengumuman dan keputusan dari negara eksportir beras untuk menghentikan pembatasan ekspor diakhir 2009 lalu menghasilkan penurunan (penstabilan) harga beras di tingkat dunia. 
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Pengalaman ini menggambarkan bagaimana pembatasan perdagangan yang diterapkan untuk mengatasi kenaikan harga domestik dapat menciptakan gelembung harga yang justru memperburuk situasi harga komoditas di pasar dunia.  3.3.3. Harga beras Indonesia  Nilai volatilitas harga beras Indonesia lebih menunjukan adanya variasi antar waktu yang cukup beragam (time varying).  

 Gambar 8. Volatilitas harga beras Indonesia tahun 2007-2013  Fluktuasi harga beras selama periode Januari -  April 2007 lalu dan 2008 lalu diduga selain karena pengaruh krisis pangan dunia juga karena fenomena peningkatan permintaan pada hari Raya Natal dan Tahun Baru. Intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar sepertinya berhasil pada jangka pendek. Namun pada awal 2010 sampai pada penghujung 2011 lalu (Gambar 10) kembali berfluktuasi tajam hingga nilainya mencapai dua kali lipat dari standar deviasinya. Mulai stabilnya harga beras di penghujung tahun 2008 lalu lebih disebabkan oleh kecukupan produksi dan cadangan stok beras domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kala itu. Namun semenjak dihentikannya pembatasan ekspor beras yang dimulai pada tahun 2009 akhir yang diiringi dengan dibukanya arus beras impor ke dalam negeri membuat harga beras domestik berfluktuasi sepanjang tahun 2010 dan 2011 lalu. Selain di satu sisi juga produksi padi nasional pada tahun 2010 dan 2011 lalu tidak mengalami peningkatan yang berarti jika dibandingan dengan kebutuhan akan konsumsi beras yang meningkat terus setiap tahunnya. Terkait dengan fluktuasi harga beras diatas yang dilihat secara bulanan, selanjutnya dipaparkan tingkat disparitas harga beras per tahunnya (periode penelitian). Berikut perbandingan disparitas harga beras Indonesia dan Dunia (Tabel 3). 
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Tabel 3. Disparitas Harga Beras per tahunnya Variabel / Disparitas Harga (%) Tahun2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Harga Beras Dunia 49.57 92.11* 37.30 19.42 29.95 27.27 12.20 Harga Beras Indonesia  72.6* 48.67 21.55 50.96 53.83 34.95 30.56 Keterangan * menunjukkan tingkat disparitas  harga tertinggi  Pada harga beras dunia tingkat disparitas (kesenjangan) harga tertinggi terjadi pada tahun 2008 lalu sebanyak 92.11 persen, sementara tingkat disparitas harga beras Indonesia tertinggi pada tahun 2007 lalu sebanyak 72.6 persen. Pada harga beras dunia, tingkat disparitas harga tertinggi pada tahun 2008 lalu lebih disebabkan oleh perubahan tingkat harga beras dunia pada tahun 2008 lalu yang meningkat tajam hingga tiga kali lipat dari harga biasa (hingga mencapai US$900/MT). Sementara pada harga beras Indonesia tingkat disparitasnya yang tertinggi terdapat pada tahun 2007 lalu, hal ini menandakan terjadinya lonjakan harga yang tajam per periode bulananya selama tahun 2007 tersebut. Tingkat kesenjangan harga beras domestik yang cukup tinggi juga dapat dilihat pada tahun 2010 dan 2011 lalu, yang mencapai nilai diatas 50 persen. Artinya terdapat perubahan kenaikan harga beras hingga mencapai 50 persen dari rata-rata perubahan harga beras biasa. Di satu sisi, adanya tingkat kesenjangan harga beras ini juga disebabkan oleh masuknya beras impor ke pasar domestik. Akibat tingginya tingkat kesenjangan antara harga beras domestik yang telah bercampur dengan harga beras impor ini akan membentuk suatu  keseimbangan harga domestik yang baru yang tentunya akan berbeda-beda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.  3.4. Hasil Uji Praestimasi Data Pengujian praestimasi dilakukan sebelum estimasi model VAR/VECM. Berdasarkan hasil uji akar unit pada level menggunakan uji ADF menunjukkan hasil bahwa beberapa variabel tidak stasioner di level. Sehingga selanjutnya dilakukan uji akar unit pada first difference dengan hasil semua variabel stasioner pada taraf 10 persen. Berdasarkan pengujian lag optimum, kriteria pengujian yang didasarkan pada nilai SIC minimum menunjukkan model optimum di lag 2. Pengujian stabilitas VAR juga menunjukkan semua akar unit fungsi polinomial memiliki nilai kurang dari 1. Hal ini berarti bahwa model VAR sudah stabil sehingga analisis Impulse 
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Respone Function (IRF) dan Forecast Error Decomposition (FEVD) dianggap valid. Tahap praestimasi berikutnya adalah Johansen Cointegration test. Berdasarkan hasil uji ini terdapat 3 persamaan yang memiliki nilai trace statititic > critical value 10%.  Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi Hypothesized No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic Critical Value Prob.**None * 0.621590 296.0401 228.2979 0.0000At most 1 * 0.606035 226.2137 187.4701 0.0006At most 2 * 0.415501 153.0476 150.5585 0.0359At most 3 0.357618 109.5506 117.7082 0.1464Sumber: *Terdapat tiga persamaan yang terkointegrasi pada level 5%  3.5. Analisis Volatilitas Harga Hasil estimasi VECM selengkapnya bisa dilihat pada lampiran 1. Berdasarkan hasil estimasi VECM model pertama, beberapa variabel yang signifikan terhadap volatilitas harga beras Indonesia pada lag 1 saja, yaitu harga beras domestik, produksi padi nasional, suhu, dan Indeks Produksi Industri (IPI). Sementara pada lag 2 variabel yang signifikan mempengaruhi volatilitas harga beras Indonesia pada jangka pendek adalah volume impor beras. Variabel cadangan beras domestik maupun harga beras dunia sama-sama berpengaruh signifikan baik pada lag 1 maupun lag 2, sedangkan variabel lainnya tidak signifikan. Selain itu dari model ini juga bisa dilihat bahwa adanya dugaan parameter error correction (variabel Cointeq1)yang signifikan membuktikan adanya mekanisme penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang dengan besaran penyesuaian yaitu sebesar -0.85 persen. Pada jangka panjang ada beberapa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga beras Indonesia, yaitu cadangan beras nasional, produksi padi nasional, harga beras domestik dan suhu dunia. Ketiganya sama-sama berpengaruh positif terhadap volatilitas harga beras Indonesia kecuali untuk kondisi suhu dunia. Kedua hal ini sesuai dengan teori, dimana adanya kenaikan cadangan beras pemerintah oleh BULOG mengindikasikan bahwa produksi beras nasional saat itu dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi demand masyarakat, sehingga pada saat keadaan ini terjadi (dalam jangka pendek maupun panjang) tentunya harga beras akan berfluktuasi. Variabel harga beras yang meningkat membuat volatilitas harga beras pun meningkat, cateris paribus. Selanjutnya, adanya kenaikan 
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produksi padi sebanyak satu persen akan meningkatkan volatilitas harga beras sebanyak 184.10 satuan. Hal ini agak berlawanan dengan teori, mengingat semakin tinggi supply padi (beras) membuat harga akan cenderung turun atau setidaknya stabil pada jangka panjang, cateris paribus. Pada jangka pendek hasil estimasi menunjukkan adanya kenaikan harga beras dunia 1% pada 1 bulan sebelumnya, maka akan menurunkan volatilitas harga beras domestik sebesar 197.62 satuan pada bulan sekarang. Hal ini mengindikasikan hubungan negatif antara volatilitas harga beras Indonesia dengan harga beras dunia pada jangka pendek. Ini terjadi dikarenakan kenaikan harga beras dunia mengindikasikan jumlah yang diperdagangkan (pasokan beras) untuk masyarakat di luar negeri berkurang, akibat produksi padi domestik di negara-negara produsen beras utama terpakai habis hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negerinya saja termasuk Indonesia, cateris paribus. Selain itu, pada pasar dunia beras memiliki skala pasar yang sempit (thin market). Artinya, hanya sedikit volume beras yang diperdagangkan oleh setiap negara produsen beras di pasar dunia. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, komoditi beras merupakan komoditi pokok di negara-negara pengekspor, sehingga tujuan utama setiap negara adalah untuk memenuhi kebutuhan negaranya terlebih dahulu baru kemudian sisanya di ekspor. Kondisi “thin market” ini menyebabkan jika terjadi sedikit saja shock di pasar dunia, akan mempengaruhi harga beras Indonesia. Berdasarkan temuan ini diduga adanya transmisi harga pada jangka pendek (yang terjadi baik pada lag 1 maupun lag 2) antara harga beras dunia dengan harga beras Indonesia. Artinya, pada jangka pendek fluktuasi (volatilitas) harga beras nasional terintegrasi dengan harga beras dunia. Namun dalam hal ini belum diketahui pasti berapa level speed of adjustment dari transmisi harga di antara dua pasar ini.  3.6. Analisis Respon terhadap Perubahan Harga Beras dan Produksi Analisis ini digunakan untuk melihat respons suatu variabel endogen terhadap guncangan (shock) tertentu, baik yang ditransmisikan oleh variabel itu sendiri maupun oleh variabel lain pada saat tersebut dan di masa yang akan datang. Dalam analisis respon volatilitas harga beras Indonesia ini jangka waktu yang diproyeksikan adalah 36 bulan (3 tahun) kedepan. Menurut gambar pada Lampiran 2, dapat dilihat bahwa apabila 
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terjadi guncangan pada masing-masing variabel sebesar satu deviasi akan menyebabkan volatilitas harga beras Indonesia mengalami perubahan.  1. Guncangan pada cadangan beras domestik Indonesia direspon negatif oleh volatilitas harga beras Indonesia dan akan stabil pada jangka panjang. Bulan ke-5 merupakan periode yang memiliki respon tertingggi yaitu sebesar -16.29 persen. Setelah itu responnya akan cenderung berkurang dan stabil di level -8 persen. 2. Guncangan pada harga beras dunia secara umum direspon positif namun berfluktuatif oleh volatilitas harga beras Indonesia. Pada bulan pertama guncangan harga beras dunia ini direspon negatif oleh volatilitas harga beras domestik yaitu sebesar -11.99 persen, sekaligus dengan nilai tertinggi. Namun pada periode selanjutnya, guncangan akan direspon positif namun berfluktuasi hingga mencapai stabilnya pada periode bulan ke 20 di level 8 persen. 3. Adanya shock pada harga beras domestik akan direspon positif oleh volatilitas harga beras Indonesia. Pada bulan ke-2 adanya guncangan harga beras domestik mampu mempengaruhi volatilitas harga beras domestik sebanyak 21.42 persen. Nilai ini merupakan nilai tertinggi, dan selanjutnya pada jangka panjang akan stabil di level 2 persen. 4. Adanya guncangan pada variabel produksi padi domestik akan direspon positif pada dua bulan awal, namun selanjutnya fluktuatif negatif oleh volatilitas harga beras Indonesia. Pada bulan ke-2, berpengaruh sebanyak 2.75 persen, namun pada bulan ke-3 dan selanjutnya akan berpengaruh negatif dengan mencapai puncaknya pada bulan ke-5 dengan nilai -19.44 persen.  Dari keseluruhan hasil IRF ini dapat di simpulkan bahwa respon terbesar dari kesemua variabel ini justru berasal dari guncangan volatilitas harga beras itu sendiri, yaitu 44.78 persen pada bulan 1 dan mengalami penurunan di periode selanjutnya. Hal ini sesuai dengan random walk theory dari pergerakan harga beras ini yang memiliki distribusi dan interdependensi satu sama lain. Artinya volatilitas harga beras memang dipengaruhi oleh volatilitas harga beras domestik itu sendiri. Pada ramalan lima bulan awal, harga beras domestik yang paling memberikan pengaruh terbesar untuk volatilitas harga beras. Sementara pada periode selanjutnya ada cadangan beras dan suhu yang mempengaruhi fluktuasi harga beras domestik ini.    
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3.7. Analisis Faktor yang memengaruhi volatilitas harga beras Hasil simulasi FEVD (Lampiran 3) menunjukkan bahwa secara keseluruhan dalam jangka pendek kontribusi varian yang paling dominan dalam menjelaskan volatilitas harga beras Indonesia adalah guncangan volatilitas harga itu sendiri (lebih dari 63 persen pada periode 5 bulan awal, dan selanjutnya akan stabil pada level 47 persen), lalu harga beras domestik, cadangan beras, dan produksi padi. Masing-masing berkontribusi di kisaran 10-14 persen. Sementara pada jangka panjang, yang agak dominan menjelaskan volatilitas harga beras Indonesia adalah suhu dunia (18 persen) dan harga beras dunia (7 persen). Kontribusi variabel produksi padi, suhu, cadangan beras domestik, dan harga beras dunia dalam menjelaskan volatilitas harga beras domestik merupakan variabel utama dari segi supply.  4. SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Terdapat fluktuasi (volatilitas) harga beras dunia dan Indonesia yang bervariasi antar waktu (time varying). Tingkat disparitas harga beras dunia yang tertinggi terjadi pada tahun 2008 (92.11 persen), sementara tingkat disparitas harga beras Indonesia tertinggi pada tahun 2007 (72.6 persen). Volatilitas harga beras tidak terjadi di India karena kebijakan dalam negeri pemerintah India terkait kontrol harga beras domestiknya dan pemberian subsidi pertaniannya yang konsisten sejak tahun 2007. Pada jangka pendek variabel yang signifikan terhadap volatilitas harga beras Indonesia adalah harga beras domestik pada periode sebelumnya dan harga beras dunia yang signifikan pada lag 1 dan 2. Sedangkan pada jangka panjang variabel yang berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga beras Indonesia adalah lebih dari sisi supply, yaitu cadangan beras nasional, produksi padi nasional, dan harga beras domestik. Respon terbesar dari kesemua variabel justru dari guncangan volatilitas harga beras itu sendiri, selain  juga guncangan dari produksi padi, harga beras domestik dan harga beras dunia juga berperan. Sampai periode 3 tahun mendatang, volatilitas harga beras itu sendiri mendominasi dalam memengaruhi volatilitas harga beras Indonesia. Variabel lain seperti suhu, harga beras dunia domestik dan dunia, produksi padi domestik, dan cadangan beras domestik juga memiliki kontribusi dalam volatilitas harga beras, namun dibutuhkan periode yang lebih panjang. Sedangkan variabel seperti total volume impor Indonesia maupun IHK dan IPI tidak terlalu memberikan kontribusi yang besar dalam volatilitas harga beras Indonesia. 
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Faktor harga lebih besar memengaruhi volatilitas harga beras domestik dibanding faktor non harga pada jangka pendek.  Selain itu faktor cadangan beras nasional pun juga memainkan peranan penting dalam terciptanya stabilisasi harga beras ini. Implikasinya, pemerintah harus lebih mengutamakan efisiensi kebijakan stabilisasi harga beras sebagai salah satu pengendali harga khususnya pada waktu-waktu dimana terjadi lonjakan harga beras. Usulan terkait Paket Bali yang memuat aturan cadangan stok pangan domestik (public stockholding) sudah seharusnya dipertimbangkan kembali dan implikasinya pada anggaran pemenrintah. Selain itu, untuk program jangka panjang peningkatan produktivitas dapat dioptimalkan dengan baik. Selain pemberian subsidi pertanian yang terus ditingkatkan, pemerintah juga disarankan memberi dukungan terhadap para petani melalui pelatihan-pelatihan yang membantu petani dalam adopsi teknologi secara merata di seluruh lokasi wilayah panen, maupun dalam hal manajemen pengelolaan produksi, agar produktivitas padi dan beras,merata di seluruh wilayah lokasi panen di Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya agar bisa dimasukkan variabel kebijakan ke dalam model seperti subsidi pertanian maupun tarif impor beras. Selain itu untuk proksi harga beras India disarankan menggunakan data retail price atau consumer price beras itu sendiri agar bisa lebih “mewakili” harga yang terjadi di tingkat konsumen.  DAFTAR PUSTAKA Bollerslev, T. 1986. ‘Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity’. Journal of Econometrics, 31 (3). pp. 307–327. Amsterdam: North Holland and Elsevier Science Publishers B.V.  [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi 2007-2013. Jakarta (ID): BPS. Farid, Miftah. Nugroho. 2012. Tinjauan terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi, dan Dinamika Harga Cabe di Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.6 No.2, Desember 2012 [FAO] World Food and Agiculture Organization. FAO Statistical Yearbook 2011. [diunduh April 2014]. Tersedia pada: http://fao.org/  Firdaus, M. 2011. Aplikasi Ekonometrika Untuk Data Panel dan Time Series. Bogor (ID): IPB Pr. Popa, Larisa N, Mihaela R, Flavius R. 2013.The Challenges of Sugar Market: An Assessment from the Price Volatility Perspective and Its Implications for Romania. Procedia Economics and Finance 5 (2013) 605 – 614 doi: 10.1016/S2212-5671(13)00071-3 
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Sims C. 1972. "Money, Income and Causality". American Economic Review 62(4): 540-552. Timmer, C.P., 1996. Does Bulog Stabilise Rice Prices in Indonesia? Should It Try? Bulletin of Indonesian Economic Studies 32 (2), 45–74. [USDA] United States Department of Agriculture. Berbagai Terbitan [Internet]. [diunduh April 2014]. Tersedia pada: http://usda.gov/ [WB] World Bank. 2011. Perkembangan, Pemicu dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia. Jakarta: World Bank.               
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LAMPIRAN Lampiran 1. Hasil Estimasi VECM pada Model Volatilitas Jangka Pendek Variabel Koefisien t-StatistikCointEq1 -0.105997 -1.44691D(VOLATILITY(-1)) -0.707440 -6.00447*D(VOLATILITY(-2)) -0.145034 -1.27246D(CPI(-1)) 16.27209 1.76097D(CPI(-2)) -3.101728 -0.34970D(IPI(-1)) 1.016153 0.56420D(IPI(-2)) -0.386355 -0.22541D(LN_DOM_STOCK(-1)) 24.88577 0.49178D(LN_DOM_STOCK(-2)) -35.51042 -0.63920D(LN_DOMRICE(-1)) 766.3616 1.82833D(LN_DOMRICE(-2)) 220.9688 0.51518D(LN_PRODUKSI(-1)) 28.45752 1.65397D(LN_PRODUKSI(-2)) -10.01121 -0.32547D(LN_SUHU(-1)) 116.4687 0.17416D(LN_SUHU(-2)) 941.4640 1.54459D(LN_VOL_IMP(-1)) -4.307818 -0.67935D(LN_VOL_IMP(-2)) 12.46863 1.73107D(LN_WORLDRICE(-1)) -164.3117 -1.96415*D(LN_WORLDRICE(-2)) 201.0497 2.28872*C -15.33643 -1.65775Jangka Panjang Variabel Koefisien t-StatistikVOLATILITY(-1) 1.000000CPI(-1) 2.509923 0.36423IPI(-1) 4.224091 1.02983LN_DOM_STOCK(-1) 172.9659 4.23958*LN_DOMRICE(-1) 1098.021 3.48009*LN_PRODUKSI(-1) 258.0664 6.99293*LN_SUHU(-1) 255.0576 0.71795LN_VOL_IMP(-1) -21.94538 -1.46532LN_WORLDRICE(-1) -46.25463 -1.02326C 5731.439Ket: * signifikan pada taraf 5% Nilai t-ADF untuk nilai kritis lima persen sama dengan 1.96   
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Lampiran 2. Impuls Response Function dari Volatilitas Harga Beras Indonesia  
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Lampiran 3. Hasil Analisis FEVD Volatilitas Harga Beras Indonesia 



   KAJIAN PROGRAM MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL (MP3EI) DAN IMPLIKASINYA DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PANGAN DI KORIDOR JAWA:  KAJIAN DI PROVINSI JAWA BARAT  Adang Agustian, dan Supena Friyanto Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Balitbang Kementerian Pertanian   ABSTRACT Since the year 2011, the government launched the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) 2011-2025 which is to encourage the performance of the national economy. The agricultural sector is one focus of the eight major program development, and food become one of the main economic activities are developed. This study aims to analyze the development of MP3EI program in agri-food sector in Java Corridor (ie in the West Java province), and analyzed the potential and barriers to the development of food production within the framework of the program MP3EI. The data used in the analysis of primary and secondary data. Data were analyzed descriptively. The results showed: (1) One of the strategies developed MP3EI program 6 (six) Indonesian economic corridors, namely Corridor: Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali Corridor - Nusa Tenggara, and Papua - Maluku Islands. In MP3EI program, Java Corridor is directed as "Industrial Development Centre and National Service" and a positive effect on the development of other corridors. Economic corridor development as a center of agriculture, especially food production is located in Sulawesi and Papua corridors; (2) Based on the fact that there is still Java Corridor that position as national food buffer, given the contribution of Java Corridor still accounts for about 55 percent to the national food production; (3) Potential food agriculture in West Java is still supported by the raw resource potential wetland and dry land that each area of 942 411 ha and 1,535,379 ha, cultivation technology and infrastructure support for agriculture is quite good, knowledge / skills of agricultural human resources, and government policy in the increased production of food crops. The constraints facing the development of the agricultural sector in West Java such as the conversion of agricultural land to non-agricultural use; (4) In order to encourage 
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increased production of food crops in West Java infrastructure development and the provision of necessary infrastructure such as: improving irrigation, seed management, farm roads and the provision of agricultural machinery; and (5) Within the framework of the implementation of MP3EI, Local Government support MP3EI which has become part of the national economic development programs, but still consider the sectors that have been developed, so that the implementation can reduce the loss of investment in the agricultural sector. In this case attempted to minimize the use of space or utilize productive and spaces that are less productive. The task of national food security is maintained in the implementation of MP3EI.  Keywords: MP3EI, Java Corridor, Food, and West Java  1. PENDAHULUAN Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang diluncurkan tanggal 27 Mei 2011 oleh Presiden Republik Indonesia, merupakan salah satu pedoman pembangunan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan  Indonesia menuju negara yang adil dan makmur di tahun 2025. Konsep MP3EI adalah meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi guna memacu produksi dengan penyediaan fasilitas perekonomian. Jika MP3EI dalam implementasinya sesuai rencana, tiap-tiap koridor akan menjadi kawasan ekonomi yang kuat, menjadi hub atau penghubung antar kawasan, menarik bagi investor, yang pada akhirnya diharapkan terjadinya trickle down effect. Berdasarkan tiga misi MP3EI (peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai, peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran, dan penguatan sistem inovasi nasional) maka telah dipilih dan ditetapkan tiga strategi utama dalam mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia, yakni (Lampiran Perpres 32/2011) : (1) Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, (2) Penguatan konektivitas nasional, dan (3) Penguatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan IPTEK nasional (Gambar 1). Ketiga strategi ini tentunya tidak masing-masing berdiri sendiri, tetapi tetap harus saling sinergi dalam rangka mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap program dan kegiatan dalam rangka implementasi strategi penguatan iptek nasional harus tetap mengacu pada kegiatan ekonomi utama untuk masing-masing koridor dan mendukung upaya penguatan konektivitas nasional. Berdasarkan salah satu strategi program MP3EI dikembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 
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(enam) koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi. Pada setiap koridor tersebut akan dikembangkan konektivitas intra wilayah serta antar wilayah dengan tujuan menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama yang ada di dalam setiap koridor dan antar koridor serta dengan pasar dunia. Selain itu, penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya, khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan.                 Gambar 1. Diagram Visi dan Strategi MP3EI (Bappenas, 2011)  Sehubungan dengan konektivitas, Pemerintah merupakan motor penggerak dalam menciptakan serta membangunan infrastruktur dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal mendukung integrasi perekonomian yaitu dengan melakukan identifikasi simpul-simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang serta peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.  Implementasi pengembangan koridor ekonomi untuk mendukung tercapainya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia ditentukan oleh prinsip-prinsip: (1) Koridor Ekonomi Indonesia tidak 
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diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor sumber daya alam, namun lebih pada penciptaan nilai tambah;  (2) Koridor Ekonomi Indonesia tidak diarahkan untuk menciptakan konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu namun lebih pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif; (3) Koridor Ekonomi Indonesia tidak menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh pusat, namun pada sinergi pembangunan sektoral dan daerah untuk menjaga keuntungan kompetitif nasional; (4) Koridor Ekonomi Indonesia tidak menekankan pembangunan transportasi darat saja, namun pada pembangunan transportasi yang seimbang antara darat, laut, dan udara; dan (5) Koridor Ekonomi Indonesia tidak menekankan pada pembangunan infrastruktur yang mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga pembangunan infrastruktur yang menekankan kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS).  Oleh karena itu dalam program MP3EI, Koridor Ekonomi Jawa ditetapkan sebagai pusat pendorong industri dan jasa nasional. Dengan demikian, Koridor Jawa tidak secara eksplisit disebutkan sebagai pusat di bidang pertanian dan pangan. Berdasarkan fakta yang ada menurut Haryono (2012) bahwa  Luas Pulau Jawa hanya 7 persen dari daratan Indonesia, namun kontribusinya sangat besar terhadap ketahanan pangan, yaitu sekitar 55 persen, diantaranya dalam produksi beras (54.6 persen), jagung (53.5 persen), dan kedelai (67.5 persen). Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan secara interaktif dan partisipatif. Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama, yang antara lain adalah pertanian pangan. Oleh karena itu, dengan kerangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi maka pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan memiliki urgensi sangat penting untuk terus ditingkatkan. Berbagai informasi hasil kajian mengenai kinerja MP3EI dan implikasinya dalam peningkatan produksi pertanian pangan khususnya di Koridor Ekonomi Jawa yaini di Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan. Mengingat pertanian pangan menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan program MP3EI di sektor pertanian pangan di Koridor Jawa (khususnya di Provinsi Jawa 
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Barat), dan menganalisis potensi serta kendala pengembangan produksi pangan dalam kerangka program MP3EI di Jawa Barat.  2. METODE  PENELITIAN 2.1. Kerangka Pemikiran Salah satu strategi program MP3EI dikembangkan 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku (Bappenas, 2011). Pembangunan 6 (enam) Koridor Ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi. Pada pengembangan Koridor Ekonomi, pengembangan kegiatan ekonomi utama ditempuh melalui pusat-pusat pertumbuhan ekonomi disertai penguatan konektivitas antar pusat-pusat ekonomi dan lokasi kegiatan utama serta fasilitas pendukungnya. Pengembangan Koridor Ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan yang ada dan bertujuan terwujudnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi khususnya di dalam Koridor Ekonomi. Pada Program MP3EI, masih diperlukannya melihat posisi Koridor Jawa sebagai penyangga pangan nasional, mengingat sumbangan Koridor Jawa terhadap produksi pangan nasional masih sekitar 55 persen. Disisi lain pengembangan tanaman pangan secara umum masih mengalami hambatan seperti: (1) Masih rendahnya tingkat adopsi teknologi budidaya spesifik lokasi di tingkat petani, sebagai akibat rendahnya kemampuan permodalan petani untuk dapat menyerap perkembangan teknologi produksi yang cukup pesat, (2) Terdapatnya persaingan (kompetisi) tanaman pada lahan usahatani, dengan tanaman lain yang memiliki profitabilitas usahatani yang lebih tinggi, (3) Cukup banyaknya serangan hama penyakit tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai, dan (4) Kondisi iklim yang seringkali tidak sesuai, sehingga produktivitasnya juga rendah (Agustian et al., 2012). Menurut Adnyana (2008) bahwa sistem ketahanan pangan harus bersifat berkelanjutan. Ketahanan pangan terlanjutkan tampaknya harus didukung perluasan areal tanam melalui: (1) pemanfaatan lahan tidur; (2) pembukaan lahan baru dengan delineasi yang akurat; dan (3) peningkatan indeks pertanaman pada lahan sawah irigasi, minimal 250 persen. 
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Program pembangunan ekonomi pangan di Jawa perlu mempertimbangkan empat aspek yaitu: (a) MP3EI sebagai pedoman pembangunan ekonomi nasional; (b) Pertanian nasional dalam perspektif MP3EI; (c) Ekonomi pangan di Koridor Jawa dalam konteks MP3EI; dan (d) Pembangunan ekonomi pangan dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan inklusif. Keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dalam mencapai sasaran pembangunan dengan pertumbuhan tinggi dan berkualitas, yaitu pembanguan ekonomi yang mampu mensinergikan pertumbuhan, kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Hermanto, et al., 2013). Pertanian nasional dalam konteks MP3EI diharapkan mampu sebagai sumber pertumbuhan pada koridor ekonomi khusus, sementara itu ekonomi pangan (khususnya di Jawa yaitu Jawa Barat) diharapkan tetap berperan penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Implementasi program MP3EI dengan dukungan tiga pilar utamanya diharapkan mampu menciptaakan optimalisasi hasil pembangunan dengan sasaran pencapaian pembangunan dan pertumbuhan inklusif. Pendekatan kajian yang membahas ekonomi pangan dalam konteks MP3EI perlu mempertimbangkan 3 aspek (Hermanto et al., 2013), yaitu (a) Dinamika kontribusi pertanian pangan di Koridor Ekonomi (KE) Jawa khususnya di Jawa Barat dan interaksinya dalam konteks pembangunan pertanian nasional; (b) Kinerja eksisting produksi ekonomi pangan di Jawa Barat;  dan (c) Ekonomi pangan di Jawa Barat dalam konteks MP3EI. Ketiga dimensi pendekatan tersebut memiliki konektivitas dan interelasi yang kuat dengan sasaran perumusan perspektif dan kebijakan pembangunan ekonomi pangan di Jawa. Perspektif dan kebijakan ekonomi pangan di Jawa Barat, diantaranya mencakup keluaran utama: (a) Kontribusi pertanian pangan di Jawa Barat terhadap pembangunan nasional; (b) Kebijakan ekonomi pangan terhadap ketahanan pangan (dilihat dari aspek peningkatan produksi pangan); dan (c) Kebijakan ekonomi pangan dalam perspektif pertumbuhan dan pembangunan inklusif wilayah Jawa Barat. Bahasan dinamika ekonomi pangan di Jawa Barat relatif terhadap ekonomi pangan nasional mencakup aspek sumberdaya dan infrastruktur pertanian; produksi, areal panen, dan produktivitas komoditas pangan; kontribusinya terhadap PDB, dan perannya terhadap ketahanan pangan.  Kinerja eksisting pangan di KE Jawa khususnya di Jawa Barat  mencakup analisis potensi pengembangan produksi pangan, potensi peningkatan produksi pangan,kontribusi PDB pertanian pangan, dan dampak terhadap ketahanan pangan. Keluaran yang diharapkan dari analisis ini adalah 
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pemahaman komprerhensif tentang potensi produksi dan ketahanan pangan di KE Jawa khususnya di Jawa Barat (Gambar 2).                               Gambar 2. Kerangka Pikir Pembangunan Pertanian dan Ekonomi Pangan: Interaksi Koridor Ekonomi Jawa (Jawa Barat)  dan Koridor Ekonomi  Lainnya  2.2. Sumber dan Analisis Data  Mengacu pada tujuan penelitian, lokasi penelitian adalah di wilayah penghasil pangan utama di Jawa (Koridor Jawa)  yaitu di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian tidak terlepas dari tujuan penelitian 
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untuk mengetahui pengembangan program MP3EI di sektor pertanian pangan di Koridor Jawa (khususnya di Provinsi Jawa Barat), dan menganalisis potensi serta kendala pengembangan produksi pangan dalam kerangka program MP3EI di Jawa Barat. Pertimbangan pemilihan unit analisis provinsi dipandang dalam perspektif provinsi sebagai perwujudan pemerintah pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan koordinasi di tingkat kabupaten dan sebagai aktor dalam pengembangan konektivitas ekonomi dalam suatu koridor ekonomi. Responden yang menjadi sampel penelitian adalah para pengambil kebijakan di berbagai instansi, pelaku usaha, para akademisi, dan kelompok tani pangan di lokasi penelitian provinsi Jawa Barat.Responden instansi meliputi Ditjen Tanaman Pangan- Kementerian Pertanian, Bappenas, Dinas Pertanian Provinsi, Bappeda Provinsi, dan BPTP Provinsi Jawa Barat.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Analisis Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Pangan di Koridor Ekonomi Jawa Khususnya Jawa Barat dalam Kerangka MP3EI  3.1.1. Kinerja peningkatan produksi pangan di Jawa Barat Bila dilihat dari segi kontribusi produksi pangan (padi, jagung dan kedelai) di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data BPS (2013) diketahui bahwa kontribusi produksi ketiga komoditas terhadap produksi nasional masing-masing sebesar 16.95 persen; 5.95 persen, dan 6.56 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang signifikan bagi produksi pangan terutama beras nasional.  Padi/Beras Jawa Barat merupakan provinsi penghasil padi/beras utama di Indonesia bersama Jawa Timur. Provinsi utama penghasil padi lainnya adalah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Penghasil padi/beras terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu diikuti Kabupaten Karawang. Usahatani padi di Jawa Barat diusahakan oleh sekitar 2 juta rumah tangga petani (Wardana et al., 2012). Jawa Barat merupakan penghasil padi/beras yang selalu surplus sehingga mampu menyangga kebutuhan beras provinsi lainnya terutama Jakarta. Komoditas padi sebagai bahan konsumsi pangan pokok masyarakat, tentunya telah diletakan sebagai prioritas dan fokus kegiatan program pada setiap tahunnya (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013). 



Prosiding PERHEPI 2014 333 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

Adang Agustian, dan Supena Friyanto Kajian Program Master Plan... 

Upaya peningkatan produksi baik secara kuantitas dan kualitas serta efisiensi proses produksi, terus diupayakan peningkatannya sehingga peningkatan penerimaan usahatani dan daya saing produk guna meningkatkan kesejahteraan petani terus ditingkatkan. Peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi di Jawa Barat antara lain didukung oleh: (1) Peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan SLPTT, (2) Pengembangan kuantitas dan kualitas alat mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen, dan (3) Pengurangan kehilangan hasil saat panen. Varietas padi yang dominan ditanam adalah  Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, IR64, PB 42, C. Muncul, dan Cisadane.  Sementara itu, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, luas panen padi di Jawa Barat mengalami peningkatan 0.99 persen/tahun. Seiring dengan peningkatan luas panennya, produksi padi di Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 2.86 persen/tahun. Sementara produktivitasnya mengalami peningkatan sebesar 1.87 persen/tahun. Pada tahun 2013, luas panen padi mencapai 2.03 juta ha, dengan tingkat produksi dan produktivitasnya masing-masing sebesar 12.08 juta ton dan 5.95 ton/ha (Tabel 1).  Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Jawa Barat, 2004-2013 Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ku/Ha) 2004 1 880 142 9 602 302 51.072006 1 798 260 9 418 572 52.382008 1 803 628 10 111 069 56.062010 2 037 657 11 737 070 57.602011 1 964 466 11 633 891 59.222012 1 918 799 11 271 861 58.742013 2 029 891 12 083 162 59.53r (%/th) 0.99 2.86 1.87Sumber: BPS (2013) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat (2013) 
 Adapun kendala peningkatan produksi padi di Jawa Barat antara lain meliputi 1) rawan terjadi kekeringan pada musim kemarau, 2) konversi penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian, 3) tenaga kerja di sektor pertanian berkurang karena terjadi migrasi ke kota antara lain ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Jawa Barat. Peluang peningkatan produksi padi dapat dicapai melalui program peningkatan mutu melalui  penerapan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas padi.  
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Jagung   Menurut Dinas Pertanian Tanaman Jawa Barat (2013) bahwa wilayah pengembangan jagung cukup luas yaitu mencakup di delapan kabupaten, yaitu: Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Wilayah pengembangan jagung yang sangat potensial ini telah diidentifikasi dan diimplementasikan dalam program khusus pengembangan sentra jagung yang hampir mencakup seluruh wilayah Jawa Barat bagian timur, membujur dari arah utara ke selatan sehingga merupakan Corn Belt (sabuk jagung) Provinsi Jawa Barat. Saat ini telah terbentuk Kawasan Andalan Agribisnis berbagai komoditi unggulan palawija khususnya jagung yang terdapat disembilan kabupaten tersebut diatas. Akselerasi peningkatan produksi jagung di Provinsi Jawa Barat juga tidak terlepas dari upaya-upaya, seperti: (1) akselerasi pemberdayaan petani dan kelembagaan ekonominya (kelompok tani hamparan, gapoktan, dan koperasi tani) yang terus ditingkatkan, (2) berbagai unsur teknologi PTT (Program Tanaman Terpadu) jagung terus ditingkatkan melalui penyebarluasan varietas unggul hibrida, perbaikan tanam dan pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Semakin meningkatnya produktivitas jagung yang merupakan tanaman palawija di Jawa Barat, berkaitan erat dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas jagung, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan motivasi dalam mendorong mengembangkan usahataninya dan peningkatan pendapatan petani. Dilihat dari aspek ketahanan pangan, peningkatan produksi jagung selain berperan dalam penyediaan bahan pangan, juga berimplikasi terhadap diversifikasi produksi dan konsumsi. Peningkatan produksi jagung juga akan mendorong pengembangan sektor atau subsektor lain seperti industri pengolahan makanan, perdagangan, peternakan, dan perikanan.  Sementara itu, selama kurun waktu 2004-2013 luas panen jagung mengalami peningkatan 3.71 persen/tahun, yaitu dari 119 872 hektar pada tahun 2004 menjadi  152 923 hektar pada tahun 2013. Peningkatan luas panen tersebut diikuti oleh peningkatan produksinya. Produksi jagung dalam kurun waktu tersebut meningkat pesat sebesar 8.73 persen/tahun, yaitu dari 549 442 ton pada tahun 2004 menjadi 1 101 998 ton pada tahun 2013. Peningkatan produksi yang relatif tinggi tersebut sebagai akibat meningkatnya produktivitas yang juga tinggi sebesar 5.02 persen/tahun, yaitu dari 4.58 ton/ha tahun 2004 menjadi 7.21 ton/ha pada tahun 2013 (Tabel 2). Dengan demikian peningkatan produksi jagung di Jawa Barat 



Prosiding PERHEPI 2014 335 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

Adang Agustian, dan Supena Friyanto Kajian Program Master Plan... 

dalam kurun waktu tersebut lebih dominan karena peningkatan teknologi produksi yang menyebabkan peningkatan produktivitas jagung yang tinggi.  Tabel 2. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung di Jawa Barat, 2004-2013 Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ku/Ha) 2004 119 872 549 442 45.842006 115 797 573 263 49.512008 118 976 639 822 53.782010 153 778 923 962 60.082011 147 152 945 104 64.232012 148 601 1 028 653 69.222013 152 923 1 101 998 72.06r (%/th) 3.71 8.73 5.02Sumber: BPS (2013) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013  Kedelai Potensi pengembangan kedelai di Jawa Barat masih memiliki peluang yang masih tinggi. Secara total rencana luas pengembangan areal kedelai mencapai 129 ribu ha yang bersumber dari pengembangan: (1) sekitar 26 000 ha dari pengembangan SLPTT, (2) sekitar 15 000 ha berasal dari Model Pengembangan (di Kabupaten Indramayu, Ciamis dan Sukabumi masing-masing 5000 ha), (3) berasal dari pengembangan areal seluas 66 750 ha, dan (4) berasal dari pengembangan swadaya petani seluas 21 000 ha (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013). Berdasarkan data yang ada, luas panen kedelai di Jawa Barat masih relatif kecil. Namun, peningkatan luas panennya cukup tinggi yaitu mencapai 8.85 persen/tahun, yaitu dari 20 997 ha (2004) menjadi 35 685 ha (2013). Seiring dengan peningkatan luas panennya, maka produksi kedelai meningkat sebesar 10.11 persen/tahun yaitu dari 29 090 ton (2004) menjadi 51 172 ton (2013). Sementara produktivitasnya mengalami peningkatan sebesar 1.47 persen/tahun (Tabel 3). Adapun varietas kedelai yang banyak ditanam di Jawa Barat adalah Grobogan dan Anjasmoro. Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial 
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yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan.  Tabel 3. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai di Jawa Barat, 2004-2013 Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ku/Ha)2004 20 997 29 090 13.852006 17 878 24 495 13.702008 23 810 32 921 13.832010 36 700 55 823 15.212011 35 674 56 166 15.742012 30 345 47 426 15.632013 35 682 51 172 14.34r (%/th) 8.85 10.11 1.47Sumber: BPS (2013) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013  Pembangunan ekonomi sendiri pada dasarnya merupakan suatu perubahan dalam struktur produksi dan alokasi sumber daya. Proses pembangunan Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari strategi pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi arah pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah, menyesuaikan laju pertumbuhan antar daerah, juga mengacu pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Provinsi Jawa Barat, pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian. Bila dipandang dari segi perkembangan, Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan sektor pertanian (2005-2011) secara umum mengalami peningkatan sebesar 3.94 persen/tahun yaitu dari Rp34 942 M (2005) menjadi Rp42 101 M. Kontribusi peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian paling tinggi bersumber dari subsektor tanaman pangan yaitu mencapai 4.69 persen/tahun. PDB atas harga konstan tanaman pangan meningkat dari Rp25 490 M (2005) menjadi Rp31 764 M (2011) (Tabel 4). Bila dilihat perkembangan pangsa (share) PDB sektor pertanian secara umum periode 2005-2011, tampaknya mengalami penurunan sebesar 1.73 persen/tahun, yaitu menurun dari 14.38 persen (2005) menjadi 12.27 persen (2011). Bila dilihat perkembangan per subsektornya, tampak bahwa subsektor tanaman pangan juga menjadi bagian dari penurunan tersebut yaitu mencapai 0.97 persen/tahun. Bila dilihat pangsanya, pada tahun 2005 kontribusi tanaman pangan terhadap sektor ekonomi Jawa Barat mencapai 
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10.49 persen (tahun 2005) kemudian menurun menjadi 9.26 persen (tahun 2011) (Tabel 5). Penurunan kontribusi subsektor pertanian secara umum dan tanaman pangan khususnya seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor lain seperti perdagangan, angkutan, jasa dan lainnya. Meskipun pangsa relatif sektor pertanian terhadap perekonomian di Jawa Barat menurun, akan tetapi bila dilihat besaran PDB absolutnya seperti telah diuraikan sebelumnya tetap mengalami peningkatan.  Tabel 4. Perkembangan PDRB atas Harga Konstan 2000 di Jawa Barat, 2005- 2011 (Rp Milyar) Sektor Tahun r 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %/ th) 1. Pertanian 34 942 34726 35 687 37 140 41 722 42 137 42 101 3.94 a. Tan. Pangan 25 490 25 283 26 264 27 508 31 608 31 947 31 764 4.69 b. Tan. Perkebunan 1 898 2 027 1 902 2 082 2 259 2 163 2 255 2.91 c. Peternakan &Hasilnya 5 276 5 224 5 356 5 327 5 458 5 556 5 533 1.02 d. Kehutanan 458 483 449 426 360 378 365 -4.98 e. Perikanan 1 820 1 710 1 716 1 797 2 038 2 094 2 184 4.08 2. Pertambangan &Penggalian 7 195 7 017 6 677 6 850 7 424 7 465 7 085 0.66 3. Ind. Pengolahan 105 334 114 300 122 703 133 757 131 433 135 595 144 010 4.72 4. Listrik Gas & Air Bersih 5 650 5 756 5 751 5 986 6 839 7 316 7 426 5.33 5. Bangunan/ Konstruksi 7 781 8 113 8 928 9 731 10 299 11 810 13 483 9.22 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 47 260 50 610 54 790 56 938 62 702 70 083 75 770 7.92 
7. Pengangkutan & Komunikasi 10 329 11 143 12 271 12 234 13 209 15.353 17 645 8.49 8. Keuangan Sewa& Jasa Persh. 7 624 7 672 8 646 9 076 9 619 10 565 11 985 7.61 
9. Jasa-jasa 16 821 18 200 18 728 19 495 20 158 21 900 23 606 5.25 TOTAL 242 935 257 536 274 180 291 206 303 405 322 224 343 111 5.64 Sumber: BPS (2013) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013  Kebijakan pengembangan tanaman pangan seperti padi gogo, jagung, kedelai, ubi jalar dan kacang tanah di Jawa Barat lebih dikembangkan di wilayah bagian selatan, seperti Garut, Sumedang, Tasik, Cianjur dan Ciamis. Dalam realitanya, bahwa perkembangan yang lebih cepat adalah pada 
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komoditi yang sudah baik dalam hal pasarnya, baik menyangkut harga maupun sistim pemasaran. Seperti halnya pada kasus pengembangan jagung di Kabupaten Garut, bahwa komoditas jagung dapat cepat berkembang karena didukung oleh kelembagaan pemasaran yang ada dan siap untuk menampung jagung sampai 500 ton/bulan pipilan kering, sehingga petani melakukan aktivitas usahatani dengan jaminan kepastian pasar. Untuk pengembangan komoditi pangan lainnya masih menghadapi kendala karena permasalahan pasar dan harga yang kurang terjamin.  Tabel 5. Perkembangan Share PDRB atas Harga Konstan 2000 di Jawa Barat, 2005-2011 (%) Sektor Tahun r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (%/t) 1. Pertanian 14.38 13.48 13.02 12.75 13.75 13.08 12.27 -1.73 a. Tan. Pangan 10.49 9.82 9.58 9.45 10.42 9.91 9.26 -0.97 b. Tanaman Perkebunan 0.78 0.79 0.69 0.71 0.74 0.67 0.66 -2.74 c. Peternakan & Hasilnya 2.17 2.03 1.95 1.83 1.80 1.72 1.61 -4.65 d. Kehutanan 0.19 0.19 0.16 0.15 0.12 0.12 0.11 -10.53 e. Perikanan 0.75 0.66 0.63 0.62 0.67 0.65 0.64 -1.74 2. Pertambangan & Penggalian 2.96 2.72 2.44 2.35 2.45 2.32 2.06 -5.05 3. Industri Pengolahan 43.36 44.38 44.75 45.93 43.32 42.08 41.97 -0.83 4. Listrik Gas & Air Bersih 2.33 2.23 2.10 2.06 2.25 2.27 2.16 -0.42 5. Bangunan atau Konstruksi 3.20 3.15 3.26 3.34 3.39 3.67 3.93 3.50 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 19.45 19.65 19.98 19.55 20.67 21.75 22.08 2.23 7. Pengangkutan & Komunikasi 4.25 4.33 4.48 4.20 4.35 4.76 5.14 2.72 8. Keuangan Sewa & Jasa Persh. 3.14 2.98 3.15 3.12 3.17 3.28 3.49 1.88 9. Jasa-jasa 6.92 7.07 6.83 6.69 6.64 6.80 6.88 -0.45 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 0.00 Sumber: BPS (2013) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013  Menurut Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat (2013), bahwa pengembangan tanaman pangan padi di wilayah utara menghadapi banyak tantangan berat, diantaranya : (a) menurunnya luas lahan sawah akibat 
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terjadinya konversi lahan sawah menjadi non sawah (industri, jalan dan prasarana lain) yang menyebabkan produksi menjadi menurun, (b) secara umum diketahui bahwa kondisi petani merupakan para petani yang sudah tua (aging farmer), hal ini diantaranya disebabkan enggannya generasi muda untuk mau bekerja pada sektor usahatani sebagai akibat tidak tertariknya terhadap pendapatan dan upah disektor pertanian yang secara umum jika dibandingkan dengan upah non pertanian (industri) masih lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR), dan (c) desakan industri yang semakin tumbuh ke wilayah timur Karawang Timur dan Indramayu.   Program MP3EI relatif sudah dikenal baik (well Recognized) oleh Bappeda dan Biro Adrek (Administrasi Ekonomi), namun kegiatannya sampai saat ini masih bersifat konsolidasi dan koordinasi antara pusat, daerah dan internal didalam daerah, serta pada saat ini sedang ada workshop di Jawa Timur tentang MP3EI. Pihak pemerintah daerah umumnya mengetahui bahwa dalam MP3EI,  penggunaan ruang di Jawa akan difokuskan untuk mengembangan industri dan jasa, karena  diketahui bahwa jenis industri dan jasa yang akan dikembangkan sudah bersifat  “given” dan ditetapkan dari pusat, misalnya Industri Pembuatan Kendaraan Roda-4, Industri Pembuatan Kendaraan Roda-2, Pabrik Ajionomoto, Industri Makanan dan Minuman, pengembangan infrastruktur jasa penyeberangan atau pelabuhan, Bandara, dan lain-lain. Jumlah kegiatan MP3EI di Jawa Barat sekitar 46 kegiatan, terdiri dari 14 kegiatan bidang industri (Bidang transportasi darat dan dan mesin peralatan 4 kegiatan, Bidang industri perkapalan dan Alutsista 1 kegiatan, Bidang Tekstil 2 kegiatan, Bidang industri makanan dan minuman 7 kegiatan), Bidang Telematika : 3 kegiatan, dan Bidang Infrastruktur ada 29 kegiatan (infrastruktur perhubungan 4 kegiatan, infrastruktur pengelolaan sumberdaya air 2 kegiatan, infrastruktur pemukiman dan perubahan 4 kegiatan, infrastruktur energi dan sumberdaya mineral 11 kegiatan dan infrastruktur jalan/jembatan TOL 8 kegiatan). Terkait dengan hal tersebut, aparat pemerintah daerah pun merasa khawatir dengan kondisi pertanian yang sudah ada dan sudah menelan investasi yang besar terutama bendungan dan jaringan irigasi, dan bahwa Jawa sebagai pemasok pangan terbesar di Indonesia tidak mudah digantikan atau dipasok dari daerah lain dengan pengembangan baru, seperti dari luar Pulau Jawa. Pemerintah daerah sepakat bahwa untuk mengamankan kondisi pertanian, dalam pelaksanaan MP3EI tetap harus mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada, seperti UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Perda No. 27/2010 tentang Perijinan, Alokasi Ruang (RTRW), dll. Selain itu, secara teknik di 
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lapangan juga koordinasi sudah lebih ditingkatkan dan difikirkan bagaimana agar lahan pertanian ini tidak terganggu walau adanya program MP3EI, misalnya dalam rangka meminimalisir konversi lahan sawah akibat akses ke pembangunan pelabuhan di Karawang, maka di rekomendasikan dengan cara membangun jalan layang dengan sistim tiang pancang (fly over), sehingga diharapkan sawah di bawahnya tidak terganggu, dan dampak ikutannya berupa konversi lahan ke pembangunan rumah di kiri-kanan jalan tidak terjadi. Hasil diskusi dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dapat dikemukakan bahwa pengenalan dan pemahaman MP3EI di Jawa Barat masih belum menyeluruh menjadi Mind Set pada beberapa pihak yang seharusnya untuk mengetahui dan memahami, terutama pada bagian atau daerah yang tidak berhubungan langsung dengan progam dan kegiatan yang dituangkan dalam MP3EI. Namun untuk-daerah-daerah yang terkait dengan kegiatan MP3EI, mereka sudah cukup mengenal dan memahami. Program dan kegiatan MP3EI tampaknya akan mengarah sejalan dengan potensi wilayah dan aksesibilitas terhadap pusat pertumbuhan ekonomi, kecuali untuk kegiatan infrastruktur seperti jalan raya, bandara, dan pelabuhan. Pengertian kegiatan utama pada masing-masing koridor, tampaknya bukan dengan serta-merta menghilangkan sektor lain yang sudah ada, akan tetapi itu adalah sebagai fokus pengembangan yaitu menjadi trigger utama, dan sektor-sektor yang sudah tumbuh sebelumnya tetap dipertahankan. Kondisi ini terlihat dari program-program yang ada ketika program MP3EI sudah digulirkan, misalnya Karawang tetap mendapat tugas pengamanan pangan nasional dan untuk masa jangka panjang tetap harus dipikirkan untuk mempertahankannya ditengah-tengah pelaksanaan MP3EI. Kegiatan MP3EI, pada umumnya masih merupakan kegiatan yang bersifat koordinatif, konsolidasi dan pemetaan jenis dan ruang mana yang cocok pada masing-masing daerah. Dipandang perlu untuk melihat dan mempelajari legislasi yang terkait dengan pelaksanaan program MP3EI dan pembangunan pertanian secara umum, karena ada indikasi peraturan yang mendukung MP3EI sebagian dapat bertentangan dengan peraturan yang mendukung sektor pertanian, sehinggga diperlukan peraturan payungnya yang dapat mendukung keduanya.  Tim Kerja MP3EI Provinsi Jawa Barat selaku lembaga yang berperan untuk mewujudkan keterpaduan upaya pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan telah melakukan upaya koordinasi dan fasilitasi dalam berbagai aspek. Sejak dibentuk enam bulan lalu, Tim Kerja tersebut telah menyelenggarakan koordinasi secara intensif dengan para 
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pihak terkait guna mengidentifikasi, memantau, serta menyelaraskan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan MP3EI 2011-2025 di Jawa Barat. Berikut diantaranya bidang-bidang kegiatan pada program MP3EI di Provinsi Jawa Barat adalah: a. Bidang Industri, pada bidang ini meliputi: (1) industri transportasi darat-mesin dan peralatan, (2) industri perkapalan, (3) industri tekstil, dan (4) industri makanan dan minuman. Pada bidang industri transportasi darat meliputi: (1) Pembangunan Pabrik Baru (Karawang Timur), (2) Pembangunan Pabrik Baru (Karawang), (3) Pembangunan Pabrik Baru Alat Berat (Karawang), dan (4) Pendirian Pabrik untuk Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor R2 dan R4 atau lebih (Bekasi); b. Bidang Telematika, pada bidang telematika terdapat pembangunan industri yang meliputi: (1) Pembangunan Animation Center sebagai Pusat Riset dan Pengembangan Industri Animasi Nasional (Kota Cimahi), (2) Pembangunan Kawasan Bandung Techno Park (BTP) sebagai Pusat Inovasi ICT Nasional (Bandung), dan (3) Penambahan Fasilitas Produksi (untuk Hand Phone) (Bandung); dan c. Bidang Infrastruktur, pada bidang ini terdapat pembangunan industri yaitu: (1) Infrastruktur Perhubungan Darat, (2) Infrastruktur Sumberdaya Air, (3) Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman, (4) Infrastruktur Energi dan Sumberdaya Mineral, (5) Infrastruktur jalan dan jembatan (Bina marga). Pada lokasi penelitian Kabupaten Garut, informasi yang diperoleh bahwa Kabupaten Garut kurang terkait langsung dengan lokasi pengembangan program MP3EI, sehingga informasi MP3EI kurang begitu dikenal di wilayah ini. Pelaksanaan program pembangunan pertanian  berjalan seperti biasa dimana tanaman pangan seperti komoditas jagung dan kedelai. Seperti halnya di tingkat Provinsi, bahwa Garut bagian Selatan memiliki potensi pengembangan pertanian lahan kering dan pencetakan sawah. Sementara di Garut bagian Utara merupakan lahan persawahan dengan kondisi terakhir sudah banyak dikonversi ke penggunaan non pertanian. Jagung dari Garut dipasarkan ke wilayah  Cirebon, Bandung, Bogor dan Jakarta. Pada umumnya penggunaan jagung di daerah penerimaan adalah untuk bahan baku pakan ternak. Pada lokasi penelitian lainnya yaitu di Kabupaten Karawang, baik pengenalan maupun respon terhadap Program MP3EI relatif sudah lebih baik lagi (well recognized) dan bahkan sudah mulai merespon dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan MP3EI. Di Kabupaten Karawang, kegiatan MP3EI telah masuk ke wilayah ini, diantaranya adalah pembangunan pelabuhan laut, pembangunan bandara, industri makanan dan minuman, industri kendaraan roda-2 dan roda-4, industri minuman dan makanan. Memang 
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untuk Kabupaten Karawang dalam hal pengembangan industri, sudah dialokasikan penggunaan ruang yang dituangkan dalam RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah). Pada pengembangan industri dialokasikan lahan-lahan yang kurang produktif dan sebagian kecil lahan tadah hujan yang berada di sebelah selatan jalur jalan TOL Cikampek. Terdapat model pengembangan daerah industri di Karawang yaitu model pengembangan industri pada Zona, dan model pengembangan industri berupa kawasan. Perbedaan prinsip antara Zona dan Kawasan adalah untuk zona dimana para investor secara individu mengajukan ijin untuk mendirikan industri kepada Pemerintah Daerah dan oleh Pemerintah Daerah akan diproses dan ditempatkan pada daerah zona, sedangkan model Kawasan adalah pengajuan ijin oleh satu perusahaan untuk beberapa industri atau perusahaan lain yang berbeda-beda. Letak Zona Industri di Kabupaten Karawang pada umumnya berada di sebelah kiri jalan TOL Cikampek, sedangkan kawasan berada di sebelah kanan TOL Cikampek. Para pemohon/pemilik ijin kawasan diantaranya : KIIC (Kawasan International Industrial City) yang dimiliki oleh PT. Maliki, Indo Taice, Surya Cipta, KIM (Kawasan Industri Mitra), dan KIK Cikampek (Kawasan Industri Kujang Cikampek).  3.2. Menganalisis Potensi Serta Kendala Pengembangan Produksi Pangan dalam Kerangka Program MP3EI di      Jawa Barat. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008–2013, dalam untuk Bidang Pertanian dan Bidang Ketahanan Pangan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: (1) Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, (2) Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran: (i) Meningkatnya produksi, poduktivitas dan kualitas produk pertanian;(ii) Meningkatnya pendapatan usahatani komoditas pertanian; (iii) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian; (iv) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian; (v) Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian; (vi) Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan; (vii) Meningkatnya Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (Gemar); (viii) Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan; dan (ix) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen; (3) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran: (i) Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat; (ii) Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis; 
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dan (iii) Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi lahan pertanian; (4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman dengan sasaran yaitu terkendalinya organisme pengganggu tumbuhan (OPT); dan (5) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, dengan sasaran: (i) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertaniantanaman pangan dan hortikultura; (ii) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran; (iii) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; (iv) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; (v) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan (vi) Meningkatnya mutu dan nilai tambah pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Berdasarkan konteks pengembangan pertanian pangan, maka lahan merupakan salah satu faktor produksi yang ketersediaannya menjadi salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya proses produksi pertanian. Sementara itu, bila dipandang dari segi potensi luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3 710 061.32 ha dan garis pantai sepanjang 755.829 km. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22.89 persen dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20.27 persen) dan perkebunan (17.41 persen), sementara hutan primer dan sekunder di Jawa Barat hanya 15.93 persen dari seluruh wilayah Jawa Barat. Masing-masing wilayah memiliki ciri-ciri khusus baik dari aspek sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Sumberdaya alam dapat dibedakan berdasarkan topografi, jenis tanah, iklim, jenis penggunaan tanah dan lain-lain. Menurut fisiografinya, Jawa Barat dapat distarifikasi kedalam tiga strata wilayah yaitu (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2011): 1. Strata wilayah dataran rendah pantai utara, yaitu wilayah dengan topografi datar, dengan dominasi lahan sawah dan lahan keringnya sangat terbatas. Wilayah ini meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon. Adapun dominasi lahan pada wilayah tersebut adalah yaitu dominan usahatani padi, sehingga dijuluki sebagai lumbung padi/beras baik bagi Jawa Barat maupun nasional; 2. Strata wilayah dataran tinggi bagian tengah, dimana antara lahan sawah dan lahan keringnya hampir berimbang. Adapun tofografi wilayah ini umumnya berbukit sehingga berbagai komoditi dapat dikembangkan seperti padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan aneka tanaman lainnya. Strata wilayah ini meliputi Kabupaten Bogor, Purwakarta, Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, serta bagian utara dari kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. 
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3. Strata wilayah Jawa Barat Selatan, dengan topografi didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan sedikit lahan datar, sehingga luas lahan sawah terbatas yang umumnya di sekitar sungai dan pantai. Pengembangan usahatani tanaman pangan harus hati-hati dengan memperhatikan kemiringan lahan dan dengan usahatani konservasi. Wilayah ini meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.  Pemanfaatan lahan secara produktif sangat menentukan terhadap produktivitas komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat untuk menjamin ketahanan pangan Jawa Barat. Berdasarkan data BPS (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2011) bahwa luas baku lahan di Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 3 563 914 ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 942 411 ha, lahan kering seluas 1 535 379 ha dan lahan bukan pertanian seluas 1 086 124 ha. Bila dipandang perkembangan selama kurun waktu 2007-2010, maka luas lahan sawah meningkat tipis sebesar 0.15 persen/tahun. Peningkatan luas lahan sawah tersebut disebabkan peningkatan yang tinggi pada lahan lebak. Akan tetapi potensi lahan lebak ini relatif kecil yaitu hanya sekitar 600 hektar. Potensi lahan sawah berpengairan ½ teknis,  pengairan non PU serta tadah hujan sederhana masih menunjukkkan peningkatan masing-masing sebesar  2.34 persen, 0.52 persen dan 0.95 persen/tahun. Sementara potensi lahan sawah teknis mengalami penurunan sebesar 0.42 persen/tahun. Tabel 6 disajikan potensi luas lahan berdasarkan jenis penggunaannya di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2010. Apabila potensi lahan baku tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2009, maka dapat diketahui telah terjadi penurunan luas lahan 7 503 ha atau menurun sekitar 0.79 persen. Penurunan luas lahan sawah ini salah satunya disebabkan dengan banyaknya lahan pertanian yang mengalami alih fungsi menjadi non pertanian, seperti untuk perumahan, pembangunan waduk Jati Gede, Bandara Internasional Jawa Barat, Jalan Tol Cisandawu Majalengka-Cirebon dan sebagainya. Namun demikian validitas perkembangan luas lahan masih memerlukan verifikasi yang lebih akurat. Hal ini mengingat menurut informasi bahwa seringkali perubahan peruntukan lahan sesungguhnya telah diantisipasi jauh sebelum realisasi pembangunan non pertanian tersebut. Hal ini  berarti rencana alih fungsi  lahan tersebut telah masuk dalam revisi Peraturan Tata Ruang Wilayah suatu daerah. Sehingga, status lahan sesungguhnya telah berubah sebelumnya sesuai rencana (dalam RT RW) untuk pembangunan pertanian. Sehingga jika terjadi realisasi 
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pembangunan non pertanian yang menggunakan lahan sawah (pertanian) misalnya, sesungguhnya di baku lahan yang ada lahan tersebut sesungguhnya memang statusnya bukan lahan sawah lagi.  Tabel 6. Potensi luas lahan berdasarkan jenis penggunaannya di Provinsi Jawa Barat, tahun 2007-2010 (Ha)  No. Luas Baku lahan (ha) r (%/thn) Jenis penggunaan 2007 2008 2009 2010I. Lahan Sawah1. Pengairan teknis 374 850 378 856 374 156 371 145 -0.42  2. Pengairan 1/2 Teknis 128 465 121 004 131 674 134 958 2.34 
 3. Pengairan Sederhana 108 583 105 144 104 007 101 945 -2.01 4. Pengairan Non PU 149 126 156 128 154 488 152323 0.52 5. Tadah Hujan 174 744 180 877 183 691 179 469 0.95 6. Pasang Surut 471 13 246 229 -20.56 7. Lebak 33 577 6 613 38.05  8. Polder dan Lainnya 2 956 2 289 1 576 1 729 20.56 Jumlah I 939 228 944 888 949 844 942 411 0.15 II. Lahan Kering1. Tegal/kebun 561 693 576 565 563 015 561 150 -0.27 2. Ladang/Huma 304 635 221 749 234 072 226 801 -8.96  3. Hutan Rakyat Tan. Kayu 189 524 246 027 257 963 226 075 5.29 4. Tambak 30 192 32 207 29 590 33 837 2.64  5. Kolam/ Tebat/Empang 76 815 35 363 35 968 29 096 -32.17 6. Perkebunan 263 127 291 669 313 623 301 591 4.70 Jumlah II 1 425 986 1 403 580 1 434 231 1 378 550 -0.79 Jumlah I  + II 2 365 214 2 348 468 2 384 075 2 320 961 -0.41 III. Lahan Bukan Pertanian 1. Rumah Bangunan & Pkr 232 314 227 038 370 544 387 360 20.00 2. Hutan Negara 570 334 582 323 522 444 540 049 -2.72 3. Lain-Lain 132 859 159 306 160 732 155 783 4.61 4. Rawa 14 627 4 004 3 025 2 932 -58.67 Jumlah III 950 134 972 671 1 056 745 1 086 124 4.84 Jumlah I + II + III 3 315 348 3 321 139 3 440 820 3 407 085 1.17 Sumber: Dinas Pertanian TP Jawa Barat (2011)  Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dimana kebutuhan pangan yang juga semakin meningkat maka diperlukan terobosan dalam peningkatan produksi pangan. Upaya peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi (inovasi teknologi) dan ekstensifikasi (perluasan areal tanam). Selain itu, faktor iklim, curah hujan dan kesuburan tanah juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas padi. Oleh 
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karena itu, diperlukan inovasi teknologi baru yang menyesuaikan dengan kondisi alam. Sementara itu, kendala antar sektoral yang dihadapi dalam peningkatan produksi tanaman pangan  semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan strategis di  luar sektor pertanian yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan produksi tanaman pangan. Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan adalah : 1). Meningkatnya permintaan beras sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, 2). Terbatasnya ketersediaan beras  nasional maupun dunia, dan 3). Kecenderungan meningkatnya harga pangan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013). Di samping tantangan, upaya peningkatan produksi tanaman juga dihadapkan  pada sejumlah permasalahan, yaitu antara lain : 1). Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), 2). Rusaknya infrastruktur irigasi, lingkungan dan semakin terbatasnya sumber air, 3). Konversi lahan sawah, 4). Keterbatasan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, 5). Kompetisi antar komoditas, 6). Tingginya konsumsi beras sebagai pangan pokok sumber karbohidrat 7). Belum sinerginya antar sektor dan Pusat – Daerah dalam menunjang pembangunan pertanian khususnya produksi padi dan jagung , dan 8) Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten (Pusat- Daerah).  Di samping tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningatan produksi tanaman pangan, terdapat sejumlah peluang yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan produksi. Peluang tersebut antara lain : 1). Kesenjangan hasil antara potensi dan kondisi di lapangan masih tinggi, 2). Tersedia teknologi untuk meningkatkan produktivitas, 3). Potensi sumberdaya lahan sawah, rawa/lebak, lahan kering (perkebunan, kehutanan) yang masih luas, 4). Pengetahuan/Keterampilan SDM (Petani, PPL, POPT, Pengawas Benih Tanaman, dan Petugas Pertanian Lainnya) masih dapat dikembangkan, 5). Tersedianya potensi pengembangan produksi berbagai pangan pilihan selain beras, 6). Dukungan Pemerintah Daerah, dan 7). Ketersediaan sumber genetik. Kendala lainnya yang dihadapi pengembangan sektor pertanian di Jawa Barat antara lain terkait konversi lahan ke penggunaan non pertanian, kehilangan hasil, peningkatan kualitas hasil, panen dan kendala terkait perubahan iklim. Sementara itu, dalam rangka menghadapi kendala perubahan iklim saat ini, terdapat beberapa kebijakan pada subsektor tanaman pangan yang dikeluarkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut. Tindakan paling tepat untuk mengurangi dampak negatif dari sifat ekstrim iklim 
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adalah dengan menyesuaikan kegiatan pertanian. Kekeringan dan banjir adalah salah satu dampak perubahan iklim yang sering terjadi di Jawa Barat. Pendekatan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim antara lain: (1)  Strategis, didasarkan pada kondisi rata-rata iklim atau frekuensi terjadinya bencana alam, (2) Taktis, lebih bersifat temporer melalui pendugaan atau peramalan cuaca/iklim jangka pendek atau menegah, (3) Operasional, upaya yang bersifat penyelamatan untuk mengurangi dampak kekeringan dan banjir yang telah terjadi. Terdapat kecenderungan bahwa dampak perubahan iklim semakin sering terjadi dengan wilayah semakin luas untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi secara terencana dan terpadu agar dampak negatifnya dapat ditekan serendah mungkin. Dampak perubahan iklim yang terkait langsung dengan  pengamanan produksi adalah kekeringan dan banjir. Adapun Wilayah Jawa Barat yang rawan kekeringan adalah: (1) Daerah irigasi yang tidak ada fasilitas waduknya (misalnya : bendung rentang) yang mengairi wilayah Cirebon dan Indramayu, (2) Areal sawah yang tidak direkomendasikan untuk tanaman gadu (gadu liar), (3) Areal sawah irigasi yang ada di wilayah “tail end” ujung ekor, (3) Areal sawah tadah hujan, dan (4) Areal sawah yang infrastruktur irigasinya mengalami kerusakan.  3.3. Kebijakan dan Program Peningkatan Produksi Pangan di Jawa Barat dalam Kerangka Program MP3EI Terkait dengan MP3EI, terdapat beberapa hal yang patut untuk dipikirkan dan ditindaklanjuti di lokasi kajian seperti di Kabupaten Karawang bahwa untuk mengantisipasi penurunan lahan pertanian dan kualitas sektor pertanian yang juga sudah menjadi mandat dalam program-program pembangunan pertanian, khususnya Karawang yang memiliki tugas untuk mengamankan pangan nasional. Hal penting tersebut diantaranya adalah : (a) penyesuaian alokasi ruang yang diatur dalam RUTRW untuk kegiatan yang belum diakomodir didalam RUTRW yang lama (walau baru saja disyahkan), misalnya pengembangan Bandara Soeta II di Karawang dan Pembangunan Pelabuhan, (b) merancang dan memberikan masukan berbagai alternatif teknik untuk akses ke pelabuhan dengan mempertimbangkan kemungkinan konversi lahan yang paling kecil, tetapi degan biaya pembangunan yang maling murah, dimana diantara alternatif yang diajukan adalah : akses malalui sungai, akses melalui jalan biasa, akses melalui fly-over, dan akses melalui sub-way. Pilihan usulan yang paling kecil risiko konversi dan paling rendah biaya pembangunannya adalah akses melalui fly-over. 
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Pada level provinsi bahwa rencana program pembangunan ekonomi nasional yang dikemas menjadi istilah MP3EI (Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) belum dikenal secara luas pada kalangan Dinas-Dinas, kecuali dikenal oleh kalangan tertentu yang terkait langsung dengan program tersebut yaitu Bappeda, dan Biro Administrasi Ekonomi Provinsi (Biro Adrek). Pada Dinas Teknis di provinsi maupun di tingkat kabupaten, terutama pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, progam-program pembangunan pertanian tanaman pangan masih berjalan seperti biasa sesuai dengan RPJMP lama, yaitu peningkatan produksi sebanyak 10 juta ton beras, mendukung produsen benih pangan dan hortikultura melalui revitalisasi perbenihan, perluasan areal tanam tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dll), serta peningkatan IP (Indeks Pertanaman). Berdasarkan kerangka pelaksanaan MP3EI, Pemerintah Daerah mendukung MP3EI yang telah menjadi bagian dari program pembangunan ekonomi nasional, namun tetap dengan memperhatikan sektor-sektor yang sudah berkembang, sehingga jalan tengahnya adalah MP3EI berjalan dengan meminimalisir divestasi yang sudah ditanamkan, seperti sektor pertanian. Dengan meminimalkan penggunaan ruang produktif dan atau memanfaatkan ruang-ruang yang kurang produktif. Sekalipun terpaksa dengan menggunakan teknologi agar degradasi sektor pertanian minimal. Dukungan terhadap  kebijakan Pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia dalam skema MP3EI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah secara konsisten berupaya untuk merealisasikan rencana tersebut melalui berbagai strategi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari sepenuhnya bahwa implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait : Pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, pelaku kegiatan ekonomi utama dan pelaksana kegiatan, Perguruan Tinggi, serta komponen masyarakat lainnya berupaya membangun harmoni dalam rangka mewujudkan keterpaduan implementasi kegiatan MP3EI di Jawa Barat. Menurut Arismunandar (2013) bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional untuk mencapai visi 2025 sangat tergantung pada penyediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan pengembangan koridor ekonomi kawasan. Untuk menghasilkan SDM yang demikian perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja sesusuai dengan sektor ekonomi masing-masing koridor ekonomi. Halini sejalan dengan pendapat 
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Saksono (2011) yang mengemukakan bahwa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memberikan arah bagi pembangunan Indonesia di enam koridor ekonomi. Implementasi dari proses percepatan dan pemerataan pembangunan tersebut diduga akan mengalami kendala karena sebagian koridor kekurangan sumberdaya manusia. Pemerintah daerah Jawa Barat sepakat bahwa untuk mengamankan kondisi pertanian, bahwa dalam pelaksanaan MP3EI tetap harus mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada, seperti UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Perda No. 27/2010 tentang Perijinan, Alokasi Ruang (RTRW), dll. Selain itu, secara teknik di lapangan juga koordinasi sudah lebih ditingkatkan dan dipikirkan bagaimana agar lahan pertanian ini tidak terganggu walau adanya program MP3EI, misalnya dalam rangka meminimalisir konversi lahan sawah akibat akses ke pembangunan pelabuhan di Karawang, maka direkomendasikan dengan cara membangun jalan layang dengan sistim tiang pancang (fly over), sehingga diharapkan sawah di bawahnya tidak terganggu, dan dampak ikutannya berupa konversi lahan ke pembangunan rumah di kiri-kanan jalan tidak terjadi.  4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 4.1. Kesimpulan 1. Salah satu strategi program MP3EI dikembangkan 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku. Pada MP3EI ditetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama, yang antara lain adalah pertanian pangan. 2. Pada program MP3EI, masih diperlukannya melihat posisi Koridor Jawa khususnya di Jawa Barat sebagai penyangga pangan nasional, mengingat sumbangan Koridor Jawa terhadap produksi Pangan nasional masih dominan yaitu sekitar 55 %. Dalam konteks pengembangan pertanian pangan di Jawa Barat dan secara umum, lahan merupakan salah satu 
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faktor produksi yang ketersediaannya menjadi salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya proses produksi pertanian.  3. Pemanfaatan lahan secara produktif di Jawa Barat sangat menentukan terhadap produktivitas komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat untuk menjamin ketahanan pangan Jawa Barat. Potensi pertanian pangan di Jawa Barat masih didukung oleh potensi baku sumberdaya lahan sawah dan lahan kering. Adapun kendala yang dihadapi pengembangan sektor pertanian di Jawa Barat antara lain konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian.  4.2. Implikasi Kebijakan 1. Percepatan pembangunan ekonomi khususnya subsektor tanaman pangan di Koridor Jawa khususnya Jawa Barat memerlukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana-prasarana seperti perbaikan jaringan irigasi, manajemen perbenihan, jalan usahatani dan penyediaan alat mesin pertanian. 2. Pemerintah Daerah dalam kerangka pelaksanaan MP3EI mendukung MP3EI yang telah menjadi bagian dari program pembangunan ekonomi nasional, namun tetap memperhatikan sektor-sektor yang sudah berkembang, sehingga jalan tengahnya adalah MP3EI berjalan dengan meminimalisir divestasi yang sudah ditanamkan, seperti pada sektor pertanian. Dalam hal ini diupayakan meminimalkan penggunaan ruang produktif dan atau memanfaatkan ruang-ruang yang kurang produktif. Tugas pengamanan pangan nasional tetap dipertahankan ditengah-tengah pelaksanaan MP3EI.  DAFTAR PUSTAKA Adnyana. M, O. 2008. Lintasan  dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan dalam Era Perdagangan Bebas. Pengembangan Inovasi Pertanian I (1), 2008: 17-46. Agustian, A., S. Friyatno, B. Sayaka, B. Winarso, N.K. Agustian. 2012. Analisis Permintaan, Penawaran Dan Kebijakan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Utama Dalam Program MP3EI di Koridor Sulawesi. Makalah Seminar Hasil Penelitian Internal PSE-KP. Pusat Sosek dan Kebijakan Pertanian. Bogor.  Arismunandar. 2013. Perencanaan dan Pengembangan SDM dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi. Jurnal Elektika, Vol. I (3):3-8. Bappenas. 2011. Lampiran Perpres 29/2011  tentang RKP 2012. Jakarta. 
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Bappenas. 2011. Konektivitas Enam Koridor Ekonomi. Partnership: Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Bappenas, Jakarta. BPS. 2013. Data Produksi Padi Indonesia. www.bps.go.id (4 Juli 2013). BPS Jawa Barat. 2005-2012. Jawa Barat dalam Angka. Bandung. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 2013. Laporan tahunan. Jawa Barat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. 2011-2012. Laporan Tahunan. Bandung. Haryono. 2012. Bahan Pemaparan Koridor Ekonomi Kalimantan. Badan Litbang Pertanian, Jakarta. Hermanto, I. W. Rusastra, A. Agustian, S. Friyatno, D. Hidayat, E. Jamal, Setyadjid, A. Prabowo, S. Bahri, R.S.H. Mulyandari. 2013. Laporan Konsorsium Penelitian Prospek Pertumbuhan Pangan dalam Konteks Program MP3EI. Laporan Konsorsium Penelitian. Pusat Sosek dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Bogor. Saksono, H. 2011. Kajian Peran Strategis Transmigrasi dalam Implementasi MP3EI. Jurnal Ketransmigrasian, Vol. 28 (2) 2011: 67-77. Wardana, I..P, E.Y. Purwani, Suhartini, A.T. Rahmi, Z. Mardiyah, S.T. Ardiyanti, Jumali,  dan Lasmini, 2012. Almanak Padi Indonesia. Balai Besar Penelitian Padi  Kementerian Pertanian.       
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   KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN (THE STUDY OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT STRATEGY AGRICULTURAL EXTENSION IN SOUTH SULAWESI)  Muh. Hatta Jamil Staf Pengajar Pada Prodi Agribisnis, Jurusan Sosek, Fak. Pertanian Unhas   ABSTRACT Institutional Assessment of Agricultural Extension Development Strategy aims to reveal the factors supporting or inhibiting and the needs in the institutional development of agricultural extension and agricultural extension institutional development strategy is based on UU No. 16/2006  about the System of Agricultural Extension, Fisheries, and Forestry. The results of these studies will result in a document that can be used as the basis for formulating strategies and developing institutional agricultural extension , provide direction and clarity improvement and extension functions for the main actors and entrepreneurs into the continuity of information and shared learning (learning process) according to UU No. 16/2006. The study was designed as a descriptive qualitative research with triangulation approach , namely : utilizing secondary data reports and documents are available both central and field levels, in depth interviews and focus group discussions involving key informants . The research instrument was the interview framework (questionnaire) was designed with Koentjaraningrat’s framework consisting of analysis (1) analysis of HR Support; (2) infrastructure and support facilities; (3) systems and related norms; and (4) the operation of the extension system is in progress, while analysis of studies using SWOT analysis. Results Formulating Strategies for encouraging research results need to build a strategy for the development of education as follows : Perwali/ Perbut for institutional existence in accordance with UU No. 16/2006 with socialization for the parties concerned, the system of incentives and budget for the optimization of the legal and institutional aspects of counseling, competency standards and professional certification extension, institutional strategic planning for education, and developing 
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partnerships with key actors synergy between business and government, as well as the legislative and academics.  Keywords: Institutional, Strategy, System Extension  1. PENDAHULUAN Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengsiyaratkan dan menuntut dilakukannya perubahan tatanan kelembagaan penyuluhan; baik struktur, tugas dan fungsi dari pusat sampai daerah agar penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan berjalan secara efektif dan efisien. Perubahan dalam tatanan penyuluhan pertanian sangat diperlukan, mengingat peran dan fungsi penyuluhan sangat strategis dalam mendorong pembangunan pertanian, bukan saja untuk peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat baik sasaran utama maupun sasaran antara. Selain itu, peran penting lainnya adalah  terus berupaya membangun kualitas sumberdaya manusia sasaran penyuluhan secara lebih demokratis, partisipatif, berkelanjutan, serta adil dan bertanggung gugat. Berkembangnya kualitas sumberdaya manusia sasaran penyuluhan, diharapkan sasaran penyuluhan memiliki partisipasi riil dan keberdayaan yang tinggi dalam proses penyuluhan pertanian, sehingga dapat menumbuhkan kemampuan akses terhadap kebutuhan pengembangan usahanya dan lebih mandiri (social learning), kesemua peran penyuluh dan interaksinya dengan sasaran penyuluhan berlangsung dalam suasana pemaknaan sebagai proses belajar (learning process). Telah terjadinya distorsi pemaknaan dan pengertian terhadap kedudukan dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian, menyebabkan beragamnya bentuk kedudukan dan struktur kelembagaan penyuluhan di daerah, sehingga pelaksanaan penyuluhan pertanian masih banyak mengalami peran dan fungsi yang tidak optimal, sehingga tidak berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan mulianya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang. Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan suatu kajian yang dapat mengungkapkan mengapa pengembangan penyuluhan pertanian dalam konteks kelembagaan di daerah mengalami hambatan dan cenderung berbeda pada setiap daerah padahal telah ada payung hukum yang menjamin terselengaranya 
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penyuluhan pertanian tersebut. Strategi pengembangan melalui kajian ilmiah dibutuhkan agar perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian didasarkan pada dasar ilmu pengetahuan (based knowledge) dan tidak berdasarkan trial and error. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (2) menganalisis faktor-faktor yang menjadi kebutuhan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan (3) merumuskan strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menurut UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.  2. METODE PENELITIAN Mengingat kajian ini bersifat kajian strategis, maka harus didasarkan pada pilihan sampling yang tepat untuk menyusun strategi penyuluhan. Lokasi yang dianggap tepat dalam kajian ini adalah wilayah yang sudah menerapkan dan yang belum menerapkan kelembagaan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006, jadi dipilih lokasi yang sudah menerapkan dan belum menerapkan UU SP3K. Berdasarkan data dan informasi dari pihak Badan Koordinasi Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 2013, maka di Provinsi Sulawesi Selatan keberadaan lembaga penyuluhan masih terdapat lembaga penyuluhan yang menerapkan dan belum menerapkan UU tentang SP3K, dimana terdapat empat  bentuk  kelembagaan penyuluhan, yaitu: (1) Berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Berbentuk Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (3) Berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; dan (4) Penyuluhan masih melekat pada Kantor Dinas Pertanian. Dari beberapa kabupaten/kota yang belum dan sudah menerapkan UU tentang SP3K maka akan dipilih masing-masing 1 (satu) kabupaten yang belum dan telah menerapkan UU tentang SP3K, yaitu Kota Makassar (telah menerapkan) dan Kabupaten Gowa  (belum menerapkan). Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metoda triangulasi, yaitu memanfaatkan data sekunder laporan dan dokumen yang tersedia baik tingkat pusat maupun lapangan, 
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indepth interview dan FGD yang melibatkan informan kunci di berbagai level pemerintah. Instrumen penelitian adalah kerangka wawancara (Kuesioner) dirancang dengan kerangka pemikiran Koentjaraningrat yang terdiri dari analisis sebagai berikut : (1) analisis terhadap SDM Pendukung (2) sarana dan sarana pendukung (3) sistem dan norma terkait, dan (4) operasionalisasi sistem penyuluhan yang sedang berlangsung (Koentjaraningrat, 1997). Sedangkan analisis kajian menggunakan analisis SWOT.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Analisis Kesiapan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan 3.1.1. Legalitas Kesiapan kelembagaan dilihat dari aspek legalitas yang termuat dalam UU No 16 tahun 2006, secara de jure (Perda dan Perbup) dinilai relatif tidak memadai.  Pada saat kajian ini dilaksanakan, kedua wilayah penelitian, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, belum  memiliki aspek legal, walaupun keduanya telah mencoba mengajukan Perda untuk keberadaan kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, namun belum mendapat persetujuan DPRD. Tetapi dari segi fungsi menjalankan tugas sebagai penyuluh Kota Makassar lebih berkembang karena telah ada Perwali Makassar No. 51 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural kantor Ketahanan Pangan, tentang uraian tugas jabatan struktural kantor Ketahanan Pangan yang di dalam struktur tersebut juga telah ada tugas dan fungsi penyuluh. Berbeda dengan Kabupaten Gowa, dimana kelembagaan penyuluhan tidak secara tegas eksistensi kelembagaannya, karena penyuluhan berada pada Dinas Pertanian dan pada setiap Kecamatan disebutnya kantor cabang dinas pertanian yang menggantikan nama Balai Penyuluh Pertanian yang lazim pada seluruh daerah di Indonesia. Sebenarnya jika aspek legal berupa Perda dan Perbup/Perwali, maka diharapkan  mempunyai makna yang sangat penting dan nyata karena akan berimplikasi pada peningkatan dinamika kelembagaan penyuluhan di Kota/kabupaten yang bersangkutan. Karena terutama berimplikasi pada komitmen pihak eksekutif maupun legislatif terhadap anggaraan daerah (APBD) bagi pembiayaan kegiatan Organisasi Penyuluhan di kabupaten yang bersangkutan.   
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3.1.2. Aspek Ketenagaan Di kota Makassar sudah memiliki penyuluh pertanian yang berkompeten di berbagai bidang ilmu. Pada kota Makassar mengacu pada Permentan No. 35 Tahun 2009. Jumlah penyuluh yang ada di Kota Makassar pada 2 BPP, yaitu 56 orang yang terdiri dari PNS dan THL (Tenaga Harian Lepas). Namun, di Kota Makassar penyuluh masih dianggap kurang karena belum menyentuh seluruh daerah yang potensial. Selain itu juga, penyuluh dianggap kurang karena belum memenuhi permintaan 1 penyuluh untuk 1 desa (kelurahan) di Kota Makassar.  Di Kabupaten Gowa terdapat 142 jumlah tenaga penyuluh yang terdiri dari 79 penyuluh PNS dan 63 tenaga penyuluh THL (tenaga harian lepas) yang tersebar pada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Saat ini di Kabupaten Gowa jumlah tenaga penyuluh masih dianggap tidak cukup jumlahnya untuk menjalalankan fungsi dan tugasnya dikarenakan setiap tahunnya terdapat penyuluh yang pensiun sedangkan untuk penerimaan tenaga penyuluh tidak ada. Selain itu, juga adanya pemekaran kecamatan yang menyebabkan sebagian tenaga penyuluh diarahkan kesana. Untuk idealnya satu orang penyuluh harus menempati satu kelurahan/desa. Sumber daya manusia (penyuluh) di Kabupaten Gowa masih kurang memadai pada bidang kompetensinya untuk menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya pada kompetensi komputerisasi dan pada kompetensi metode penyuluhan.  3.1.3. Aspek Penyelenggaraan Di Kota Makassar, penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan programa yang telah disusun baik di tingkat kota maupun BPP. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan penyelenggaraan LUEPP (Lembaga Usaha Ekonomi Pangan Perkotaan). Pelatihan juga dilakukan oleh penyuluh yang dilaksanakan secara rutin. Dalam penyelenggaraannya, THL sangat berperan penting pada proses pemberdayaan kelompok tani.  Pada proses pelaksanaannya, semua programa penyuluhan sudah bejalan namun biasanya tidak tepat pada waktunya. Pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh kepada masyarakat bersifat parsial berjalan dengan sendiri-sendirinya. Sedangkan penyelenggaraan penyuluhan sistem LAKU dianggap masih kurang atau sulit dijalankan secara penuh, karena terbatasnya kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem tersebut.  Penyelenggaraan penyuluhan di Gowa sudah dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif dengan menyesuaikan keadaan kebutuhan serta 
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kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Sebelum dilaksanakan penyelenggaraan penyuluhan, terlebih dahulu melaksanakan PRA Desa kemudian setelah itu akan dibuat rencana kerja yang dibuat berdasarkan programa desa. Setelah programa desa selesai selanjutnya dibuatlah programa penyuluhan untuk kelangsungan proses penyelenggaraan penyuluhan. Salah satu penyebab utama menghambat penyelenggaraan penyuluhan adalah tidak adanya kelembagaan penyuluh, dan penyelenggaraan penyuluhan belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik.  3.1.4. Aspek Sarana Dan Prasarana Pada kedua BPP yang ada di Kota Makassar sudah terdapat gedung pertemuan yang bisa membantu untuk kelangsungan semua proses penyelenggaraan penyuluhan seperti pertemuan dua kali dalam sebulan pada BPP. Untuk semua penyuluh PNS sudah tersedia dua motor yang dapat digunakan untuk menunjang kelancaran operasional penyelenggaraan proses penyuluhan yang dilakukan di lapangan. Namun, pada BPP yang ada di Makassar masih terdapat kekurangan untuk bagian saranana seperti belum terdapat laboratorium lapangan khusus untuk kegiatan percontohan, misalnya untuk demplot, dan ruang perpustakaan penyuluh dan bahan bacaan yang belum memadai.  Di Kabupaten Gowa, terkesan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa dianggap kurang memfasilitasi penyuluh untuk proses penyelenggaraannya. Semua sarana dan prasarana yang ada di BPP dianggap sangat kurang memadai. Selain itu, pada setiap kecamatan juga tidak semua memiliki gedung BPP, hanya sebagian kecamatan yang memiliki gedung BPP yaitu Bontomarannu, Tombolo Pao, dan Manuju. Selain itu, fasilitas kendaraan untuk penyuluh juga belum merata untuk daerah Gowa.  3.1.5. Aspek Pembiayaan Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para penyuluh di Makassar, maka  diberi tunjangan sebesar Rp250 000 yang berasal dari operasional daerah (APBD) selain BOP yang pembiayaannya berasal dari APBN sebesar Rp400 000 untuk seluruh penyuluh PNS. Di Kota Makssar sendiri belum ada komitmen eksekutif dan legislatif terhadap pembiayaan, karena tunjangan yang diterima untuk operasional penyuluh dengan sistem laku  masih relatif kurang dan dianggap masih jauh dari harapan disebabkan areal penyelenggaraan untuk membina petani dengan kunjungan yang 
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harus dilakukan pada masing-masing wilayah kerja penyuluh (WKPP) sangat luas. Di Kabupaten Gowa penyelenggaraan penyuluhan hanya bertumpuh pada kesadaran dan dedikasi yang tinggi dari para penyuluh sehingga masih ada tanda-tanda aktivitas penyelenggaraan penyuluhan, walaupun penyelenggaraanya tidak begitu maksimal. Salah satu faktor penyebab kurang terselenggaranya penyuluhan Kabupaten Gowa dengan efektif dan efesien adalah karena ketersediaan pembiayaan dari daerah yang sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat, bahwa tambahan biaya operasional dari APBD hanya berupa biaya transportasi sebesar Rp35 000 per bulan, walaupun setiap penyuluh juga menerima biaya BOP dari pusat (APBN), tetapi dirasakan sangat tidak memadai untuk setiap penyuluh dalam menyelenggarakan penyuluhan pada masing-masing WKPP dan WKBP.  3.1.6. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh di Kota Makassar  memerlukan langkah pembinaan dan pengawasan yang memadai. Namun, karena keterbatasan yang ada sampai saat ini belum terselenggara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara baik dan terstruktur serta terencana, baik pembinaan dan pengawasan secara internal maupun dari komponen eksternal. Berbeda dengan di Kabupaten Gowa, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan sangat dibutuhkan untuk lebih terarahnya aktivitas penyelenggaraan penyuluhan, namun fungsi tersebut sama sekali tidak berjalan secara maksimal, karena disatu sisi penyelenggaraan penyuluhan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena lembaga penyuluhan yang terkesan tidak memadai untuk wadah penyeleggaraan penyuluhan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh tidak dapat jelas aras berpijaknya untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah  yang tidak setuju  mengenai perumusan kode etik penyuluh dan apalagi ada wacana tentang pembentukan organisasi profesi, yang akan menjadi bagian terintegrasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.  3.2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kelembagaan Penyuluhan Beberapa faktor yang dapat digambarkan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian pengembangan kelembagaan 
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penyuluhan, teridentifikasi dari proses FGD (Focus Group Discussion) yang telah diselenggarakan pada kedua lokasi penelitian. Hasil yang dapat dikemukakan secara faktuil terungkap bahwa faktor penghambat dan pendukung yang dapat mendukung kearah kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah terdiri dari faktor legalitas, kelembagaan dengan segala prosesnya, sumberdaya manusia, dan komitmen eksekutif dan legislatif yang tidak memadai. Adapun faktor penghambat dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dapat dilihat pada Tabel 1 sedangkan faktor pendukung dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.  Tabel 1. Faktor Penghambat dalam Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar Faktor Penghambat Kabupaten Gowa Kota MakassarEgo Sektoral yang menyulitkan koordinasi √ √Sarana dan Prasarana BPP yang kurang memadai √ -Penyelenggaraan penyuluhan belum terintegrasi dan bersinergis dengan baik √ -Fungsi pembinaan dan pengawasan lemah √ √Keberadaan penyuluh di setiap desa belum merata √ -Belum adanya PP √ √Kompetensi penyuluh Lemah √ -Kualifikasi SDM kurang sesuai √ √Koordinator penyuluh bukan organisasi fungsional √ √Pemakaian tenaga penyuluh masih sebatas perbantuan bukan pendampingan √ √ Tabel 2. Faktor Pendukung dalam Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar Faktor Pendukung Kabupaten Gowa Kota MakassarKomitmen Legislatif √ √Komitmen Eksekutif √ √Komitmen Penyuluh √ √   
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3.3. Faktor-faktor Kebutuhan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Faktor-faktor yang berpotensi menjadi kebutuhan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, antara lain :    1. Belum adanya aspek legal pada tingkat nasional berupa peraturan  pemerintah yang dapat menjadi payung hukum bagi peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah seperti Kepres, Kepment, Perda serta kebijakan-kebijakan pemerintah lebih lanjut di tingkat operasional. Dengan demikian dinilai telah menjadi  kebutuhan mendesak untuk segera diterbitkan PP terkait sebagai payung hukum (aspek legal) bagi implementasi UU tersebut di daerah. 2. Keterbatasan dalam hal pendapatan daerah telah menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan karena Pemda tidak menempatkannya sebagai prioritas utama dalam struktur pembangunan di daerah. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan  pusat  dalam hal anggaran dan dukungan fasilitas untuk insentif pengembangan kelembagaan penyuluhan. 3. Belum adanya standar kompetensi telah menyebabkan kurang jelasnya arah kurikulum pendidikan penyuluhan maupun kurikulum Diklat bagi penyuluh serta fungsi kontrol kinerja penyuluhan di daerah. Oleh karena itu telah menjadi kebutuhan mendesak untuk segera diadakan standarisasi  kompetensi profesi penyuluh yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan pendidikan penyuluhan, dan Diklat bagi penyuluh, maupun kontrol bagi profesi dan penyelenggaraan penyuluhan. Untuk itu juga dinilai perlu mengembangkan lembaga sertifikasi profesi penyuluh yang benar-benar dapat menjamin keberadaan penyuluh yang kompeten/professional. 4. Minat yang tinggi dari pihak penyuluh dalam menyusun rencana strategis bagi pengembangan programa dan penyelenggaraan penyuluhan di masing-masing tingkat baik di pusat maupun di daerah. Hal ini mengimplikasikan perlunya penyusunan  renstra lembaga penyuluhan di masing-masing tingkat (pusat/daerah), telah menjadi standar kebutuhan bagi penyelenggaraan penyuluhan. Terjadinya kompetisi yang  tidak sehat antar pelaku usaha (baik di hulu maupun di hilir dalam system agribisnis), intervensi pelaku politik untuk kepentingan yang sempit pada kelembagaan petani, kekurangsiapan permodalan usahatani, dan keefektifan peran nyata akademisi dan LSM 
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maka dinilai telah menjadi kebutuhan atas perlunya pengembangan sistem kemitraan agribisnis sinergis antar pelaku utama dengan pelaku usaha dan pemerintah, serta dengan legislatif,  maupun akademisi.  3.4. Strategi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) telah dilakukan berdasarkan analisis-analisis sebelumnya. Unit analisis ini adalah kelembagaan penyuluhan secara keseluruhan pada tingkat Kota/Kabupaten. Faktor internal mencakup faktor-faktor yang berada dalam kendali kelembagaan penyuluhan di tingkat kota/kabupaten sampai pada setiap BPP. Sedangkan faktor eksternal mencakup faktor-faktor di luar kendali kelembagaan penyuluhan baik di tingkat kota/kabupaten  maupun di setiap BPP (Tabel 3).  Tabel 3. Faktor Internal dan Eksternal Kelembagaan Penyuluhan Pertanian    FaktorInternal            Faktor Eksternal  

KEKUATAN   (S)1. Legalitas UU No. 16 Th.   2006 tentang SP3K 2. Komitmen pusat terhadap  pengembangan programa, anggaran dan dukungan fasilitas penyuluhan 3. Struktur organisasi sudah terbentuk 4. Potensi wilayah pertanian  yang strategis 5. Keinginan meraih dana dari pusat 6. Komitmen membuat renstra penyuluhan 7. Peran strategis lembaga dalam pengembangan agribisnis 8. Kekompakan Penyuluh terhadap kelembagaan

KELEMAHAN (W)1. Ketidaksiapan  kelembagaan petani2. Tingginya ego sektor menyulitkan koordinasi 3. Proporsi desa per penyuluh tinggi 4. Perbedaan persepsi antar pimpinan daerah menyebabkan lemahnya komitmen daerah terhadap UU No. 16 Th. 2006, karena belum adanya PP 5. Keberadaan fasilitas gedung  Bapeluh dan fasilitas BPP kurang memadai 6. Kompetensi penyuluh masih lemah (mengacu UU No. 16 Th. 2006) 7. Kualifikasi SDM pengelola kelembagaan penyuluhan kurang sesuai 8. Fungsi pembinaan dan pengawasan lemah9. Aktualisasi informasi/inovasi lemahPELUANG  (O) 1. Komitmen pemerintah pusat terhadap anggaran bagi pengembangan pertanian 2. Kebutuhan petani terhadap kelembagaan penyuluhan 3. Tuntutan kebutuhan pangan 4. Keberadaan investor swasta dalam bidang agribisnis kemitraan   

STRATEGI  SO1. Menerapkan sistem insentif oleh pusat dalam prioritas programa, anggaran dan dukungan fasilitasnya untuk mengoptimalkan persiapan aspek legal, ketersediaan struktur dan keinginan untuk meraih dana dari pusat untuk pengembangan pangan 2. Mengembangkan kemitraan sinergi antar pelaku utama dg pelaku usaha dan pemerintah maupun akademisi 

STRATEGI  WO1. Menerbitkan Perwali/Perbut terkait disertai sosialisasi dan internalisasi UU No. 16 Th. 2006 ke pihak legislatif dan eksekutif (terkait) di pusat maupun di daerah  untuk menyamakan persepsi pihak-pihak terkait agar mendapatkan komitmen 2. Pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi profesi penyuluh sejalan dg pengembangan kelembagaan petani dan tuntutan kebutuhan pangan & energi alternatif ANCAMAN (T) 1. Sulitnya integrasi lintas sektor (antar instansi dan sub sektornya) baik di pusat maupun di daerah 2. Image masyarakat terhadap kompetensi & paradigma penyuluhan top down 3. Ketidaksiapan lmbga pendukung agribisnis 4. Terkotak-kotaknya kelembagaan petani ke dalam interes elite politik 5. Intervensi kepentingan sempit politik terhadap netralitas kelembagaan penyuluhan 6. Kompetisi bisnis Saprotan &Pemasaran yang tidak sehat 7. Persepsi kalangan akademisi dan LSM bahwa penyuluhan top down 

STRATEGI  ST1. Mengembangkan kemitraan sinergi antar pelaku utama dengan pelaku usaha dan pemerintah, serta dengan legislatif,  maupun akademisi  2. Penyusunan renstra lembaga penyuluhan dimasing-masing tingkat (pusat/daerah) sebaiknya melibatkan pihak-pihak terkait (pelaku utama dan pelaku usaha, sektor terkait maupun akademisi dan LSM     

STRATEGI  WT1. Menerbitkan Perwali/Perbut terkait disertai sosialisasi dan internalisasi UU No. 16 Th. 2006 ke pihak akademisi dan LSM disamping pihak legislative dan eksekutif (terkait) di pusat maupun di daerah  untuk menyamakan persepsi pihak-pihak terkait agar mendapatkan komitmen. 2. Pengembangan standar kompetensi dan  sertifikasi profesi penyuluh yang berorientasi pada pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha sejalan dengan pengembangan kelembagaan petani dan tuntutan kebutuhan pangan dan energi alternatif      Berdasarkan jastifikasi fakta hasil penelitian yang telah dianalisis, maka disusun prioritas strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan ke depan adalah sebagai berikut :  
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1. Menerbitkan Perwali/Perbut terkait disertai sosialisasi dan internalisasi UU No. 16 Th. 2006 ke pihak akademisi dan LSM disamping pihak legislatif dan eksekutif (terkait) di daerah  untuk menyamakan persepsi pihak-pihak terkait agar mendapatkan komitmen. 2. Menerapkan sistem insentif oleh pusat dalam prioritas programa, anggaran dan dukungan fasilitasnya untuk mengoptimalkan persiapan aspek legal, ketersediaan struktur dan keinginan untuk meraih dana dari pusat untuk pengembangan pangan. 3. Pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi profesi penyuluh yang berorientasi pada pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha sejalan dengan pengembangan kelembagaan petani dan tuntutan kebutuhan akan pangan.  4. Penyusunan renstra lembaga penyuluhan dimasing-masing tingkat (pusat/daerah) sebaiknya melibatkan pihak-pihak terkait (pelaku utama dan pelaku usaha, sektor terkait maupun akademisi dan LSM.  Mengembangkan kemitraan sinergi antar pelaku utama dengan pelaku usaha dan pemerintah, serta dengan legislatif,  maupun akademisi.  4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 1. Kesiapan daerah dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 Tentang  Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai berikut :  a. Belum ada legalitas keberadaan kelembagaan penyuluhan berupa perwali/perda, dan hal itu  belum  sepenuhnya sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006 Tentang SP3K dan belum sepenuhnya berfungsi terutama karena faktor pendanaan. b. Faktor ketenagaan masih dihadapkan pada beberapa masalah antara lain jumlah penyuluh, kualitas kompetensi profesi penyuluh, dan peralihan profesi penyuluh menjadi non penyuluh. c. Sarana dan prasarana masih beragam dan sangat minim terutama di Kabupaten Gowa, namun belum ada komitmen untuk pembangunan gedung Badan Pelaksana Penyuluhan atau nama lain yang berfungsi untuk itu (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian), beserta kelengkapannya.  Keberadaan fasilitas BPP relatif kurang memadai (kurang siap). 
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d. Dalam aspek pembiayaan masih dihadapkan pada keterbatasan (kurang siap),  yang disebabkan oleh dominasi kepentingan ego sektoral dan antara daerah terdapat variasi tingkat komitmen pihak legislatif dan eksekutif sehingga berpengaruh terhadap operasionalisasi kegiatan penyuluhan. Daerah masih sangat mengharapkan dukungan biaya dari APBN untuk pembiayaan pengembangan kelembagaan penyuluhan. e. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, belum sepenuhnya operasional (kurang siap). Sistem Laku belum sepenuhnya berjalan, namun belum didukung oleh kesinambungan aktualisasi  informasi dan inovasi. Keberadaan THL dinilai memperkecil kekurangan jumlah penyuluh lapangan, namun kompetensinya masih kurang memadai. Penyusunan programa sebagian sudah mulai mengarah kependekatan yang partisipatif, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya partisipatif. f. Kesiapan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyuluhan relatif lemah, karena belum ada lembaga keprofesian dan organisasi profesi yang berfungsi menjamin kualitas kompetensi penyuluh.  2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, antara lain :  a. Faktor yang menghambat antara lain : 1. belum adanya Perwakli/Perbut, 2. Pembatasan jumlah eselonering sejalan dengan PP No. 41/2007, 3. Adanya persepsi bahwa kelembagaan penyuluhan itu bersifat fakultatif, 4. Ego sektoral yang masih tinggi, 5. Keterbatasan dalam pendanaan. b. Faktor-faktor yang berpotensi sebagai pendukung antara lain : 1. Bila ada komitmen legislatif dan eksekutif terhadap pengembangan kelembagaan penyuluhan; 2. Dukungan dari pusat baik yang berupa programa (misal : PUAP, FEATI), dukungan fasilitas (misal : BPP model, sarana transportasi dan kelengkapannya), dan anggaran DAK melalui APBN; 3. Kegiatan sosialisasi, internalisasi dan koordinasi pimpinan kelembagaan penyuluhan secara nasional; dan 4. Penerapan sistem insentif/disinsentif dalam alokasi anggaran dan programa oleh pusat. 
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3. Faktor-faktor yang menjadi kebutuhan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, antara lain :  a. Perlunya segera diterbitkan Perwali/Perbut  terkait sebagai payung hukum (aspek legal) kelembagaan penyuluhan sesuai Undang-Undang.  b. Dukungan  pusat  dalam hal anggaran dan dukungan fasilitas untuk insentif  pengembangan kelembagaan penyuluhan. c. Kejelasan standar kompetensi profesi penyuluh agar dapat menjadi acuan bagi pengembangan pendidikan penyuluhan, dan Diklat bagi penyuluh, maupun control bagi profesi dan penyelenggaraan penyuluhan. d. Penyusunan renstra lembaga penyuluhan dimasing-masing tingkat (daerah). e. Sistem kemitraan sinergi antar pelaku utama dengan pelaku usaha dan pemerintah, serta dengan legislatif,  maupun akademisi.  4.2. Saran Seyogyanya diterapkan strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sebagai berikut : 1. Menerbitkan Perwali/Perbut  terkait disertai sosialisasi dan internalisasi UU No. 16 Tahun 2006 ke pihak terkait, disamping pihak legislatif dan eksekutif (terkait) di daerah  untuk menyamakan persepsi pihak-pihak terkait agar memiliki komitmen. 2. Menerapkan sistem insentif oleh pusat dalam prioritas programa, anggaran dan dukungan fasilitasnya untuk mengoptimalkan persiapan aspek legal, ketersediaan struktur dan keinginan untuk meraih dana dari pusat untuk pengembangan pangan di daerah. 3. Pengembangan standar kompetensi dan  sertifikasi profesi penyuluh yang berorientasi pada pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha sejalan dengan pengembangan kelembagaan petani dan tuntutan akan kebutuhan pangan. 4. Penyusunan renstra lembaga penyuluhan dimasing-masing tingkat (pusat/daerah) sebaiknya melibatkan pihak-pihak terkait (pelaku utama dan pelaku usaha, sektor terkait maupun akademisi dan LSM. 
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5. Mengembangkan kemitraan sinergi antar pelaku utama dengan pelaku usaha dan pemerintah, serta dengan legislatif,  maupun akademisi.  DAFTAR PUSTAKA Koentjaraningrat. 1997. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92.     



 

 

   PERAN DAN PENGARUH SEKTOR PERTANIAN DALAM  PEMBANGUNAN EKONOMI  Azhar Bafadal1, M. Arief Dirgantoro2, dan Surni3 Dosen Universitas Halu Oleo E-mail : 1azharbafadal@yahoo.com; 2digantoro_m_a@yahoo.co.id;  3surni_unhalu@yahoo.com   ABSTRACT The agricultural sector is a sector that provides a significant contribution to the economic development and become the foundation of most of the population live in Southeast Sulawesi. The purpose of the study is to examine the role and influence of the agricultural sector (crops, plantations, livestock and fisheries) on the performance of the local economy including economic growth, income per capita, unemployment and poverty in the Southeast. The analyzes were performed based on econometric models, namely by building and estimating a system of simultaneous equations, which have the the fiscal block, production and labor block, block of economic performance, the performance of the agricultural sector blocks and blocks of aggregate demand. After estimating the model, followed by the simulation models. The simulation was performed with five scenarios, namely Scenario (1) increased production of food crops 20 percent, Scenario (2) 20 percent increase in crop production, Scenario (3) 20 percent increase in livestock production, Scenario (4) 20 percent increase in fish production, and Scenario (5) a combination of scenarios 1,2,3 and 4. Data used are time series in 1990-2011. The analysis showed that the agricultural sector dominates in the formation of output and employment in the Southeast. Increased agricultural production provide a significant role in economic growth, per capita income and the reduction of unemployment and poverty. Thus, a more adequate attention to the agricultural sector is a necessary condition to help overcome the problems of the economy at the micro level of society and can help improve macroeconomic indicators of Southeast Sulawesi.  Keywords: Agriculture, Economics, Output  1. PENDAHULUAN Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak tahun 2003 selalu di atas 7 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di atas 
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tampaknya belum cukup mampu untuk mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini,  bahkan tingkat pengangguran justru mengalami peningkatan di mana pada tahun 2003 pengangguran mencapai 9.43 persen. Setelah tahun 2003, tingkat pengangguran meningkat menjadi 11.90 persen pada tahun 2004 dan 10.93 persen pada tahun 2005. Kondisi yang lebih baik ditunjukkan pada tahun 2006 dan 2007, dimana tingkat pengangguran menurun yaitu sebesar 9.67 persen dan 6.40 persen. Walau ada gejala terjadi penurunan pengangguran selama lima tahun terakhir terakhir tetapi angka kemiskinan tetap di Sultra relatif masih tinggi, yaitu masih di atas 10 persen dari jumlah penduduk. Ilustrasi tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.  Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Sultra, Tahun 2003-2010 U r a i a n T  a  h  u  n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010PDRB (Rp T) a 6.96 7.48 8.03 8.62 9.31 10.01 10.77 11.65Pertumbuhan Ekonomi (%) 7.57 7.51 7.31 7.36 7.96 7.27 7.57 8.19Pengangguran (%) 9.43 11.90 10.93 9.67 6.40 5.73 5.00 4.61Kemiskinan (%) 23 22 21 23 23 21 19 16Sumber    : BPS, 2012 Keterangan : a ADH konstan tahun 2000  Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan tulang punggung dalam menopang perekonomian Sultra. Hal itu dibuktikan betapa sektor pertanian (dalam arti luas) secara agregat memberikan kontribusi pada PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 42.37 persen pada tahun 2005 dan 33.20 persen pada tahun 2010 (Tabel 2). Peranan sektor pertanian tampaknya dalam jangka pendek belum akan dapat digeser oleh sektor lain dalam sumbangsihnya pada output Sultra. Hal itu disebabkan  peranan sektor yang lain masih jauh di bawah sektor pertanian.   Jika dicermati lebih jauh pada sektor pertanian, maka sub sektor perikanan dan perkebunan memberikan sumbangan terbesar pada pembentukan PDRB, yaitu mencapai kisaran 14-15 persen.  Pangsa sub sektor lainnya nilainya di bawah 10 persen, yaitu sub sektor tanaman pangan 9.35 persen; Peternakan 5.76 persen dan Kehutanan 1.48 persen. Dengan demikian, Sultra seyogyanya mendesain daerahnya menjadi basis perkebunan yang sekaligus mengintegrasikan kegiatan industri pengolahannya guna mengolah komoditas seperti kakao dan hasil 
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perikanan seperti processing ikan, udang dan rumput laut.  Jika hal itu dapat dilakukan maka upaya pencipataan nilai tambah akan semakin dapat dilakukan dari komoditas yang juga dihasilkan dari daerah Sultra. Salah satu permasalahan yang berarti di Sultra adalah sangat kurangnya kegiatan yang mengolah produk asalan atau bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi. Data menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan hanya memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar 6-7 persen. Dengan potensi sektor pertanian yang masih dominan maka harapan sebenarnya tertumpu pada agroindustri dalam konteks agribisnis.  Dapat dikatakan bahwa perekonomian Sultra saat ini masih bertumpu pada sektor primer yang dibayangi oleh sektor tersier.  Tabel 2. Pangsa Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto Sultra Secara Sektoral, Tahun 2003-2010 Sektor T a h u n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Pertanian 41.04 41.13 42.37 38.10 38.12 36.44 35.02 33.20 2. Pertambangan dan Galian 5.12 5.01 4.53 4.60 4.81 4.60 4.28 4.9 Sektor Primer 46.16 46.14 46.90 42.70 42.93 41.04 39.3 38.1 3. Industri Pengolahan 6.78 6.20 5.78 6.44 7.90 7.62 6.43 7.14 4. Listrik, Gas dan Air   Bersih 0.80 1.12 1.05 1.15 0.94 0.87 0.93 0.92 5. Konstruksi 7.22 7.00 6.79 7.11 6.92 7.40 7.72 8.26 Sektor Sekunder 14.80 14.32 13.62 14.70 15.76 15.89 15.08 16.59 6. Perdagangan, hotel dan Restoran 14.67 14.95 14.22 16.33 15.22 16.26 17.45 18.14 7. Pengangkutan dan Komunikasi 6.25 6.57 7.45 9.86 8.17 8.46 9.26 9.30 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4.27 4.61 4.62 4.73 5.04 5.38 5.30 5.49 9. Jasa-jasa 13.85 13.41 13.19 11.67 12.88 12.97 13.61 13.65 Sektor Tersier 39.04 39.54 39.48 42.59 41.31 43.07 45.62 46.58 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Sumber    : BPS, 2012 Keterangan : ADH berlaku  Pada sisi ketenagakerjaan, keberadaan sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat Sulawesi Tenggara. Meskipun kecenderungannya jumlah tenaga kerja berfluktuatif namun sektor 
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pertanian masih mendominasi. Jumlah kontribusi tenaga kerja tertinggi pada tahun 2008 sebesar 538 626 orang atau 58.22 persen dari seluruh sektor di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2010 kembali mengalami penurunan sebesar 496 054 orang atau 49.62 persen Sektor keuangan menjadi yang terendah dibandingkan sektor lain dengan kontribusi jumlah tenaga kerja tertinggi pada tahun 2009 sebesar 6 780 orang atau 0.71 persen Pada tahun 2008 terendah yang bekerja di sektor keuangan sebesar 4 043 orang atau 0.44 persen. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji peran dan pengaruh sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) terhadap perekonomian Sulawesi Tenggara, (2) melakukan simulasi peningkatan produksi tanaman pangan 20 persen, peningkatan produksi perkebunan 20 persen, peningkatan produksi peternakan 20 persen, peningkatan produksi perikanan 20 persen, dan kombinasi dari keempat skenario di atas dengan melihat dampaknya terhadap kinerja perekonomian daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pengangguran dan kemiskinan.   2. TINJAUAN PUSTAKA Beberapa studi telah dilakukan beberapa peneliti yang mengkaji keberadaan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Penelitian tersebut mengilustrasikan peran yang dimainkan sektor pertanian dalam pembangunan dan prasyarat yang perlu dipenuhi agar kinerja sektor pertanian dapat diandalkan serta bagaimana kaitan sektor pertanian dengan sektor lainnya maupun kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Beberapa dari hasil penelitian tersebut dipaparkan pada uraian di bawah ini. Rahayu (2013) melakukan studi kinerja dan peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Blora. Studi tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen diketahui  bahwa  sektor pertanian, subsektor tanaman perkebunan, peternakan, dan kehutanan berperanan sebagai  sektor/subsektor potensial. Subsektor tanaman bahan makanan berperanan sebagai subsektor prima, sedangkan subsektor perikanan berperanan  sebagai subsektor terbelakang. Sudaryanto dan Rusastra (2006) melakukan studi kebijakan strategis usaha pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan pengentasan kemiskinan. Keberlanjutan pertanian dengan program daya rendah, serta kemampuan sumberdaya manusia dan adopsi teknologi rendah. Lahan 
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pertanian abadi dapat diwujudkan jika sektor pertanian (dengan nilai multi-fungsinya) dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Setelah krisis ekonomi, kemiskinan relatif tahun 2004 menurun drastis menjadi 16.70 persen, tetapi secara absolut angkanya tetap tinggi, yaitu 36.10 juta orang. Sebagian besar dari mereka (68.70 persen) tinggal di pedesaan dengan kegiatan utama (60 persen) di sekor pertanian, dengan ciri utama infrastruktur wilayah marginal, penguasaan dan akses sumber daya rendah, serta kemampuan sumber daya manusia dan adopsi teknologi rendah.    Menurut hasil penelitian Johannes dan Aloysius (2012) bahwa sektor pertanian memainkan peran signifikan dalam mengurangi kemiskinan.  Sebagaimana isu yang ada bahwa jumlah penduduk miskin pada sektor pertanian tergolong besar, dan suatu peningkatan produktifitas pertanian mempunyai potensi signifikan dalam mengurangi penduduk miskin.  Dengan kata lain, sektor pertanian mempunyai masalah kompleks tetapi hal itu tidak berarti masalah itu tidak dapat diatasi. Cara yang baik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mencoba meningkatkan produktifitas dalam sektor pertanian. Beberapa penelitian lain yang menjelaskan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, termasuk penelitian oleh Manggoel et al. (2012), Francis dan David (2012), Umaru dan Zubairu (2012). Penelitian terkait dengan kebijakan pemerintah dan sektor pertanian dilakukan oleh Dirgantoro, dkk (2009) dan Sujai (2009). Penelitian Dirgantoro, dkk (2009) adalah mengkaji kebijakan desentralisasi fiskal terhadap transformasi ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang dianalisis dengan menggunakan model persamaan simultan dengan metode pendugaan 2SLS dengan prosedur SYSLIN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan setelah ada kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah. Selain itu, peningkatan pajak berdampak positif pada PDRB non pertanian dan berdampak negatif terhadap PDRB sektor pertanian dan terjadi transformasi ekonomi. Peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur berdampak positif terhadap PDRB non pertanian dan total PDRB, tetapi berdampak negatif pada PDRB sektor pertanian dan terjadi transformasi ekonomi. Sujai (2011) melakukan studi dampak kebijakan fiskal dalam upaya stabilitas harga komoditas pertanian. Studi tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap inflasi dan menciptakan instabilitas harga dan pasokan pangan. Pemerintah telah menggunakan berbagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya stabilitas 
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harga dan ketersediaan pasokan pangan. Kebijakan fiskal pemerintah telah membuahkan hasil terbukti dengan terus turunnya inflasi di triwulan I tahun 2011 hingga mencapai 6.16 persen year on year pada bulan april 2011. Kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan dan bea hanya berlaku sementara dan dibarengi dengan upaya peningkatan produktifitas produksi pertanian.   Penelitian yang dilakukan oleh Ele et al. (2014) menunjukkan keterkaitan antara belanja modal untuk pertanian dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja modal pertanian berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Hal ini berarti bahwa kenaikan belanja modal pertanian akan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi pertanian.  Beberapa kajian lain tentang kebijakan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian juga telah dilakukan oleh Mapfumoet al. (2012), Uger (2013), Akintunde et al. (2013), Oyinbo et al. (2013), Dahmardeh dan Tabar (2013).   Penelitian ini adalah upaya untuk melengkapi kajian terdahulu yang memfokuskan pada upaya untuk melihat seberapa besar peran sektor pertanian dalam perekonomian. Setelah membangun model maka dilakukan simulasi untuk melihat dampak peningkatan produksi pada sektor pertanian terhadap kinerja perekonomian daerah Sulawesi Tenggara. Kinerja perekonomian diwakili oleh indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting buat Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan yang terkait dengan pembangunan pertanian di Sulawesi Tenggara.  3. METODE PENELITIAN Penelitian  dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013.  3.1. Tahap Membangun Model Model ekonometrika merupakan gambaran dari hubungan masing-masing variabel penjelas (explanatory variables) dan variabel endogen (endogenousvariables) khususnya yang menyangkut tanda dan besaran (magnitude and sign) dari penduga parameter sesuai dengan harapan teoritis. Tahapan membangun model disajikan dalam Gambar 1.       
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 Gambar 1. Tahapan Membangun Model Peran Sektor Pertanian Sultra, 2013  Model disusun dalam sistem persamaan simultan dan dinamis dengan mengintegrasikan sisi penawaran agregat dan permintaan. Model dibuat dalam persamaan simultan dengan alasan jumlah persamaan cukup banyak dan terdapat keterkaitan antar persamaan dalam model.Model yang dibangun dikelompokkan dalam lima blok yaitu : (1) blok fiskal daerah, (2) blok produksi dan tenaga kerja, (3) blok permintaan agregat, (4) blok 
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kinerja sektor pertanian, dan (5) blok kinerja perekonomian daerah.  Keterkaitan persamaan dalam setiap blok disajikan dalam Gambar 2. Berdasarkan keterkaitan blok-blok di atas, maka kerangka model desentralisasi fiskal di  secara rinci dijelaskan dalam model ekonometrika yang terdiri dari 29 persamaan struktural dan 13 persamaan  identitas.  3.2. Identifikasi dan Metoda Pendugaan Model Identifikasi terhadap model yang dibangun merupakan prasyarat sebelum melakukan estimasi yang tepat terhadap model. Cara yang sering dilakukan dalam mengidentifikasi model adalah melalui pengujan model struktur meliputi pengujian terhadap persamaan dengan pengelompokan terlebih dahulu persamaan ke dalam jumlah total persamaan (total variabel endogen) yang selanjutnya disebut G, jumlah variabel dalam model (variabel endogen dan predetermined)atau K, dan jumlah variabel dalam persamaan yang diidentifikasi (endogen dan eksogen) atau disebut M (Koutsoyiannis, 1977; Arief, 1993; Gujarati, 1995). Notasi tersebut diformulasi sebagai berikut :    (K-M)     (G-1) Keterangan :   G = jumlah  persamaan yang ada dalam sistem persamaan simultan (jumlah  variabel endogenous) K  = jumlah total variabel yang terdapat dalam model yang sedang diteliti (variabel endogenous dan  predetermined ) M = jumlah variabel endogenous dan eksogenous yang dimasukan dalam setiap suatu persamaan dalam sistem persamaan simultan          Berdasarkan formulasi di atas, maka suatu persamaan dalam model dapat menunjukkan kondisi  :  1. Jika   (K-M)  <  (G-1),  maka persamaan disebut under identified. 2. Jika (K-M)   =  (G-1) ,  maka persamaan disebut just identifeid. 3. Jika  (K-M)   >  (G-1), persamaan disebut over identified  Dalam penelitian ini metode pendugaan model yang digunakan adalah 2SLS dengan pertimbangan bahwa penerapan 2SLS menghasilkan taksiran yang konsisten, lebih sederhana, dan lebih mudah.      
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  Gambar 2. Kerangka Model Peran Sektor Pertanian Sultra, 2013  Keterangan: Bok Fiskal Daerah BHTX = Bagi hasil pajak (Rp/th) BHNTX  = Bagi hasil bukan pajak (Rp/th) DAU = Dana Alokasi umum (Rp/th) DAK = Dana alokasi khusus (Rp/th) D = Dummy desentralisasi fiskal (Sebelum desentralisasi fiskal = 0; Setelah desentralisasi fiskal = 1) GRTN = Pengeluaran rutin daerah (Rp/th) GPSP = Pengeluaran pembangunan sektor pertanian (Rp/th) GIND = Pengeluaran pembangunan sektor industri (Rp/th) INVE = Total investasi daerah (Rp/th) LTXD = Pajak Daerah  tahun sebelumnya(Rp/th) LRETD = Penerimaan Retribusi daerah tahun sebelumnya (Rp/th) LDAU  = Dana alokasi umum tahun sebelumnya (Rp/th) LBHTX  = Bagi hasil bukan pajak (Rp/th) LBHNTX  = Bagi hasil bukan pajak tahun sebelumnya (Rp/th) LGRTN = Pengeluaran rutin daerah tahun sebelumnya (Rp/th) LGPSP        = Pengeluaran pembangunan sektor pertanian tahun sebelumnya (Rp/th) PAD = Penerimaan Pendapatan asli daerah (Rp/th) POPP = Polulasi penduduk (Orang/th) PDRBS = Produk domestrik regional bruto sektoral RETD = Penerimaan Retribusi daerah (Rp/th) TPD = Total Penerimaan Daerah (Rp/th) TGD = Total Pengeluaran Pemerintah (Rp/th) TXD = Pajak Daerah (Rp/th) TTKD         = Penyerapan tenaga kerja daerah (orang/tahun)= total tenaga kerja daerah TREND = Trend ( th ke 1, 2, ..., n) TBHS = Total bagi hasil (Rp/th) TRNF = Total transfer pemerintah (Rp/th) TQSP = Total produksi sektor pertanian (Rp/th) TQIN = Total produksi sektor industri (Rp/th) 
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Blok Produksi dan Tenaga Kerja IR = Tingkat suku bunga (%) LTQJS = Total penerimaan produksi sektor Jasa tahun lalu (Rp/th) LTQSP  = Total penerimaan produksi sektor pertanian tahun lalu (Rp/th) LTQTBG = Total penerimaan produksi sektor Pertambangan tahun lalu (Rp/th)                 LTQWS  = Total penerimaan produksi sektor Pariwisata tahun lalu (Rp/th) TQTBG  = Total penerimaan produksi(PDRB)sektor Pertambangan (Rp/th) TQWS = Total penerimaan produksi (PDRB)sektor Pariwisata  (Rp/th) TQNP = Total penerimaan produksi (PDRB) non pertanian  lainnya TQJS = Total penerimaan produksi (PDRB)sektor Jasa (Rp/th) TQHT = Total penerimaan produksi (PDRB) sektor kehutanan (Rp/th) TKSP = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian (orang/th) TKIN = Tenaga kerja sektor industri (orang/th) TKTBG = Tenaga kerja sektor pertambangan (orang/th) TKWS = Tenaga kerja sektor pariwisata (orang/th) TKJS = Tenaga kerja sektor jasa(orang/th)  Blok Permintaan Agregat CPN = Konsumsi Pangan (Rp/th) CNPN = Konsumsi non pangan (Rp/th) CONS = Total konsumsi (Rp/th) ER = Nilai tukar rupiah terhadap $ US (Rp/$) IR = Tingkat suku bunga domestik (%) INVE = Total investasi di daerah (Rp/th) PABH = Pendapatan asli daerah dari bagi hasil (Rp/th) PDRBD = Produk Domestik Regional Bruto Permintaan PDRBK = Pendapatan per kapita (Rp/th) MDRH  = Impor daerah (Rp/th) XDRH  = Ekspor daerah(Rp/th) YD = Pendapatan disposibel /yang siap dibelanjakan  Blok Kinerja Perekonomian Daerah PDBK =  Pendapatan perkapita PMD    =  Penduduk miskin daerah  GRWT = Pertumbuhan ekonomi Daerah (%)  Blok Kinerja Sektor Pertanian QPN =  Produksi pangan (Rp/th) QBU  =  Produksi perkebunan (Rp/th) QPT = Produksi peternakan (Rp/th) QIKN = Produksi perikanan (Rp/th) TQSP = Total produksi sektor pertanian (Rp/th)  3.3. Validasi Model Validasi model dimaksudkan untuk menilai apakah nilai-nilai ramalan dari variabel endogen yang diestimasi memiliki perbedaan dengan nilai aktualnya. Validasi model dilakukan melalui simulasi dinamik dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Dalam validasi ini terdapat ukuran-ukuran tertentu, yaitu meliputi Root mean square Error (RMSE), Root Mean Square Percentage Error (RMSPE), simultan bias (UM) dan Coeficient Theils (U), dengan formula sebagai berikut : 
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 RMSE  = [ 1/T   (Yt s – Yt a) 2 ] 0,5 RMSPE  = [ 1/T  { (Yt s – Yt a)/Yt a } 2 ] 0.5    U- Theil   =         Keterangan : T   =   Jumlah periode (tahun) pengamatan Yt s =  Nilai estimasi pengamatan pada periode ke-t Yt a =  Nilai pengamatan aktual pada periode ke-t    Nilai  RMSPE digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai variabel endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai aktualnya dalam ukuran %. Sedangkan nilai U berguna untuk mengetahui kemampuan model untuk analisis simulasi peramalan. Jika RMSPE dan RMSE semakin kecil, maka model yang digunakan akan semakin baik. Sedangkan nilai U berkisar anatar 0 dan 1; jika U =0, model yang dibangun adalah model sempurna, dan sebaliknya jika U = 1, maka maka model yang dibangun adalah tidak sempurna atau naif (Koutsoyiannis, 1977).  3.4. Simulasi Simulai model dilakukan untuk menganalisis dampak kenaikan produksi pada sektor pertanian terhadap peubah endogen yang ingin diteliti. Setelah model divalidasi dan memenuhi kriteria secara statistika, maka model tersebut dapat dijadikan sebagai model dasar simulasi. Proses simulasi adalah proses penentuan taksiran nilai-nilai dependent variabels (endogenous variables) dengan cara mensubstitusikan hasil penaksiran koefisien regresi variabel bebas dan nilai variabel bebas yang aktual (menurut observasi) ke dalam model regresi yang berkaitaan dengan dependent variables ini. Peramalan dapat dibedakan menurut tujuan simulasi diantaranya adalah ramalan berdasarkan horison waktu yaitu : ex post forecasting, ex ante forecasting, dan backcasting (Arief,1993; Pindyk and Rubienfeld, 1991). Ada lima skenario yang dibuat yaitu : 1. Skenario I : Peningkatan Produksi Pangan Sebesar 20 %   2. Skenario II : Peningkatan Produksi Perkebunan 20 % 3. Skenario III : Peningkatan Produksi  Peternakan 20 % 4. Skenario IV : Peningkatan Produksi Perikanan 20 % 5. Skenario V : Peningkatan Produksi Pangan Sebesar 20 %,       Peningkatan Produksi Perkebunan 20 %,       Peningkatan Produksi Peternakan 20 % dan     Produksi Perikanan 20% 
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3.5. Sumber  Data Data yang digunanakan adalah time series tahun 1990-2011.  Semua data yang tercantum pada model penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kecuali data yang terkait dengan moneter yaitu tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah diperoleh dari Bank Indonesia.  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil  Estimasi Model Hasil estimasi model yang disajikan hanya pada blok kinerja sektor pertanian sesuai dengan tujuan penelitian. Blok kinerja sektor pertanian tersebut meliputi produksi pangan, produksi perkebunan, produksi peternakan dan produksi perikanan.  4.2. Produksi Pangan Koefisien determinasi persamaan produksi pangan Sulawesi Tenggara sebesar 65.72 persen, artinya 65.72 persen keragaman produksi pangan dijelaskan oleh keragaman pendapatan  perkapita, dummy desentralisasi fiskal dan trend sedangkan sisanya sebesar 34.28 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain (Tabel 3). Pendapatan per kapita, dummy desentralisasi fiskal dan trend tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi pangan Sulawesi Tenggara pada taraf nyata 5 persen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa semua peubah tersebut belum mampu memberikan konstribusi dalam upaya peningkatan produksi pangan di Sulawesi Tenggara. Peningkatan pendapatan per kapita tidak akan dapat meningkatkan produksi pangan. Selain itu, tidak ada perbedaan produksi pangan masa sebelum dan sesudah penerapan otonomi daerah.   Tabel 3. Hasil Pendugaan Parameter pada Persamaan Produksi Pangan di Sulawesi Tenggara, Tahun 1990-2011  Peubah Penjelas Parameter Dugaan Peluang (α)Intersep 93953.51 0.5007Pendapatan Perkapita (PDRBK) 70485.40   0.7231Dummy Desentralisasi Fiskal (D) 9946.83   0.8923TREND 5368.30   0.5963R2 =  0.34282        Fhitung = 2.96  (0.0620)   
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4.3. Produksi Perkebunan Koefisien determinasi persamaan produksi perkebunan Sulawesi Tenggara sebesar 62.62 persen, artinya 62.62 persen keragaman produksi perkebunan dapat dijelaskan oleh keragaman tenaga kerja sektor pertanian, dummy desentralisasi fiskal dan trend sedangkan sisanya 37.38 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Nilai parameter dugaan   dapat dilihat pada Tabel 4.  Tenaga kerja sektor pertanian, dummy desentralisasi fiskal dan trend tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi perkebunan pada taraf nyata 5 persen. Hal ini menunjukkan semua peubah tersebut belum mampu memberikan peningkatan produksi perkebunan di Sulawesi Tenggara.   Tabel 4. Hasil Pendugaan Parameter pada Persamaan Produksi Perkebunan di Sulawesi Tenggara, Tahun 1990-2011 Peubah Penjelas Parameter Dugaan Peluang (α) Intersep 28380.13   0.8468 Tenaga Kerja Sektor Pertanian (TKSP) 0.076775   0.8416 Dummy Desentralisasi Fiskal (D) 22462.96   0.6711 TREND 6960.265   0.0668 R2 =   0,62619       Fhitung = 9,49    (0,0007) 4.4. Produksi Peternakan Koefisien determinasi persamaan produksi peternakan Sulawesi Tenggara sebesar 60.12 persen, artinya 60.12 persen keragaman produksi peternakan dijelaskan oleh keragaman pendapatan per kapita dan dummy desentralisasi fiskal sedangkan sisanya 39.88 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya (Tabel 5). Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap produksi peternakan pada taraf nyata 5 persen. Parameter dugaan pendapatan perkapita sebesar 95 864 menunjukkan bahwa jika pendapatan perkapita meningkat 1 rupiah maka produksi peternakan meningkat sebesar 95 864 rupiah.   Tabel 5. Hasil Pendugaan Parameter pada Persamaan Produksi Peternakan di Sulawesi Tenggara, Tahun 1990-2011 Peubah Penjelas Parameter Dugaan Peluang (α) Intersep -28872.4 0.3871 Pendapatan Perkapita (PDRBK) 95864.46   0.0116 Dummy Desentralisasi Fiskal (D) 13913.99   0.3829   R2 = 0.60109   Fhitung = 13.56    (0.0003) 
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4.5. Produksi Perikanan Koefisien determinasi produksi perikanan Sulawesi Tenggara sebesar 59.73 persen, artinya 59.73 persen keragaman produksi perikanan dijelaskan oleh keragaman pendapatan perkapita dan dummy desentralisasi sebesar, sedangkan sisanya 40.27 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya (Tabel 6). Pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap produksi perikanan pada taraf nyata 5 persen. Nilai parameter dugaan pendapatan perkapita sebesar 204 978, artinya jika pendapatan perkapita meningkat 1 rupiah maka akan meningkatkan produksi perikanan sebesar 204 978 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita penduduk Sulawesi Tenggara mampu  meningkatkan produksi perikanan.   Tabel 6. Hasil Pendugaan Parameter pada Persamaan Produksi Perikanan di Sulawesi Tenggara, Tahun 1990-2011 Peubah Penjelas Parameter Dugaan Peluang (α)Intersep -106346   0.1413Pendapatan Perkapita (PDRBK) 204978,1   0.0111Dummy Desentralisasi Fiskal (D) 27562.87   0.4145R2 =  0.59728     Fhitung = 13.35    (0.0003) 4.6. Hasil Validasi Model Kriteria yang digunakan dalam validasi model adalah Root Mean Square Error (RMSE), Root Mean Square Percent Error (RMSPE) dan Theil Inequality Coefficients. Berdasarkan hasil validasi  selama 22 tahun diperoleh nilai RMSPE sebagian besar lebih kecil dari 50%.Secara keseluruhan menunjukkan bahwa nilai U Theil dibawah 0.2.  Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model cukup valid untuk simulasi   4.7. Pengaruh Peningkatan Produksi pada Blok Sektor Pertanian terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Analisa ini adalah hasil simulasi yang dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh atau dampak dari kenaikan produksi sebesar 20 persen pada blok kinerja sektor pertanian terhadap kinerja perekonomian daerah. Simulasi peningkatan produksi yang sama masing-masing sebesar 20 persen dimaksudkan untuk membandingkan dampak dari masing sektor tersebut.  Hasil simulasi tersebut disajikan pada Tabel 7. Skenario 1 (peningkatan produksi pangan sebesar 20 persen) memberikan makna positif terhadap kinerja perekonomian daerah.  
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Peningkatan produksi pangan 20 persen membuat pertumbuhan ekonomi meningkat 0.31 persen, dan mampu meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 0.06 persen. Pada sisi ketenagakerjaan, situasi tesebut akan menurunkan pengangguran 0.05 persen dan penduduk miskin dapat menurun 2.34 persen. Penurunan penduduk miskin lebih besar dibandingkan penurunan pengangguran mengingat jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkatan jumlah pengangguran. Pada Skenario 2 (peningkatan produksi perkebunan 20 persen) memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.14 persen dan peningkatan pendapatan per kapita 0.02 persen. Selain itu, peningkatan produksi perkebunan 20 persen akan memberikan dampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan masing-masing sebesar 0.02 persen dan 1.10 persen. Skenario 3 (peningkatan produksi peternakan 20 persen) juga memberikan dampak berarti pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita karena besaran variabel tersebut meningkat masing-masing sebesar 0.18 persen dan 0.03 persen. Akibat dari peningkatan produksi peternakan tersebut akan membuat indikator pengangguran dan kemiskinan menurun 0.03 persen dan 2.57 persen. Sektor perikanan merupakan sektor yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan output pertanian dalam arti luas di Sulawesi Tenggara.  Selain itu, sektor perikanan diharapkan memberikan peran besar di masa mendatang dalam menopang pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara.  Hasil simulasi pada Skenario 4 (peningkatan produksi perikanan 20 persen) membuat pertumbuhan ekonomi meningkat 0.34 persen dan pendapatan per kapita juga meningkat dengan besaran 0.06 persen. Kemampuan sektor perikanan untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan tampaknya sesuatu yang tidak perlu diragukan mengingat peningkatan produksi perikanan 20 persen akan menurunkan pengangguran sebesar 0.05 persen dan penduduk miskin dapat menurun dengan besaran 2.57 persen. Jika dibandingkan hasil simulasi dari masing-masing skenario dapat dikatakan bahwa Skenario 4 memberikan dampak yang lebih besar terhadap kinerja perekonomian daerah. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa besaran kinerja perekonomian daerah mengalami perubahan yang paling besar dibandingkan Sskenario lainnya. Berdasarkan kriteria itu pula maka sektor perkebunan memberikan dampak terkecil terhadap kinerja perekonomian daerah Sulawesi Tenggara. Hasil simulasi dari masing-masing skenario di atas memberikan resultante yang baik dalam melihat kinerja perekonomian daerah Sulawesi 
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Tenggara.  Hal itu dapat ditunjukkan pada Skenario 5 dimana merupakan kombinasi dari Skenario 1 sampai dengan Skenario 4 atau dilakukan simulasi dengan peningkatan secara simultan pada Produksi Pangan,  Produksi Perkebunan, Produksi Peternakan dan Produksi Perikanan  masing-masing 20 persen. Hasil simulasi dari Skenario 5 menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah akan semakin membaik dan lebih baik jika dibandingkan dari hasil masing-masing Skenario 1 sampai dengan Skenario 4. Hal itu dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat 0.96 persen sementara pendapatan per kapita meningkat sebesar 0.17 persen. Dampak yang lebih terasa juga dialami oleh pengangguran dan kemiskinan, dimana angka pengangguran menurun 0.15 persen dan penduduk miskin menurun secara tajam yaitu sebesar 7 persen.   Tabel 7. Ringkasan Hasil Simulasi Peningkatan Produksi pada Blok Kinerja Sektor Pertanian terhadap Kinerja Perekonomian Daerah di Sulawesi Tenggara, Tahun 1990-2011 Peubah Endogen SkenarioS1 S2 S3 S4 S5Persentase PerubahanPertumbuhan Ekonomi Daerah (GRWT) 0.31 0.14 0.18 0.34 0.96Pendapatan Perkapita (PDRBK) 0.06 0.02 0.03 0.06 0.17Pengangguran Daerah (UND) -0.05 -0.02 -0.03 -0.05 -0.15Penduduk Miskin Daerah (PMD) -2.34 -1.10 -2.57 -2.57 -7.00 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan 1. Sektor pertanian memberikan sumbangan pada perekonomian Sultra terbesar dibandingkan sektor lainnya. Sepertiga dari output Sultra disumbangkan oleh sektor pertanian. 2. Peningkatan pendapatan per kapita memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi peternakan dan perikanan, tetapi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi pangan. 3. Peningkatan masing-masing produksi pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perekonomian daerah Sultra, dimana peningkatan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, serta mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.  Peningkatan 
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produksi perikanan memberikan dampak terbesar terhadap perbaikan kinerja perekonomian Sultra.  5.2. Saran Mengingat besarnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian Sultra maka sudah sepatutnya perhatian terhadap sektor pertanian dapat lebih memadai, utamanya dalam kaitan alokasi fiskal daerah ke sektor tersebut. Selain itu, upaya untuk menggali dan memanfaatkan sektor perikanan (termasuk di dalamnya kelautan) seyogyanya mendapat prioritas untuk menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan sekaligus peningkatan pendapatan per kapita dan memacu pertumbuhan ekonomi.  Selain itu, agar sumbangan sektor pertanian dapat lebih bermakna maka perlu upaya peningkatan nilai tambah dari produk pertanian melalui pengolahan yang memadai sebelum produk tersebut keluar dari Sultra.  DAFTAR PUSTAKA Akintunde, Y. W., A. A. A. Adesope, and V. O. Okoruwa. 2013. ‘An Analysis of Federal Government Expenditure and Monetary Policy on Agricultural Output in Nigeria’. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. 1(6): 310-317. Arief, S. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. Universitas Indonesia-Press, Jakarta. BPS.  2012.  Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2012.  Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.  Kendari.  Dahmardeh, N.,  and, M. H. Tabar. 2013. ‘Government Expenditures and its Impact on Poverty Reduction (Empirical From Sistan and Baluchestan Province of Iran)’. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences. 2(1): 251-260. Dirgantoro, M. A, S. Mangkuprawira, H. Siregar dan B. M. Sinaga. 2009. ‘Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Transformasi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat’. Jurnal Organisasi dan Manajemen.5(1): 1-9. Ele, I. E., E. O. Iniobong, W. I. Out, and N. B. Itoro. 2014. ‘Analysis of Agricultural Public Capital Expenditure and Agricultural Economic Growth in Nigeria 1961–2010’. American Journal of Experimental Agriculture. 4(4): 443-456. Francis, N. Friday., and K. A. David. 2012. ‘The Challenges of Agriculture and Rural Development in Africa: The Case of Nigeria’. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development. 1(3): 45-61. Gujarati, D. 1995. Ekonometrika Dasar. Erlangga, Jakarta. 



384 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Peran dan Pengaruh Sektor... Azhar Bafadal, M. Arief Dirgantoro, dan Surni 

Johannes T. A and M. N. Aloysius. 2012. ‘Fiscal Policy, Labour Productivity Growth and Convergence between Agriculture and Manufacturing: Implications for Poverty Reduction in Cameroon’. Asian Social Science. 8(4): 190-202. Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics. Second Edition.The Micmillan Press Ltd. New York. Manggoel, W., I. Ajiji, W.K. Damar, D.M. Damiyal, J.W. Da’ar, and D. U Zarmai. 2012. ‘Agriculture as a Mitigating Factor to unemployment in Nigeria’. International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science. 2(11): 465-468. Mapfumo, A., A. Mushunje, and C. Chidoko. 2012. ‘The Impact of Government Agricultural Expenditure on Poverty in Zimbabwe’. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 7(7): 16-22. Oyinbo, O., A. Zakari, and G. Z. Rekwot. 2013. ‘Agricultural Budgetary Allocation and Economic Growth in Nigeria: Implications for Agricultural Transformation in Nigeria’. The Journal of Sustainable Development. 10(1): 16 – 27. Pindyk, R.S. and D.L.Rubienfeld, 1991. Econometric Model, and Economic Forcast. Mcgraw-Hill International Editions, Singapore.  Rahayu, W. 2013. ‘Kinerja dan Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Kabupaten Blora’. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. 9(2): 201-208. Sudaryanto, T dan I. W. Rusastra. 2006. ‘Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan’. Jurnal Litbang Pertanian. 25(4):115-122.  Sudjai, M. 2011. ‘Dampak Kebijakan Fiskal Dalam Upaya Stabilitas Harga Komoditas Pertanian’. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. 9(4):297-312. Uger, F. I. 2013. The Impact of Federal Government’s Expenditure on the Agricultural Sector in Nigeria. PAT 9(1): 114-122. Umaru, A., and A. A. Zubairu.  2012. ‘An Empirical Analysis of the Contribution of Agriculture and Petroleum Sector to the Growth and Development of the Nigerian Economy from 1960 2010’. International Journal Social Science & Education. 2(4): 758-769.  



   TATA KELOLA SUMBERDAYA AIR UNTUK MENDORONG KEBERLANJUTAN PENERAPAN INTENSIFIKASI PADI METODE SRI (SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION)  Luh Putu Suciati Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember   ABSTRACT Resources governance refers to the range of political, social, economic, and administrative systems to allocate, develop, manage and delivery services of resources at different levels of society. Water resources good governance will result to improved management of land and water as well as supporting the application of SRI that are environmentally friendly and more efficient of water use. The purpose of this paper is analyse the water resources governance schemes and formulate the strategies to realize SRI method sustainability in Jatiluhur Irrigation Area. Interaction of water resources governance involves three main stakeholders ie PJT II as a water provider, PAM Jaya as urban user and farmer groups as irrigation user. Scheme of PES (Payment of Environmental services) through water transfer incentive from irrigation users to domestic and industrial users in urban areas was an alternative funding. Furthermore, SRI PES can use the mechanism of Public Private Partnership (PPP) which is an effort to increase the role of private sector in public services to reduce the government's budget and risk. Payment for environmental services scheme through water transfers categorized Prisoner's Dilemma game. Strategy dominant of each player as individuals is free riders. It mean the stakeholder didn’t provide incentives for environmental services. Optimal strategy for reducing the free rider on market mechanisms for water transfer was collaboration with credible enforcement through the adaptation phase.  Keywords: Goverance, Water Transfer, Payment Of Environmental Services/Pes, System Of Rice Intensification/SRI  1. PENDAHULUAN Peningkatan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk akan meningkatkan penambahan kebutuhan terhadap sumberdaya air yang pada 
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akhirnya memicu kondisi defisit air di beberapa wilayah. Hal tersebut memerlukan pengelolaan sumberdaya air dengan mempertimbangkan satu kesatuan hidrologi melalui kerjasama antar wilayah dan antar pengguna (pertanian, domestik dan industri). Tata kelola sumberdaya air yang kurang tepat akan berakibat krisis sumberdaya air dan berdampak terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu aktivitas pengunaan air yang lebih efisien harus dilakukan.  Satuan wilayah sungai (SWS) Citarum merupakan wilayah potensial menyediakan sumberdaya air sebagian besar lahan pertanian di Jawa Barat dan ibukota Jakarta. Namun potensi sumberdaya air tersebut diprediksi mengalami defisit terkait tekanan jumlah penduduk. SWS Citarum dengan luasan dan panjang mencapai 297 kilometer, melewati 9 kabupaten dan 3 kota merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum melayani total area irigasi pertanian seluas 420 000 hektar. Pertumbuhan penduduk yang pesat di sepanjang WS Citarum menyebabkan kebutuhan sumber air, pangan dan ruang ikut meningkat, karenanya diperlukan strategi dan inovasi menghadapi tantangan ini. Tabel 1 menjelaskan proyeksi neraca air di Satuan Wilayah Sungai (SWS) Citarum pada tahun 2025 menunjukkan terjadi lonjakan permintaan air domestik dan industri sementara kebutuhan irigasi tidak terlalu melonjak tajam.  Tabel 1. Proyeksi Neraca Air di SWS Citarum Tahun 1990 – 2025 Uraian 1990 2005 2025m3/det x 106 m3 m3/det x 106 m3 m3/det x 106 m3Sumber : Citarum dengan waduk lainnya 182.33 5 750.00 182.33 5 750.00 182.33 5 750.0060.25 1 900.00 61.83 1 950.00 63.42 2 000.00 7 650.00 244.16 7 700.00 245.75 7 750.00Kebutuhan  
 Irigasi 177.30 5 591.71 175.00 5 181.80 168.00 5 298.05
 Industri 7.91 249.45 15.00 473.04 25.00 788.40
 Air minum 9.77 308.11 21.30 671.72 45.00 1 419.12
 Perikanan 1.00 31.54 10.00 315.36 20.00 630.72
 Penggelontoran 2.00 63.07 10.00 652.36 15.00 473.04
 Beban puncak listrik  9.51 300.00 3.17 100.00 0.00 0.00 6 543.88 234.47 7 394.28 273.00 8 609.33Neraca 
 Sumber  242.58 7 650.00 244.16 7 700.00 245.75 7 750.00
 Kebutuhan 207.49 6 543.88 234.47 7 394.28 273.00 8 609.33
 Selisih 1 106.12  305.72 -859.33Sumber: Perum Jasa Tirta II. Tahun 2011 
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Jumlah dan penyebaran penduduk menentukan kuantitas kebutuhan air demikian juga laju perubahan penggunaan lahan. Jika dicermati peningkatan kebutuhan air disebabkan permintaan air keperluan domestik (air minum) dan industri. Kondisi ini diprediksi akan menimbulkan kompetisi penggunaan sumberdaya air yang mengarah pada moral hazard dan free rider. Sumberdaya air sebagai sumberdaya ekonomi memiliki fungsi sosial dan ekonomi, dengan semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya air, setiap pengguna harus bijaksana dan efisien dalam pemanfaatannya. Penggunaan air untuk keperluan pertanian (irigasi) merupakan pengguna terbesar dibanding pengguna domestik (rumahtangga) dan industri. Penghematan air sektor pertanian akan mengurangi dampak defisit pengguna sektor lain. Ketidakpastian iklim dan prediksi berkurangnya ketersediaan air menyebabkan petani harus beradaptasi dengan efisiensi penggunaan air irigasi. Mengatasi masalah tersebut dibutuhkan antisipasi konseptual dan terencana secara komprehensif dan holistik. Departemen Pertanian telah menyiapkan banyak strategi, kebijakan dan tindakan untuk menangani masalah atau pasokan air saat ini dan masa yang akan datang, termasuk identifikasi dan pengembangan inovasi teknologi. Beberapa sistem pendekatan agribisnis inovasi dan adaptif telah dikembangkan seperti PTT, SRI, IP 400 dan lain-lain. Pertanyaannya adalah bagaimana tata kelola sumberdaya dapat mengatasi permasalahan sumberdaya air yang kompleks.   Tabel 2. Masa Pertumbuhan Padi Per Musim/Hektar Aktivitas Metode Konvensional Metode SRI Waktu Tanam Hingga Pematangan (Hari) 90 65 Satuan Kebutuhan Air* (Liter/Detik) 0.61 0.42 Total Kebutuhan Air (Juta Liter/Hektar) 4.8 2.4 Luasan Cakupan Layanan Irigasi 1 Pompa Kapasitas 3 lt/detik (Hektar) 8 16 Sumber: [BBWS] Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.PPK PendayagunaanTata GunaAir (PTGA). 2012. *(satuan kebutuhan air) x (jumlah waktu pemberian air dalam satu hari, satuan detik)x(jumlah hari). **Pengukuran dilakukan di daerah irigasi Cihea, Desa Cibarengkok Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur tahun 2009. Tujuannya untuk mengetahui perbandingan penggunaan air irigasi untuk tanaman padi konvensional dan padi metode SRI.  Metode SRI (System of Rice Intensification) dengan penggunaan air lebih hemat merupakan salah satu alternatif solusi. Sebagai ilustrasi, penanaman padi konvensional, kebutuhan air per hektar sekitar 4.8 juta liter/MT sedangkan penanaman padi SRI, kebutuhan air per hektar sekitar 2.4 juta 
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liter/MT atau hemat sekitar 50 persen (Tabel 2). Jika metode SRI diterapkan secara luas di daerah sentra produksi padi seperti Karawang, yang memiliki luas areal pertanian sekitar 94 311 hektar, maka penggunaan air dapat dihemat. Penelitian Juanda et al. 2010 menyatakan aplikasi intensifikasi metode SRI memiliki beberapa keunggulan antara lain (1) meningkatkan produksi padi, walaupun sempat terjadi penurunan pada awal penerapan; (2) anakan padi lebih banyak karena penerapan tanam tunggal, (3) tanaman padi lebih tahan serangan hama penyakit; (4) struktur tanah semakin baik. Namun demikian terdapat beberapa kendala petani dalam menerapkan metode SRI antara lain (1) peningkatan produksi akan signifikan setelah 3 sampai 4 musim tanam; (2) opportunity cost penyediaan kompos; (4) memerlukan tambahan waktu terkait perawatan dan monitoring. Berbagai kendala tersebut memerlukan penanganan dan kebijakan jangka menengah sampai jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan penerapan metode SRI yang selama ini hanya berorientasi proyek dan dilaksanakan oleh beberapa stakeholder tanpa sinergi koordinasi.  Tata kelola sumberdaya air diharapkan mampu mewujudkan accountability, transparansi dan berbagi informasi, dialog kebijakan serta mendorong partisipasi masyarakat dengan berpegang kepada perundangan, menjunjung HAM dan lain-lain. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola akan menyebabkan terjadi kegagalan kebijaksanaan (Government policy failure) dan kehancuran institusional (institutional breakdown). Makalah ini bertujuan menyusun skema tata kelola sumberdaya air dan merumuskan strategi untuk menjamin keberlanjutan penerapan intensifikasi metode SRI dengan penekanan efisiensi penggunaan air. Melalui insentif dan kompensasi bagi kelompok tani diharapkan menjamin petani terkait resiko sehingga mempercepat minat petani untuk menerapkan intensifikasi padi metode SRI dan pada sisi lain, kebutuhan air perkotaan dapat terpenuhi.  2. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian di Daerah irigasi Jatiluhur dengan pemanfaat air irigasi adalah Kabupaten Karawang dan wilayah pemanfaat air keperluan domestik- industri adalah DKI Jakarta. Analisis game theory digunakan untuk mengkaji aspek regulasi terkait interaksi antar stakeholder. Tujuan permodelan game menjelaskan proses interaksi principle dan agent untuk mencari solusi keseimbangan bagi tiap pengambilan keputusan. Gambar 
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berikut menjelaskan strategi dan payoff jika menerapkan skema transfer air. Penyusunan game melibatkan para pemain (player), action, strategy, payoff, response dan outcome untuk mencapai keseimbangan (equilibrium).         

 Gambar 1. Diskripsi Peran Stakeholder pada pemberian insentif SRIPES  Skema imbal jasa lingkungan SRI mengikuti beberapa fase yang harus dilewati sebelum terjadinya fase pertukaran dan pembayaran yaitu awal penerapan, investasi, penyesuaian, fase negosiasi, fase penyampaian sampai fase pertukaran IJL SRI. Besarnya payoff bagi tiap player akan ditentukan berdasarkan formulasi berikut :  Nilai  payoff bagi tiap player akan ditentukan berdasarkan formulasi sebagai berikut :   Awal kerjasama      Dimana :  probability resiko   :σ2  Proporsi payoff (%)  :s  Payoff  player (Rp/tahun) : x = s.a skill    : a Biaya (Rp/tahun)  : x2 / 2a  Pendapatan player (Rp/tahun) :y Derajat resiko player  :λ     
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Payoff akan maksimum jika :         Player akan bekerjasama jika U* > Uo, kerjasama akan fair jika U* = Uo  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Skema Tata Kelola Sumberdaya Air Mendorong Intensifikasi Padi Metode SRI Desain pasar jasa lingkungan SRI ditujukan untuk menciptakan sistem insentif, terutama untuk peningkatan kualitas dan ketersediaan air bagi perkotaan, peningkatan produksi padi dan efisiensi air irigasi. Penilaian Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) metode SRI difokuskan pada distribusi biaya dan manfaat antara kelompok petani (pengguna pertanian), PJT II (penyedia) dan PAM Jaya (pengguna perkotaan dan industri) yang memiliki perbedaan utilitas.  Sistem insentif yang diberikan jika petani melakukan efisiensi penggunaan air adalah dalam bentuk pembayaran jasa lingkungan/PJL. Mekanismenya adalah jika petani menghemat air maka mendapatkan insentif berupa kompensasi penerapan efisiensi air. Jumlah air yang dapat dihemat akan digunakan untuk pengguna lain di wilayah Jakarta melalui negoisasi dan koordinasi pembelian air baku dengan memasukkan komponen biaya konservasi sumberdaya air yang menjadi salah satu komponen insentif/kompensasi. Pemberian kompensasi/insentif atas jasa lingkungan sumberdaya air penerapan metode SRI dilakukan antara penyedia jasa lingkungan yaitu petani dan pemanfaat jasa lingkungan yaitu masyarakat Jakarta melalui PAM Jaya. Pada pembayaran jasa lingkungan transfer air, interaksi aktor utama, yaitu PAM Jaya (user perkotaan) dan Kelompok Tani di Kabupaten Karawang sebagai pengguna air irigasi akan difasilitasi oleh PJT II sebagai produsen/appropriator.  Proses dan desain tata kelola pembayaran jasa lingkungan SRI dikembangkan untuk memberikan kompensasi/reward bagi petani agar mau menerapkan metode SRI secara berkelanjutan. Skema Gambar 2 menjelaskan kontruksi skema desain kerjasama antara petani dan mendapat reward dari PJT II sebagai provider penyedia air irigasi atau stakeholder lain. Pemberian insentif dilakukan melalui koordinasi dengan kelompok tani dalam satu hamparan lahan sawah.  
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                Gambar 2. Konstruksi Skema Imbal Jasa Lingkungan Penerapan  Metode SRI  Skema pembayaran jasa lingkungan transfer sumberdaya air dari petani penyedia sumberdaya air ke pengguna perkotaan (DKI Jakarta) dengan mediator PJT II bersifat mandatory dan akan diatur oleh Bappenas terkait dengan komitmen untuk merealisasikan Roadmap Citarum yang antara lain adalah sosialisasi penerapan SRI untuk efisiensi air irigasi dan penyediaan tambahan suplai air baku untuk wilayah DKI Jakarta. Kegiatan sosialisasi di tingkat petani, dilakukan oleh pihak PJT II yang akan bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam hal ini adalah Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementrian Pertanian.  Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan akan dilakukan pada tiap lini kegiatan. Monev pada tingkat petani dilakukan oleh Dirjen PSP melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, pada aras mikro, peran penyuluh pertanian menjadi bagian penting untuk mensosialisasikan. Monev kegiatan PJT II sebagai mediator pemberian insentif dilakukan oleh Kementrian BUMN terkait aspek pendanaan dan menajen dan Kementrian PU terkait dengan insfrastuktur dan monev terhadap komitmen PAM Jaya tentang tarif BJPSDA (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air) terkait komponen konservasi tambahan suplai air dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Diskripsi mekanisme jasa lingkungan diuraikan pada Gambar 3.Mekanisme 
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penyelesaian konflik akan diatur oleh Bappenas selaku pemegang mandat pelaksanaan Roadmap Citarum.                   Gambar 3. Keterkaitan Stakeholder dalam Mekanisme SRIPES  Berdasarkan skema tersebut nampak bahwa mekanisme pembayaran jasa lingkungan transfer air tergantung peran aktif PJT II sebagai operator yang mengatur alokasi air. manfaat yang diterima adalah tambahan air /efisiensi air dan perbaikan jaringan irigasi karena penerapan sistem pengairan intermitten membutuhkan pengaturan air. kelompok tani sebagai penyedia sumberdaya akan menerima insentif atas upaya efisiensi yang besarnya insentif ditentukan oleh beberapa kriteria. Peran kelompok tani sebagai penyedia sumberdaya difasilitasi oleh Gapoktan pada satu saluran skunder.  Masalah utama aplikasi SRI di daerah irigasi adalah bagaimana mengubah kebiasaan dari pemberian air tergenang secara continuous flow menjadi intermittent dengan selang (interval) irigasi dan lama irigasi (duration) tertentu. Diperlukan kepastian dan jaminan (reliability) datangnya air irigasi, selama "kepastian" tersebut menjadi barang langka, maka petani akan mengambil air sebanyak-banyaknya untuk cadangan ketidakpastian tersebut. Sistim irigasi PU di Indonesia saat ini masih belum mampu mencapai reliability di atas 70 persen terutama pada musim 
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kemarau. Dibutuhkan suatu forum regional tingkat kabupaten yang memfasilitasi pelaksanaan jasa lingkungan transfer sumberdaya air agar unsur ketidakpastian dapat dikurangi.  Lembaga pelaksanan dari SRIPES harus merupakan forum organisasi multi-aktor seperti otoritas DAS atau Komisi Pengelolaan DAS Mikro yang terdiri dari perwakilan termasuk pemerintah, lembaga swasta, LSM dengan prosedur yang menjamin transparansi dan berorientasi tidak berpihak. Rancangan kelembagaan regional SRIPES dapat memanfaatkan peran Komisi Irigasi untuk melakukan penilaian kelayakan kelompok dalam menerima insentif. Berikut mekanisme penerapan SRIPES pada tingkat regional kabupatan.                Gambar 4. Skema Tata Kelola SRIPES tingkat Regional Kabupaten  3.2. Strategi Mewujudkan Tata Kelola Sumberdaya Air Mendorong Keberlanjutan Penerapan Metode SRI Mengapa diperlukan insentif bagi petani untuk menerapkan intensifikasi padi metode SRI yang lebih ramah lingkungan dan efisien air?. Berdasarkan pengamatan lapang oleh Juanda et al. (2009) dan Juanda et al. (2011) di Kabupaten Cianjur dan Karawang, diketahui umumnya terjadi penurunan produksi padi pada saat awal penerapan, terutama bagi lahan jenuh pupuk kimia. Penurunan produksi disebabkan antara lain lahan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Tingginya biaya transaksi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya minat petani menerapkan metode SRI. Berdasarkan resiko penurunan produksi dan tingginya biaya transaksi maka perlu 
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diberikan jaminan bagi petani agar bersedia menerapkan metode SRI. Walau berlaku secara spesifik, rata-rata penurunan produksi pada awal penerapan SRI berkisar antara 10 persen sampai 20 persen dari produksi semula, namun berangsur naik dan stabil setelah empat Musim Tanam/MT (dua tahun). Jika produksi maksimum metode konvensional berada pada kisaran 6 ton/ha/MT, jika menggunakan metode SRI dapat mencapai 9 ton/ha/MT.                  Gambar 5. Perbandingan Tingkat Produksi Padi Metode SRI  dan Konvensional Sumber : Anugerah et al. (2008) dan Juanda B et al. (2011)  Gambaran perbandingan antara produksi SRI dan konvensional menyebabkan perlunya fase adaptasi jika menerapkan insentif imbal jasa lingkungan. Oleh karena itu mekanisme transfer sumberdaya air memperhatikan keterkaitan payoff yang diterima player dengan risk probability dan faktor skill/keahlian. Gambar 5 menjelaskan risk probability semakin menurun seiring bertambahnya fase kerjasama sedangkan tingkat skill player akan meningkat, hal ini terkait dengan kepercayaan antar player dalam melakukan kerjasama.     
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               Gambar 6. Probabilitas Resiko dan keahlian/skill Stakeholder dalam  Skema SRIPES  Interaksi antar player dengan mempertimbangkan risk probability dan skill untuk menentukan payoff didasarkan pada perhitungan profit margin masing-masing player. Pada model IJL SRI ini, bentuk transfer jasa lingkungan air menggunakan konsep profit margin yang diterima masing-masing player. Transaksi jasa lingkungan hidup dapat berbentuk uang atau sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Nilai transaksi berdasarkan kesepakatan kesediaan menerima dari penyedia jasa lingkungan dan/atau kesediaan membayar dari pemanfaat jasa lingkungan. Nilai transaksi jasa lingkungan berdasarkan perhitungan komponen biaya ekonomi upaya konservasi dan biaya transaksi pelaksanaan kerjasama. Hasil interaksi masing-masing player di sajikan pada matrik Tabel 3 dengan mempertimbangkan perbandingan produksi antara intensifikasi metode SRI dan konvensional serta resiko penerapan SRIPES. Hasil payoff Tabel 3 berdasarkan kondisi moderat jika terjadi pada situasi berikut: a. Sebanyak 50 persen lahan sawah di Kabupaten Karawang menerapkan intensifikasi metode SRI yaitu sekitar 43 605 hektar;  b. Tambahan air baku ke Jakarta minimal 10 m3/detik sampai 15 m3/detik atau sekitar 466.56 juta m3 (sesuai Roadmap Citarum);  c. Kenaikan harga air baku dari PJT II sebesar 38 persen dari harga semula dari Rp181 per m3 menjadi Rp250 per m3 ;  
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d. Harga rata-rata harga air bersih yang dijual ke rekanan PAM Jaya naik 21 persen dari harga semula Rp7 000 per m3 menjadi Rp8 500 per m3,  e. Bagian porsi 30 persen profit dari transfer air baik dari PJT II maupun PAM Jaya disalurkan sebagai imbal jasa lingkungan bagi wilayah yang menerapkan intensifikasi metode SRI.  Tabel 3. Hasil Payoff Optimal masing-masing Stakeholder 

  Pada kondisi tersebut, tiap hektar lahan yang menerapkan metode SRI akan menerima insentif sebesar Rp1 390 107 per ha/Tahun. Nilai insentif masih di bawah resiko jika terjadi penurunan produksi sebesar 10 persen sampai 20 persen dari produksi normal. Oleh karena itu, diperlukan tambahan subsidi dari pemerintah melalui dinas terkait tanaman pangan, agar target ketahanan pangan dan ketahanan air dapat terwujud.  Hasil analisis menjelaskan bahwa strategi dominan yang dilakukan PJT II dan PAM Jaya adalah tanpa memberi insentif, namun menerima tambahan air baku. Kondisi ini terjadi sejak kondisi baseline (tanpa mempertimbangkan resiko) sampai jika probabilitas resiko dan aspek keahlian diinteraksikan. Respon petani adalah menerapkan metode konvensional walaupun sudah ada kompensasi sebesar sebesar Rp. 1.390.107 perha/Tahun. Kondisi ini terjadi jika tanpa adanya penegakan aturan dan jaminan durasi waktu pemberian kompensasi/insentif. Strategi dominan yang dipilih tidak selalu menghasilkan first best.  Sesuai hipotesis, diharapkan bahwa petani akan menerapkan intensifikasi padi metode SRI dengan memperoleh imbal jasa transfer air melalui insentif yang diberikan oleh pengguna sumberdaya air seperti PAM Jaya dan PJT II sebagai provider. Namun demikian, payoff paling tinggi yang lebih menguntungkan bagi user PAM Jaya dan PJT II adalah mendapatkan 
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tambahan air baku tanpa memberikan insentif. Kondisi ini jelas tidak akan tercapai, karena pihak petani di Kabupaten Karawang akan menolak menerapkan intensifikasi metode SRI terkait ketiadaan jaminan resiko penurunan produksi. Jika menerima insentif dari PAM Jaya dan PJT II sebesar 30 persen dari profit tambahan air baku, petani masih menanggung resiko kerugian sampai tahun ketiga atau fase ketiga. Pada tahap ini diperlukan bantuan subsidi dari kementrian terkait penanganan pangan seperti Kementrian Pertanian melalui program subsidi atau bantuan sosial kepada petani setidaknya sampai penyesuaian sumberdaya. Pada tahun ke empat, payoff petani relatif stabil dan cenderung meningkat dengan asumsi bahwa kondisi lahan sudah cukup baik karena perlakuan ramah lingkungan metode SRI.  Kondisi nash equilibrium yaitu solusi optimal dan paling rasional dapat dicapai jika PAM Jaya dan PJT II memberikan insentif kepada petani dengan dengan resiko penurunan payoff bagi PAM Jaya dan PJT II. Pada Gambar 7 diketahui bahwa perbandingan profit margin PJT II dan PAM Jaya masih memberikan keuntungan yang relatif tinggi. Profit margin PJT II dari tambahan air baku masih memberikan keuntungan sekitar Rp53 436 698 093 per tahun, lebih kecil dari profit margin PAM Jaya sebesar sekitar Rp70 111 906 777 per tahun. Nilai tersebut semakin meningkat dengan peningkatan fase penerapan, bertambahnya skill atau keahlian manajemen dan berkurangnya resiko para stakeholder. Pemberian imbal jasa lingkungan transfer air dari pengguna pertanian (irigasi) ke pengguna perkotaan, seperti banyak dilema lingkungan, dikategorikan sebagai prisoner dilema game (PD). Namun, dalam kondisi tertentu, dilema lingkungan dapat berubah menjadi masalah jaminan/ assurance problems (AP ) di mana strategi dominan untuk free rider digantikan oleh kemungkinan kerjasama (Runge and Hauer, 1984). Diungkapkan oleh (Axelrod dan Dion, 1988) bahwa interaksi berulang dapat menciptakan insentif bagi kerjasama dan bukti eksperimental juga mendukung kemungkinan kerjasama ketika agent atau player yakin bahwa perilaku tersebut akan memberikan merespon dalam bentuk yang disepakati.  Salah satu solusi untuk kasus prisoner dilema lingkungan adalah menegakkan aturan atau mengikat agent agar memiliki strategi kerjasama. Pilihan tersebut dapat dilakukan terkait otoritas kebijakan pada yuridiksi pengambilan keputusan tertinggi pada pemerintah pusat. Bagaimanapun juga, perlu dilakukan koalisi untuk membuat kesepakatan sehingga dapat membentuk dasar insentif yang mampu mengubah dan menyelesaikan 
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dilema lingkungan. Masalah prisoner dilema lingkungan melibatkan negosiasi dan kepercayaan yang membutuhkan hubungan timbal balik. Komitmen akan tercapai jika tiap player yakin hubungan timbal balik yang diberikan akan memberikan benefit. Hal ini terkait masalah jaminan (assurance problem), dimana keseimbangan akan tercapai jika prinsip timbal balik ditegakkan.               Gambar 7. Profit Margin Player dalam Model SRIPES  4. SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 4.1. Simpulan 1. Tata kelola sumberdaya air untuk mendorong intensifikasi metode SRI menggunakan skema imbal jasa lingkungan transfer air baku antara petani, PJT II dan PAM Jaya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). 2. Skema Imbal jasa lingkungan transfer sumberdaya air dikategorikan prisoner dilema game. Strategi dominan player jika bersifat individu cenderung free rider dengan tidak memberikan insentif jasa lingkungan. Strategi optimal untuk mengurangi free rider dan mewujudkan imbal jasa lingkungan transfer air adalah penerapan mekanisme pasar jasa lingkungan melalui kerjasama dengan jaminan penegakan aturan yang kredibel melalui tahapan fase-fase adaptasi.   
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4.2. Implikasi Kebijakan Transformasi kelembagaan IJL SRI memerlukan dukungan dan komitmen stakeholder melalui langkah sebagai berikut:  1. Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan mendukung penyusunan Peraturan Daerah (Perda) IJL SRIdan pembuatan sertifikat lahan SRI untuk memastikan pemberian insentif jasa lingkungan. 2. PJT II bersama kementrian PU dapat melakukan mekanisme transfer sumberdaya air untuk kebutuhan non pertanian dengan menambah komponen biaya konservasi dalam penentuan harga air baku. 3. Penambahan jumlah air baku oleh PAM Jaya dapat dilakukan melalui pemberian insentif efisiensi penggunaan air irigasi yang bersumber dari peningkatan alokasi biaya konservasi sumberdaya air pada komponen harga air baku atau air bersih atau melalui peningkatan share profit dari tambahan air baku.  DAFTAR PUSTAKA Anugerah, S.I., Sumedi dan Wardana P.I. 2008. ‘Gagasan dan Implementasi System Of Rice Intensification (SRI) dalam Kegiatan Budidaya Padi Ekologis (BPE)’. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. VI (1): 75-99. [Artikel Online]; diperoleh dari http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART6-Ic.pdf. diakses pada Januari 2012.  Axelrod, R. and D. Dion. 1988. ‘The further evolution of cooperation’. Science Journal. 242:1385–90. [Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum]. 2010. Citarum stakeholder analysis. TA 7189-INO: Institutional Strengthening For Integrated Water Resources Management (IWRM) In The 6Ci’s River Basin Territory-Package B. . www.citarum.org. Juanda B, Anwar A,. 2009. Strategi ketahanan pangan nasional dan efisiensi pemanfaatan air irigasi melalui SRI (System Of Rice Intensification). Satuan Kerja Pembinaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kementrian Pekerjaan Umum.  Juanda B. Anwar A 2011.Rancang bangun sistem insentif untuk meningkatkan pendapatan petani, efisiensi penggunaan air dan ketahanan pangan nasional.Laporan Akhir Hibah Kompetensi. Jakarta : DP2M Dikti. Runge and Hauer. 1997. Trade-Environment linkages in the resolution of transboundary externalities. Toronto. Canada : presented at the Joint Canadian Agricultural Economics and Farm Management Society and American Agricultural Economics Association Meetings.  
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   MANFAAT TAK BERWUJUD DARI MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)  DI JAWA TIMUR  KASUS DI KABUPATEN NGAWI DAN BLITAR  Harmi Andrianyta1, dan Hari Hermawan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian   Jl. Tentara Pelajar No. 10 Cimanggu Bogor E-mail: 1harmi_andrianyta@hotmail.co.id   ABSTRAK Manfaat tambahan tak berwujud (intengible benefit) seringkali tidak diamati bahkan diabaikan dalam konteks dampak pelaksanaan suatu program termasuk program bantuan modal yang bertujuan untuk memberdayakan petani kecil/rumah tangga miskin. Indikator keberhasilan yang digunakan biasanya terukur seperti produksi, pendapatan dan daya beli atau disebut juga dengan kinerja usaha. Namun, manfaat tidak berwujud jarang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat tidak berwujud (intangible benefit) dari penambahan modal program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Penelitian ini akan menjawab sejauh mana manfaat lainnya yang tidak berwujud namun mampu memberdayakan petani.  Pemilihan responden dilakukan menurut metode purposive di Gapoktan yang sudah menerima bantuan dana PUAP di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar dan Ngawi. Total responden sebanyak 32 orang. Data dikumpulkan melalui teknik survey dengan kuisioner terstruktur. Indikator yang diukur seperti pengetahuan petani, kemampuan membuka usaha baru, penyerapan tenaga kerja, dan aksesibilitas/kemudahan terhadap input dibandingkan sebelum adanya bantuan modal PUAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dalam hal teknik budidaya karena terjadi peningkatan pengetahuan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan serta mengurangi biaya transaksi (transaction cost). Dapat disimpulkan bahwa bantuan penambahan modal PUAP mempunyai manfaat lain yang tidak berwujud namun berkontribusi dalam memberdayakan petani di Kabupaten Ngawi dan Blitar.  Kata Kunci: manfaat tak berwujud (intangible benefit), kredit, PUAP   
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1. PENDAHULUAN Selama ini bantuan modal telah banyak disalurkan oleh lembaga pemberi kredit termasuk pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Sejak awal orde baru pemerintah telah menyalurkan bantuan bagi petani dalam bentuk BIMAS dan dilanjutkan dengan INMAS. Menurut Supriatna (2009), berdasarkan sumber pembiayaan, di tingkat desa pasar kredit mikro terdiri atas dua jenis yaitu : 1) kredit formal terdiri atas kredit nonprogram atau komersial seperti BRI Unit Desa, BPR, Koperasi dan Pegadaian serta kredit program untuk pertanian antara lain KUR, KUT, KKP-E.  Jenis 2) yaitu kredit informal antara lain pelepas uang, pedagang input/output dan penggilingan padi.  Semua kredit pertanian bermuara pada tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Indikator keberhasilan biasanya diukur dari variabel, misalnya tonase hasil panen, penggunaan pupuk, harga jual dll.  Manfaat yang diperoleh oleh petani dari kredit pertanian tidak hanya berupa manfaat langsung yang terukur tetapi juga manfaat lainnya yang tidak langsung dan tidak terukur. Misalnya bantuan kredit ditujukan untuk peningkatan kapasitas petani dalam pengolahan hasil pertanian. Manfaat yang diharapkan tentu saja peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan hasil tetapi diikuti oleh manfaat tidak langsung seperti meningkatnya nilai tambah produk dan pendapatan petani.  Permasalahannya adalah manfaat yang diperoleh dari suatu bantuan kredit tidak semuanya dapat dihitung berdasarkan peubah terukur. Padahal bila disetarakan dengan biaya imbangan yang ditimbulkan oleh manfaat tidak langsung/tidak terukur akan dapat memberdayakan petani kecil dan keluarganya.  Sejak digulirkan pada tahun 2008, Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Kementerian/Lembaga lain di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri. Tujuannya adalah sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui bantuan modal usaha bagi petani kecil/rumahtangga tani miskin. Program PUAP dilaksanakan dengan cara memberikan fasilitas Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk modal usaha petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Penulisan makalah bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat tidak berwujud (intangible benefit) yang didapatkan oleh petani setelah penambahan modal PUAP. 
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2. METODOLOGI 2.1. Waktu dan Tempat Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Blitar dan Ngawi Provinsi Jawa Timur, pada bulan Oktober – November 2010. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling atas dasar jumlah Gapoktan terbanyak yang menerima bantuan tambahan modal PUAP (1.082 Gapoktan pada tahun 2008 dengan dana yang disalurkan Rp108.2 Milyar) dan daerah sentra produksi tanaman padi.  2.2. Kerangka Sampling Tahapan dalam pemilihan lokasi adalah berdasarkan hasil pemeringkatan Gapoktan, yakni pemeringkatan I, II dan III di Kabupaten Blitar dan Ngawi diwakili oleh masing-masing dua gapoktan sehingga minimal satu kabupaten 6 gapoktan. Petani contoh diambil menurut persyaratan bahwa petani tersebut adalah penerima dana BLM PUAP tahun 2008 dan mengalokasikan dana tersebut untuk usahatani padi, sebanyak 2-3 orang dari setiap gapoktan, sehingga diperoleh 18 orang petani di Kabupaten Blitar dan 14 orang petani di Kabupaten Ngawi. Kecamatan yang menjadi objek contoh di Kabupaten Blitar adalah Doko, Wlingi, Gandusari dan Kanigoro. Sedangkan di Kabupaten Ngawi objek contoh adalah Kecamatan Kwadungan dan Karangjati.  2.3. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan diskusi kelompok terfokus untuk menggali data/informasi seputar pendapatan petani sebelum dan sesudah Program PUAP 2008 dan perkembangan usahataninya pada tahun 2010. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti BPTP Jawa Timur dan Dinas Pertanian Kabupaten.  Penggunaan penambahan dana PUAP tidak hanya menghasilkan manfaat yang berupa parameter terukur seperti pendapatan dan kelayakan usaha. Tetapi juga parameter lainnya yang tidak dapat diukur seperti pengetahuan, kemampuan, kesadaran dan kemudahan. Parameter tersebut dianalisis dengan beberapa pendekatan dan dibuat dalam bentuk tabulasi.     
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Petani Penambahan modal yang diterima petani dari BLM PUAP tidak hanya membawa perubahan terhadap parameter-paramaeter yang berwujud, tetapi juga dapat dirasakan manfaat lainnya yang tak berwujud (intangible benefit). Hal ini terjadi karena petani merasakan manfaat yang sangat besar setelah mereka mendapatkan dana BLM PUAP, sehingga hasil pinjaman tersebut digunakan untuk memperbaiki usahatani padinya, diantaranya dialokasikan untuk membeli benih yang berlabel, menggunakan tenaga kerja tambahan diluar tenaga kerja dalam keluarga, membeli pupuk yang lebih bervariasi hal ini dimaksudkan untuk pemakaian pupuk yang berimbang. Secara detail manfaat ini diuraikan sebagai berikut: Peningkatan pengetahuan petani dalam usahatani padi dengan menggunakan/menerapkan paket teknologi seperti : a. Pengetahuan tentang jenis benih unggul dan cara pemakaiannya : Petani menggunakan varietas unggul baru (VUB) yang berlabel, sehingga cenderung mengurangi jumlah benih yang digunakan, dengan alasan saat ini menggunakan 20 kg benih unggul (ciherang) per hektrar maka jumlah produksinya dapat meningkat dan kualitas tumbuhnya bagus, hampir 100 persen benih yang ditanam mau tumbuh/tidak gabuk. Awalnya tidak memakai benih tidak berlabel, jumlah benih yang digunakan rata-rata 25 – 30 kg per hektar (Tabel 1).  Tabel 1. Kualifikasi Benih yang Digunakan (n=32) Kualifikasi Benih Sebelum PUAP Sesudah PUAPJumlah Orang % Jumlah Orang %Berlabel 20 62.50 27 84.38Tidak Berlabel 12 37.50 5 15.63Jumlah 32 100.00 32 100.00Sumber : Data Primer, 2010 (diolah)  Tabel 1 menunjukkan petani tidak seratus persen menggunakan VUB dengan beberapa pertimbangan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan tokoh kunci (Supono) alasan petani tidak semuanya menggunakan VUB adalah karena lahan mereka sempit (≤ 0.5 Ha) sehingga penggunaan VUB dianggap tidak ekonomis. Petani menggunakan benih hasil seleksi dari pertanaman sebelumnya, sehingga dana PUAP digunakan untuk membeli pupuk. 
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b. Pengetahuan tentang jenis dan serangan hama penyakit : Petani menggunakan varietas unggul baru (VUB) lebih bervariasi (Tabel 2), hal ini sebagai strategi selain untuk meningkatkan produksi padi juga sebagai antisipasi serangan hama dan penyakit. Pengetahuan petani bertambah bahwa penggunaan varietas yang sama maka lebih mudah terserang/lebih rentan. Sebenarnya yang dilakukan oleh petani adalah kearifan lokal berdasarkan hasil pengalaman mereka setelah melakukan berbagai pengamatan.  Tabel 2.  Varietas Padi yang digunakan anggota kelompok tani (n=32) Varietas Sebelum PUAP Sesudah PUAPJumlah Orang % Jumlah Orang % Ciherang 23 71.875 21 65.625 Ciherang & Cigeulis 1 3.125 - - Ciherang & Mikongga 1 3.125 - - Ciherang & IR64 1 3.125 - - IR 64 6 18.75 1 3.125 Ciherang & Inpari - - 1 3.125 Cisadane - - 1 3.125 Hibrida - - 2 6.25 Inpari - - 1 3.125 Mikongga - - 3 9.375 Sintanur - - 1 3.125 Situbagendit - - 1 3.125 Jumlah 32 100 32 100 Sumber : Data Primer, 2010 (diolah)  Menurut Suhendrata (2008) hasil penerapan berbagai varietas unggul baru (VUB) dapat meningkatkan rata-rata produktivitas sebesar 1.0 – 2.4 ton per Ha (16.26 – 39.02 persen). c. Pengetahuan tentang pupuk organic dan anorganik serta cara pemakaiannya : Menerapkan pemakaian pupuk berimbang dan memakai pupuk organik. Petani menggunakan pupuk disesuaikan dengan stadia pertumbuhan padi. Teknologi pemupukan berimbang diperoleh dari penyuluh pada saat mengikuti program SLPTT. Pada Program SLPTT komponen teknologi dasar salah satunya adalah penggunaan pupuk secara efisien. Penggunaan pupuk organik dikombinasikan dengan pupuk anorganik dapat meningkatkan kesuburan tanah (IRRI, 2003), sehingga berdampak pada peningkatan produksi padi. 
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d. Pengetahuan jarak tanam legowo dan manfaatnya: Menggunakan sistem jarak tanam (jajar legowo) 4:1. Lebih jauh, Suhendrata (2008) juga menyatakan bahwa dengan menerapkan sistem jajar legowo 4:1 (empat baris) dalam usahatani padi mampu meningkatkan produktivitas ± 1.03 ton per Ha atau 18.00 persen dibanding dengan tanam sistem tegel di Provinsi Jawa Tengah. e. Pengetahuan tentang diversifikasi budidaya (don’t put all your egg in the one basket) : Petani yang memiliki lahan > 1 Ha, cenderung menanam lebih dari 1 jenis varietas dalam 1 lahannya untuk 1 kali tanam, seperti contoh menanam menggunakan varietas: Ciherang-Cigelis-Hibrida, hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyakit seperti ‘potong leher’, ‘pendek batang’, dan wereng.  3.2. Peningkatan Diversifikasi Usaha Produktif (off-farm) Tambahan modal PUAP telah menggerakkan lapisan masyarakat perdesaan lainnya yang selama ini tidak menjadi fokus/target penerima bantuan. Lapisan masyarakat tersebut yakni kelompok ibu rumah tangga dan petani yang masih mempunyai waktu senggang. Petani dengan luas penguasaan lahan sempit (<0.3 ha) masih leluasa memanfaatkan waktu untuk menekuni usaha sampingan yang produktif. Terjadi peningkatan diversifikasi usaha produktif (off-farm), seperti membuat kerajinan tikar pandan, dagang/warung, bakulan.  3.3. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian   Meningkatnya jumlah uang cash yang beredar di perdesaan dari kucuran dana PUAP telah membuka kesempatan bagi petani berperan sebagai menejer bagi usahataninya sendiri. Petani dapat membuat keputusan untuk  kegiatan-kegiatan strategis dalam usahatani mereka seperti membayar upah tenaga kerja. Peningkatan kemampuan petani dalam membayar tenaga kerja telah berdampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 17.98 persen. Tabel 3 menunjukkan dinamika penggunaan tenaga kerja yang terjadi disebabkan adanya bantuan modal PUAP. Terlihat bahwa setiap jenis aktifitas usahatani merupakan sumber lapangan kerja baru yang telah menyerap lebih banyak orang kerja. Hal ini selaras dengan tujuan dari program PUAP yaitu mengurangi pengangguran.   
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Tabel 3.  Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Usahatani Petani Anggota (n=32) Jenis Aktifitas Penggunaan Tenaga Kerja Peningkatan (%)Sebelum Ada PUAP (orang) Sesudah AdaPUAP (orang)Pengolahan Lahan 126 106 (15.87)* Persemaian dan Pembibitan 101 113 11.88Penanaman 451 527 16.85Pemupukan 61 93 52.46Penyiangan/Pemangkasan 152 199 30.92Penyemprotan 38 58 52.63Jumlah 929 1.096 17.98Sumber : Data Primer, 2010 (diolah) Keterangan : *) Dengan tambahan modal, beralih ke penggunaan handtractor/tresher dengan       tujuan efisiensi waktu.  3.4. Menghindari Sumber Modal Informal yang Merugikan Petani Kemudahan prosedur peminjaman modal secara tidak langsung mendekatkan petani dengan sumber permodalan yang tidak memerlukan birokrasi sulit dan rumit. Petani tidak perlu sungkan untuk datang ke suatu kantor yang asing karena dana tersebut dikelola di lingkungan sendiri dan oleh orang yang dipercaya/dipilih oleh petani (ketua Gapoktan). Dengan menciptakan sistem agunan ‘tanggung renteng’, resiko kredit macet dapat diminimalkan. Pengembalian kredit disesuaikan dengan jangka waktu dalam rencana usaha bersama (RUB) dengan sistem yarnen dan biaya jasa  lebih murah kisaran 1-2 persen per bulan.   Tabel 4.  Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Usahatani Petani Anggota (n=32) Sumber Modal Sebelum Ada PUAP(Orang) Sesudah Ada PUAP (Orang)Pedagang Saprotan 4 0Pedagang Hasil Pertanian 0 0Penggilingan Padi 4 0Pelepas uang/Rentenir 2 0Koperasi desa 3 0Lainnya 9 0Jumlah 22 0Sumber: Data Primer, 2010 (diolah)  
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Petani sudah tidak lagi meminjam modal dari pihak luar sebagai tambahan modal untuk usahatani. Sumber permodalan lainnya diantaranya pedagang sayuran, penggilingan padi dan sebagainya. Terlihat bahwa sebelum ada PUAP dari 32 orang petani yang meminjam uang ke pihak luar sebagai modal untuk usahatani sebanyak 22 orang, dan setelah ada PUAP semua petani tidak lagi meminjam uang dari pihak luar, artinya para petani benar-benar memanfaatkan dana BLM PUAP untuk usahatani mereka dan sudah cukup dengan bantuan modal tersebut.  3.5. Meningkatkan Aksesibilitas Terhadap Input Pertanian Peningkatan kemampuan/daya beli petani terhadap pupuk sebesar 40.82 persen setelah mendapat dana BLM PUAP, sehingga mampu meningkatkan produksi karena kebutuhan pupuk tercukupi. Peningkatan terbesar dalam pemakaian pupuk yakni pada pupuk kandang. Terlihat adanya keinginan petani untuk meningkatkan kandungan organik tanah dengan meningkatkan jumlah penggunaan pupuk kandang. Pemakaian pupuk ini dapat dilihat pada Tabel 5.   Tabel 5.  Penggunaan Pupuk Dalam Usahatani Petani Anggota Gapoktan  (n=32) Jenis Pupuk Sebelum Ada PUAP(Kg) Sesudah Ada PUAP(Kg) PerubahanUrea 5 875 5 775 TurunZA 2 140 2 905 NaikSP-36 1 275 1 275 TetapSP-18 350 100 TurunKCL 0 0 TetapNPK 0 0 TetapPhonska 1 490 2 940 NaikKandang 2 980 6 890 Naik tajamSumber: Data Primer, 2010 (diolah)  Pengendalian hama penyakit tanaman padi merupakan aktifitas budidaya yang sangat penting. Serangan hama dan penyakit yang menyerang suatu kawasan dapat meningkat intensitasnya dengan sangat cepat apabila terdapat faktor pendukungnya seperti tingginya curah hujan dan kelembaban. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan dan pengendalian menjadi sangat penting. Namun petani biasanya tidak tepat waktu dan tepat cara dalam melakukan pencegahan sehingga terlambat melakukan 
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penanganan. Akibatnya, serangan OPT sudah mencapai tingkat ambang ekonomi yang dapat merugikan. Pada saat itulah petani harus memiliki uang tunai untuk pembelian pestisida.  Peningkatan kemampuan petani untuk membeli obat (pestisida atau herbisida) disaat tanaman mereka terserang hama penyakit. Petani mengakui bahwa kondisi sebelum mendapat dana BLM PUAP, untuk pengendalian tanaman yang terserang penyakit, petani hanya mengandalkan uang pribadi dan meminjam ke sesama petani namun tidak selalu tersedia. Pengendalian hama dan penyakit menjadi hal yang tidak dipentingkan oleh karena kurangnya biaya. Jika serangan hama dan penyakit meluas dan sudah diatas ambang ekonomi petani harus melakukan pengendalian secara terpadu jika tidak ingin mengalami kerugian akibat gagal panen. Dana BLM PUAP yang diperolah petani sebagaian dapat digunakan untuk pengendalian hama terpadu.  4. KESIMPULAN Penambahan modal PUAP telah memberikan manfaat tambahan lain yang tidak berwujud antara lain terjadi peningkatan kapasitas pengetahuan petani yang berdampak terhadap peningkatan diversifikasi usaha produktif sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja baru utamanya dari sektor pertanian. Disamping itu manfaat tambahan yang penting lainnya adalah menghindari sumber permodalan informal yang sering merugikan petani, dan peningkatan akses terhadap faktor produksi.  DAFTAR PUSTAKA IRRI. 2003. Organic Materials and Manures. Rice Science for A Better World. Rice fact sheet. http://www.knowledgebank.irri.org/ricedoctor. Diakses tanggal 2 Februari 2011.  Suhendrata, T. 2008. Peran inovasi teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas padi sawah untuk mendukung ketahanan pangan. Makalah Disampaikan Dalam Gelar Teknologi Dan Seminar Nasional Teknik Pertanian 2008 Di Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Yogyakarta 18-19 Nopember 2008. Supriatna,  A. 2009. Pola Pelayanan Pembiayaan Sistem Kredit Mikro Usaha Tani di Tingkat Perdesaan. Jurnal Litbang Pertanian, 28(3), pp.111–118. Syukur, M. 2009. Bank Pertanian: Pembiayaan Alternatif Untuk Petani. (http://psp.ipb.ac.id/x/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=390. Diakses Tanggal 22 Juni 2010). 
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   PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN: INSTRUMEN PEMBERDAYAAN SYAR’I (STUDI KASUS DI GAPOKTAN AL IKHWAN, CIANJUR)  Tuti Karyani1, dan An Nisaa Gettar2 1)Dosen Program Studi Agribisnis, Universitas Padjajaran,  2)Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Universitas Padjajaran,  E-mail: 1tutikaryani23@gmail.com, 2an.gettar@gmail.com   ABSTRAK Dompet Dhuafa Republika (DD Republika) merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki program penyaluran dana dengan bentuk pola pembiayaan qardhul hasan. Khusus bagi petani, DD Republika melaksanakan program penyaluran dana ini melalui lembaga Pertanian Sehat Indonesia (PSI). Salah satu dari jaringan mitra DD Republika tersebut adalah Gapoktan Al Ikhwan Sukaraharja, Cianjur. Menurut pendamping Gapoktan Al Ikhwan dari PSI, pembiayaan berlangsung lancar. Kemacetan pengembalian saluran dana hanya terjadi pada satu orang penerima saja, padahal di banyak kasus seringkali terjadi kemacetan. Hal ini diduga terjadi karena penyaluran dan penggunaan pembiayaan telah dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyaluran qardhun hasan, dan menganalisis efektifitasnya serta faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan Analysis Hierarchy Process (AHP) sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan pola qardhul hasan memberikan berbagai kemudahan bagi petani penerima pinjaman. Pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan telah berlangsung efektif, dimana ada tiga hal yang mendukung efektivitas pembiayaan tersebut. Pertama adalah faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prioritas paling tinggi yaitu faktor Tidak Ada Jaminan/Agunan (berupa aset berwujud). Kedua adalah aktor yang berperan dalam pembiayaan dengan prioritas paling tinggi yaitu aktor kepemimpinan Gapoktan. Ketiga, strategi yang telah dilaksanakan pada pembiayaan dengan prioritas paling tinggi yaitu Mekanisme Pertemuan Bulanan.  Kata Kunci: qardhul hasan, AHP, Efektivitas Pembiayaan   
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1. PENDAHULUAN Penduduk miskin di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 11.66 persen, dimana angka kemiskinan di desa (14.7 persen) lebih tinggi dibandingkan kota (8.6 persen), menunjukkan bahwa desa masih menjadi pusat kemiskinan. Dari segi mata pencaharian penduduk desa, dapat dikatakan kemiskinan dialami oleh penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, namun salah satunya adalah ketidakmampuan mengadopsi teknologi sebagai akibat tidak tersedianya modal (Karyani, 2011).  Islam sebagai agama yang mencakup aspek sosial dan ekonomi memiliki instrumen dalam menyikapi masalah kemiskinan, yaitu zakat yang secara bahasa berarti pemurnian atau pembersihan. Salah satu cara untuk mendistribusikan dana zakat yang dapat berkelanjutan adalah dengan menggunakan bentuk pola pembiayaan bernama qardhul hasan atau pembiayaan kebajikan. Qardhul hasan merupakan bentuk pinjaman dana tanpa adanya imbalan pada saat pengembalian. Penerima hanya mengembalikan jumlah dana pokok yang diterima saat meminjam dalam periode tertentu yang sudah disepakati. Pola pembiayaan ini ditujukan kepada pihak yang tidak mampu atau sulit dalam mengakses modal usaha. Dengan adanya pengembalian, dana zakat akan dapat kembali dimanfaatkan oleh penerima (pihak yang membutuhkan) selanjutnya. Kondisi mengenai zakat di Indonesia telah mengalami peningkatan, ditandai dengan perubahan paradigma masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat. Awalnya pengelolaan dana zakat menggunakan pendekatan tradisional, yaitu pengelolaan secara individu. Namun, saat ini pengelolaan dana zakat bergeser menggunakan pendekatan yang lebih profesional, yaitu pengelolaan secara kolektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi pengelola zakat yang profesional dan menawarkan berbagai program kreatif dan inovatif (Irawan dan Arimbi, 2012). Di Indonesia, salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki program penyaluran dana dengan bentuk pola pembiayaan qardhul hasan adalah Dompet Dhuafa Republika. Pembiayaan qardhul hasan dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada penerima (beneficiaries) dengan syarat tertentu. Syarat utama untuk penerima pembiayaan qardhul hasan adalah kaum dhuafa (needy) atau masyarakat tidak mampu. Penerima dana Dompet Dhuafa Republika meliputi pedagang kecil dan petani. Khusus bagi petani Dompet Dhuafa Republika melaksanakan program penyaluran dana ini melalui lembaga Pertanian Sehat Indonesia (PSI), yaitu unit jejaring dari 
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Dompet Dhuafa Republika yang bergerak dalam pengembangan sektor pertanian berbasis masyarakat kecil. Pada pelaksanaan kegiatannya, lembaga PSI membentuk jaringan mitra di beberapa wilayah. Sampai saat ini ada tujuh jaringan mitra yang terbentuk. Salah satu dari ketujuh jaringan mitra tersebut adalah Gapoktan Al Ikhwan Sukaraharja, Cianjur. Gapoktan Al Ikhwan adalah mitra PSI yang telah melaksanakan program penyaluran dana dengan bentuk pembiayaan qardhul hasan sejak tahun 2009. Program pembiayaan qardhul hasan pada gapoktan ini ditujukan khusus untuk petani padi. Hingga saat penelitian ini dilakukan program tersebut masih berlangsung. Sejak tahun 2009 hingga 2013 jumlah penerima meningkat dari 87 orang petani menjadi 209 orang petani. Pada periode tersebut dana yang dikelola pun meningkat dari Rp70 000 000 (Tahun 2009) menjadi Rp170 500 000 (Agustus Tahun 2013). Program pembiayaan pola qardhul hasan sejak awal pelaksanaannya hingga Agustus 2013 sudah berjalan selama delapam kali musim tanam. Pembiayaan disalurkan untuk membantu modal biaya produksi petani. Menurut pendamping Gapoktan Al Ikhwan dari PSI, pembiayaan berlangsung lancar, kemacetan pengembalian saluran dana hanya terjadi pada satu orang penerima saja. Berdasarkan fenomena tersebut, maka timbul gagasan untuk menganalisis bagaimana efektifitas pola pembiayaan qodhun hasan sebagai instrumen pemberdayaan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.  2. METODE PENELITIAN Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah efektivitas pembiayaan pola qardhul hasan yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan) Al Ikhwan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sukaraharja, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Justifikasi pemilihan Gapoktan ini karena telah melakukan pembiayaan pola qardhul hasan sejak Tahun 2009 dan mengalami peningkatan, baik dari segi penerima (nasabah) maupun dana yang dikelola. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif Menggunakan alat analisis yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). Responden pada penelitian ini yaitu Ketua Gapoktan Al Ikhwan. Menurut Saaty (1991) dalam Syafar (2006), AHP merupakan suatu model yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dan memperoleh pemecahan yang diinginkan. 
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Struktur pada level pertama adalah fokus yang menjadi sasaran utama, yaitu Efektivitas Program Pembiayaan Pola Qardhul Hasan. Level kedua adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan berdasarkan kriteria dari pengurus Gapoktan Al Ikhwan untuk mencapai sasaran utama tersebut. Level ketiga adalah aktor yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan. Level keempat adalah strategi yang telah dilakukan oleh gapoktan dalam mendukung efektivitas pembiayaan.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pembiayaan pola qardhul hasan adalah salah satu jenis pinjaman  yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan (dhuafa) selama periode tertentu tanpa adanya syarat bunga ataupun keuntungan, sehingga penerima pembiayaan hanya membayarkan sejumlah dana yang dipinjamnya (Hossain, 2002). Pembahasan mengenai pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan akan diawali dengan melihat tiga aspek yang ada dalam aktivitas program ini, yaitu sumber dana pembiayaan, arus keuangan, dan mekanisme tabungan.  3.1. Sumber Dana Pembiayaan Sumber dana pembiayaan pola qardhul hasan Gapoktan Al Ikhwan adalah dana masyarakat berupa zakat, infaq dan sedekah yang telah dihimpun oleh Dompet Dhuafa. Dana tersebut diserahkan oleh Dompet Dhuafa melalui PSI (Pertanian Sehat Indonesia) sebagai pihak yang di awal menginisiasi pembentukan gapoktan. Dana awal yang diterima gapoktan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp70 000 000. Ketika itu petani yang menjadi penerima pinjaman sebanyak 87 orang. Dana kedua diterima pada awal tahun 2010 sebesar Rp65 000 000, sehingga total dana Rp135 000 000 dengan jumlah petani penerima sebanyak 147 orang. Kemudian, dana ketiga diterima pada Tahun 2013 sebesar Rp20 000 000. Sumber dana lainnya adalah berasal dari hasil usaha gapoktan, yang baru berhasil dilakukan pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp15 500 000. Dengan demikian, total dana pembiayaan pola qardhul hasan pada Gapoktan Al Ikhwan saat ini adalah sebesar Rp170 500 000, dengan petani penerima pinjaman pembiayaan sebanyak 209 orang. Petani penerima pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan secara keseluruhan adalah petani padi varietas Ciherang dan Sintanur. Para 
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petani tersebut melakukan usahataninya sebanyak dua kali dalam satu tahun. Seluruh jenis sawah petani penerima pinjaman adalah sawah tadah hujan, sehingga mereka tidak melakukan penanaman tanaman selingan. Dua periode musim tanam padi tersebut pun menjadi waktu periode petani dalam melakukan pinjaman ke Gapoktan Al Ikhwan. Arus keuangan pada pembiayaan pola qardhul hasan yang dilakukan oleh Gapoktan Al Ikhwan stabil setiap periodenya. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, sudah delapan kali periode pembiayaan bergulir lancar. Selama delapan kali periode, kasus kredit macet hanya terjadi satu kali, yaitu salah seorang petani penerima pinjaman tidak mengembalikan dana pinjaman. Gapoktan menyikapi kasus tersebut dengan melakukan pengingatan kepada pihak terkait, namun karena tidak berhasil gapoktan memutuskan untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari keanggotaan gapoktan. Pada periode-periode selanjutnya hingga saat ini kasus kredit macet tidak lagi terjadi. Hal ini dikarenakan gapoktan tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pencerdasan bahwa pembiayaan ini bersifat pinjaman, sehingga wajib untuk dikembalikan. Pencerdasan ini merupakan upaya gapoktan dalam membentuk karakter petani agar menjadi nasabah yang bertanggung jawab.  Faktor lain stabilnya arus keuangan pada pembiayaan pola qardhul hasan ini adalah karena setiap ada penambahan dana ada pula penambahan jumlah penerima pinjaman. Kemudian, setiap sejumlah dana yang ada, selalu seratus persen dana tersebut bergulir dipinjamkan kepada petani. Dengan demikian, pada arus keuangan pembiayaan ini jumlah dana pemasukan selalu sama dengan jumlah dana pengeluaran. Seperti yang terjadi pada periode paling akhir saat penelitian, yaitu dana sejumlah Rp170 500 000 yang telah cair seratus persen untuk dipinjamkan kepada 209 petani.  3.2. Mekanisme Tabungan Program Tabungan Petani wajib diikuti oleh petani penerima pinjaman pembiayaan pola qardhul hasan. Mekanisme tabungan ini yaitu para petani menabungkan 5 persen dari jumlah plafon pinjaman yang diterima. Waktu menabung dilakukan pada saat periode pengembalian. Petani mengembalikan dana pinjaman, kemudian menabungkan uang sesuai dengan jumlah plafon masing-masing petani. Tabungan tidak boleh diambil selama periode tertentu, yaitu sampai jumlah tabungan sama dengan jumlah plafon yang dipinjam. Jika setiap menabung adalah 5 persen dari jumlah 
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plafon yang diterima, maka jumlah tersebut dapat dicapai setelah petani menabung sebanyak 20 kali. Hal ini pun karena selama beberapa kali periode peminjaman jumlah plafon yang diterima setiap petani selalu sama tidak meningkat ataupun menurun. Namun, tabungan boleh diambil jika yang bersangkutan meninggal atau keluar dari gapoktan. Pada pengelolaannya kas tabungan digunakan untuk kepentingan gapoktan, yaitu untuk pembangunan fisik dan pengembangan usaha gapoktan,tetapi anggaran yang diperuntukkan pada pengembangan usaha tidak ada sistem investasi, sehingga tidak ada bagi hasil bagi penabung. Sistemnya sebatas penggunaan dana tabungan saja, sehingga keuntungan dari hasil usaha digunakan untuk mengganti dana tabungan yang terpakai. Pada saat ini kas tabungan Gapoktan Al Ikhwan berjumlah Rp28 512 500.  3.3. Pelaksanaan Penyaluran Dana Pembiayaan Pola Qardhul Hasan di Gapoktan Al Ikhwan Persyaratan petani calon penerima pinjaman pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan adalah sebagai berikut: a. Petani kecil, yaitu para petani yang memiliki lahan garapan kurang dari 0.25 hektar, serta para buruh tani yang menggarap lahan orang lain, baik melalui sistem sewa ataupun maro atau nengah. b. Warga Desa Sukaraharja, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, yaitu dilihat melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Selain itu kondisi jumlah anggota keluarga juga menjadi bahan pertimbangan, yaitu dilihat melalui kepemilikan Kartu Keluarga. c. Siap menjadi anggota gapoktan dan turut berpartisipasi dalam kegiatan gapoktan lainnya.  Persyaratan pertama menunjukkan bahwa petani penerima harus merupakan golongan masyarakat dhuafa (needy) atau masyarakat miskin yang membutuhkan. Hal ini menjadi suatu keharusan karena sumber dana pembiayaan yang berasal dari dana sosial masyarakat, sehingga harus didistribusikan kepada pihak yang berhak, yaitu masyarakat dhuafa. Berdasarkan data petani penerima pinjaman pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan, dari 209 petani, 60 petani meminjam dengan jumlah plafon yang besarnya untuk lahan seluas di bawah 0.25 hektar sebanyak 134 petani, untuk lahan seluas 0.25 hektar sebanyak 15 petani, dan untuk lahan seluas 0.5 hektar (sebagian dari maro). Dengan demikian, 
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petani penerima pinjaman sudah tepat sasaran karena memenuhi persyaratan tersebut.  3.3.1. Prosedur peminjaman Prosedur peminjaman pada pembiayaan pola qardhul hasan ini mudah dan sederhana. Pertama, setiap petani calon penerima dana pinjaman menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Kedua, calon penerima mengisi formulir yang berisi data diri. Ketiga, antara calon penerima dan pengurus melakukan akad pinjam meminjam dana. Di sini pengurus merupakan pihak yang melakukan ijab (memberi), sedangkan petani calon penerima merupakan pihak yang melakukan qabul (menerima). Keempat, setelah akad maka kedua belah pihak menandatangani kontrak tertulis yang berisikan kesepakatan pinjam meminjam. Prosedur pertama dan kedua dilakukan jika petani calon penerima pinjaman belum menjadi anggota gapoktan sehingga belum pernah menjadi penerima pada pembiayaan ini. Namun, jika petani sudah terdaftar dan menjadi penerima pinjaman, petani hanya melakukan prosedur ketiga dan keempat saja untuk periode selanjutnya. Karena itu mereka hanya perlu menyerahkan sementara KTP dan KK untuk kemudian difotokopi oleh pengurus gapoktan. Sikap pengurus gapoktan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan menjadi hal yang sangat diutamakan dalam melaksanakan pembiayaan pola qardhul hasan ini. Waktu realisasi atau pemberian dana dari gapoktan kepada petani penerima pinjaman adalah pada saat kedua belah pihak telah melakukan akad peminjaman. Dana langsung diberikan dari gapoktan yang diwakili oleh pengurus kepada petani penerima pinjaman. Plafon pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan adalah Rp300 000 per 10 are (1 are = 0.01 hektar) atau Rp30 000 per are. Sementara plafon maksimal untuk pembiayaan ini adalah Rp1 500 000 atau peruntukan lahan seluas 50 are (0.5 hektar). Keputusan jumlah plafon dibuat melalui musyawarah antara gapoktan dan petani calon penerima pada awal pembiayaan pola qardhul hasan ini dicanangkan. Pertimbangan jumlah plafon adalah dengan menghitung biaya produksi budidaya padi untuk setiap satu are lahan. Hasil penghitungan tersebut adalah Rp30 000 per are. Musyawarah ini dilakukan pada tahun 2009. Namun, ketentuan jumlah plafon ini masih berlaku hingga saat ini. Data menunjukkan bahwa dari 209 petani sebanyak 60 petani meminjam dengan plafon Rp750 000 atau peruntukkan lahan seluas 25 are 
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(0.25 hektar) dan 15 petani meminjam dengan plafon Rp1 500 000 atau peruntukkan lahan seluas 50 are (0.5 hektar). Sementara, jumlah paling besar yaitu 134 petani, meminjam dengan plafon di bawah Rp750 000 atau peruntukkan lahan seluas kurang dari 25 are (0.25 hektar). Penentuan jumlah plafon sebesar Rp30 000 per are dimusyawarahkan pada tahun 2009. Namun, hingga saat ini ketentuan tersebut masih belum berubah. Padahal tentu saja penghitungan biaya produksi saat penelitian (2013) meningkat, yaitu Rp40 000 per are (tanpa biaya tenaga kerja). Dengan demikian, untuk saat ini jumlah plafon hanya mencukupi 75 persen dari biaya produksi (dengan catatan tidak ada biaya tenaga kerja, karena sebagian besar petani di sana memang hanya menggunakan tenaga kerja pribadi dan keluarga, mengingat lahan garapannya yang kurang dari 0.25 hektar). Pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan tidak memiliki biaya administrasi sama sekali. Hal ini merupakan ketentuan yang telah diberikan oleh penyalur dana, yaitu Dompet Dhuafa. Sumber dana untuk pembiayaan pola qardhul hasan ini adalah berasal dari dana sosial, sehingga dalam penggunaannya sistem tidak boleh membebani penerima. Selain itu, pertimbangan juga bahwa pola qardhul hasan sebagai pola pembiayaan yang tidak mewajibkan adanya biaya administrasi. Pembiayaan pola qardhul hasan adalah salah satu program kerja Gapoktan Al Ikhwan, sehingga kebutuhan dana dalam melaksanakannya sudah dianggarkan oleh gapoktan. Dengan demikian, biaya administrasi untuk pelaksanaanya tidak perlu dibebankan kepada anggota sebagai penerima pinjaman pada program ini.  3.3.2. Jaminan Pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan tidak memiliki syarat untuk menyerahkan jaminan. Hal ini merupakan ketentuan yang telah diberikan oleh penyalur dana, yaitu Dompet Dhuafa. Dengan demikian yang menjadi jaminan sesungguhnya adalah keberadaan usahataninya.   3.3.3. Periode pembiayaan Pembiayaan digulirkan dua kali dalam satu tahun. Waktu tersebut berdasarkan pada  kegiatan budidaya padi para petani. Dalam setahun petani melakukan dua kali masa tanam dan dua kali masa panen. Berhubung jenis sawah para petani penerima pinjaman adalah sawah tadah hujan, maka periode tanam pun bergantung pada turunnya hujan. Biasanya periode pertama adalah sekitar bulan April. Jika musim tanam adalah bulan 
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April, maka musim panen jatuh pada bulan Agustus. Musim panen tersebut menjadi periode para petani melakukan pengembalian pinjaman dana. Pengembalian dilakukan setelah petani menjual hasil panennya. Periode selanjutnya biasanya jatuh pada bulan Oktober, sehingga pengembalian dilakukan pada bulan Januari.   3.3.4. Cara pengembalian Secara teknis, pengembalian dilakukan melalui dua cara. Pertama, petani datang secara mandiri ke sekretariat gapoktan dan melakukan akad pengembalian. Kedua, petani berkumpul dengan anggota lain pada kelompok tani, kemudian melakukan akad pengembalian kepada pengurus yang diwakili oleh masing-masing kelompok tani.  3.4. Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan di Gapoktan Al Ikhwan Dari segi sumber dana, pembiayaan ini berhasil meningkatkan jumlah dana yang akan disalurkan dari hasil usaha gapoktan sendiri. Hal ini terkait dengan Program Tabungan Petani yang dilakukan oleh gapoktan. Penggunaan sementara uang tabungan untuk pembangunan fisik dan pengembangan usaha gapoktan memberikan hasil meningkatnya pemasukan gapoktan yang kemudian sebagian dari pemasukan tersebut dianggarkan untuk menambah sumber dana pembiayaan. Kemudian dari segi arus keuangan, pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan dapat dikatakan pula efektif. Hal ini dilihat dari arus keuangan yang cenderung stabil sejak tahun 2009 dan sudah delapan kali periode bergulir hingga sekarang. Bahkan selama periode tersebut kasus kredit macet hanya pernah terjadi satu kali dan disebabkan hanya oleh satu nasabah (penerima pinjaman). Pelaksanaan penyaluran dana pembiayaan yang dilihat dari segi persyaratan pembiayaan, prosedur peminjaman, waktu realisasi, plafon pembiayaan, biaya administrasi, jaminan, periode pembiayaan, dan cara pengembalian, menunjukkan pula bahwa pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan berlangsung efektif. Efektivitas dilihat dari berbagai kemudahan bagi petani penerima pinjaman selama proses panyaluran berlangsung. Hal ini sesuai dengan parameter efektivitas pembiayaan syariah yang dikemukakan Admiral dalam Hidayat (2005) bahwa pembiayaan syariah efektif jika nasabah memperoleh kemudahan selama proses penyaluran dana berlangsung. 
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Selain itu, adanya peningkatan jumlah penerima juga dapat menjadi parameter suatu pembiayaan syariah berlangsung efektif. Hal tersebut juga terjadi pada pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, pembiayaan ini mengalami peningkatan jumlah penerima dan juga jumlah dana tersalur. Parameter tersebut sejalan dengan penyampaian Hamid dalam Hidayat (2005) bahwa jumlah penerima pembiayaan dapat menjadi ukuran yang menunjukkan sistem pembiayaan diterima dan menjangkau masyarakat luas, sehingga pembiayaan dikatakan efektif. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan peningkatan jumlah penerima dan jumlah dana terkelola pada pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan.  Tabel 1. Jumlah Petani Penerima dan Jumlah Dana Pembiayaan Pola Qardhul Hasan di Gapoktan Al Ikhwan Tahun Jumlah Penerima Pembiayaan Jumlah Dana Pembiayaan (Rp) Sumber Dana2009 87 70 000 000 Dompet Dhuafa2010 147 135 000 000 Dompet Dhuafa2011 147 135 000 000 Dompet Dhuafa2012 147 135 000 000 Dompet Dhuafa2013 209 170 500 000 Dompet Dhuafa dan hasil usaha gapoktan Selanjutnya, penulis mengidentifikasi ada tiga aspek yang mendukung pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan ini berlangsung efektif, yaitu faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan, aktor yang berperan dalam pembiayaan, serta strategi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan. Ketiganya dianalisis dengan menggunakan alat Analitycal Hierarchy Process, yaitu dengan menyusun hierarki dalam bentuk struktur.  Struktur pada level pertama adalah fokus yang menjadi sasaran utama, yaitu Efektivitas Program Pembiayaan Pola Qardhul Hasan. Penyusunan struktur pada level kedua adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan berdasarkan kriteria dari pengurus Gapoktan Al Ikhwan untuk mencapai sasaran utama tersebut seperti Kemudahan Persyaratan dan Prosedur, Jumlah Plafon Pembiayaan, Tidak Ada Biaya Administrasi, serta Tidak Ada Jaminan. Level ketiga penyusun dalam hierarki ini adalah aktor yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan antara lain Ketua Gapoktan, 
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Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan 

Mekanisme Pertemuan Bulanan Program Tabungan Petani Fasilitator Kebutuhan PetaniPendampingan oleh Kader PSI

Kemudahan Persyaratan & Prosedur Jumlah Plafon Pembiayaan Tidak Ada Biaya Administrasi Tidak Ada Jaminan/Agunan 

Ketua   Gapoktan Pengurus Inti Gapoktan Ketua  Kelompok Tani Pendamping dari Kader PSI

Sekretaris dan Bendahara, Ketua Kelompok Tani, serta Pendamping dari PSI. Masing-masing aktor tersebut adalah pihak yang memiliki pengaruh dalam kegiatan gapoktan, termasuk di dalamnya Pembiayaan pola qardhul hasan. Kemudian level terakhir dalam susunan hierarki ini adalah strategi yang telah dilakukan oleh gapoktan dalam mendukung efektivitas pembiayaan, yaitu Mekanisme Pertemuan Bulanan, Pendampingan oleh Kader PSI, gapoktan menjadi Fasilitator Kebutuhan Petani, dan membentuk Program Tabungan Petani. Keempat strategi ini dihasilkan melalui wawancara dan diskusi mendalam dengan responden pakar. Kemudian, masing-masing elemen pada level tersebut diuji dengan membandingkan prioritas mana yang lebih penting atau utama. Dengan demikian diketahui tingkat konsistensi dari masing-masing elemen tersebut secara kuantitatif. Analisis yang digunakan berdasarkan pada kuesioner yang diisi oleh responden dengan memasukkan nilai dalam matriks pendapat individu (MPI) yang kemudian digabung menjadi matriks pendapat gabungan (MPG) dengan Consistency Index (CI) lebih kurang sama dengan 0.1 (CI≤ 0.1).                      Gambar 1. AHP pada Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan  Gapoktan Al Ikhwan  
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3.5. Analisis Prioritas pada Efektivitas Pola Qardhul Hasan di Gapoktan Al Ikhwan Cianjur 3.5.1. Analisis faktor Ada beberapa faktor yang berpengaruh atau mendukung Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan yang telah dilakukan oleh Gapoktan Al Ikhwan Cianjur. Faktor tersebut meliputi Kemudahan Persyaratan dan Prosedur, Jumlah Plafon Pembiayaan, Tidak Ada Biaya Administrasi, serta Tidak Ada Jaminan/Agunan. Faktor efektivitas ini dilihat dari kacamata nasabah, bukan kacamata kreditur sehingga analisis pembiayaan ini menggunakan persepsi nasabah. Berikut ini adalah gambar hirearki untuk menganalisis efektivitas pembiayaan dalam penelitian ini. Hasil penghitungan dengan menggunakan AHP dapat menunjukkan faktor mana yang paling berpengaruh pada Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan di Gapoktan Al Ikhwan ini dengan menganalisis prioritas dari masing-masing faktor. Hasilnya adalah bahwa faktor Tidak Ada Jaminan/Agunan memiliki prioritas paling tinggi pengaruhnya dalam mendukung Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan yaitu dengan bobot prioritas 0.365165. Faktor selanjutnya yang berpengaruh adalah Tidak Ada Biaya Administrasi dengan bobot 0.360103, diteruskan dengan faktor Kemudahan Persyaratan dan Prosedur dengan bobot 0.152987, dan terakhir faktor Jumlah Plafon Pembiayaan dengan bobot 0.121745. Penghitungan ini memiliki Consistency Index (CI) pada masing-masing Matriks Pendapat Individu (MPI) 0.08; 0.03; dan 0.1.  Tabel 2.  Hasil Perhitungan Analisis Faktor Level KPP JPP TABA TAJA Total VPKPP 0.160488 0.102666 0.178771 0.170022 0.611947 0.152987JPP 0.172881 0.110594 0.101214 0.102292 0.486981 0.121745TABA 0.32319 0.39337 0.360008 0.363843 1.440411 0.360103TAJA 0.343441 0.39337 0.360008 0.363843 1.460661 0.365165Jumlah 4 1Keterangan: KPP : Kemudahan Persyaratan dan Prosedur; JPP : Jumlah Plafon Pembiayaan;      TABA : Tidak Ada Biaya Administrasi; TAJA : Tidak Ada Jaminan/Agunan.   Menurut informasi dari Bapak Hoer selaku Ketua Gapoktan Al Ikhwan, Tidak Adanya Jaminan/Agunan pada pembiayaan pola qardhul hasan ini menjadi poin yang sangat penting bagi petani. Tidak Adanya Jaminan/Agunan tersebut menjadi pembeda antara pembiayaan ini dengan pembiayaan lain yang biasanya berasal dari pemerintah. Pada pembiayaan 
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lain, memiliki jaminan/agunan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman. Karena itu, ketika pembiayaan pola qardhul hasan dari Gapoktan Al Ikhwan ini muncul banyak petani yang tertarik untuk menjadi penerimanya. Tidak Adanya Jaminan/Agunan ini juga merupakan hal yang sangat ditekankan dari awal oleh Pertanian Sehat Indonesia (PSI) selaku pihak yang telah menginisiasi program pembiayaan ini. Hal ini mengingat sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pola qardhul hasan Gapoktan Al Ikhwan adalah berupa dana sosial dari masyarakat (umat), sehingga peruntukannya harus untuk masyarakat dhuafa dengan cara yang tidak boleh memberatkan penerima. Terlebih lagi konsep pembiayaan yang didukung dengan pola qardhul hasan sebagai pola pinjaman kebajikan yang memang tidak mengharuskan adanya syarat jaminan/agunan. Demikian pula untuk faktor Tidak Ada Biaya Administrasi yang hampir sama penting karena alasan yang sama dengan Tidak Ada Jaminan/Agunan. Karena itu, bobot keduanya juga tidak begitu jauh. Faktor Kemudahan Persyaratan dan Prosedur memiliki prioritas ketiga. Pada dasarnya Persyaratan dan Prosedur untuk program pinjaman ini tidak begitu berbeda dengan jenis pembiayaan lain. Perbedaan mendasarnya adalah kedua faktor sebelumnya, yaitu Tidak Adanya Biaya Administrasi dan Tidak Adanya Jaminan/Agunan, sehingga  bagi petani kedua faktor tersebut adalah hal paling penting yang menjadi pertimbangan mereka dalam memilih pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan. Faktor lainnya yang memiliki prioritas terakhir, yaitu Jumlah Plafon Pembiayaan tetap menjadi pertimbangan bagi petani dalam memutuskan untuk memilih pembiayaan pola qardhul hasan. Jumlah Plafon yang disediakan juga sesuai dengan kebutuhan mereka, karena memang telah diputuskan melalui musyawarah di awal. Karena itu, faktor ini tidak begitu menjadi pertimbangan bagi petani dibandingkan dengan ketiga faktor sebelumnya.  3.5.2. Analisis aktor Ada beberapa aktor yang memiliki peran penting dalam Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan di Gapoktan Al Ikhwan, yaitu Ketua Gapoktan, Sekretaris dan Bendahara, Ketua Kelompok Tani, serta Pendamping dari Kader PSI (Pertanian Sehat Indonesia). Hasil penghitungan AHP dapat menunjukkan aktor mana yang paling berperan terhadap efektivitas pembiayaan dengan menganalisis prioritas aktor-aktor tersebut. Hasilnya adalah bahwa aktor yang memiliki prioritas paling tinggi 
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perannya dalam mendukung Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.  Tabel 3.  Hasil Perhitungan Analisis Aktor Level KPP JPP TABA TAJA Total VPKG 0.493391 0.491084 0.345198 0.407177 1.73685 0.434212SB 0.098452 0.256048 0.180405 0.18013 0.715036 0.178759KKT 0.128749 0.155932 0.096086 0.099577 0.480345 0.120086PKP 0.279408 0.096936 0.378311 0.313115 1.06777 0.266942Jumlah 4 1Keterangan: KG : Ketua Gapoktan; SB : Sekretaris dan Bendahara; KKT : Ketua Kelompok Tani;      PKP : Pendamping dari Kader PSI.  Hasil ini menunjukkan bahwa sosok pemimpin sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan program kerjanya. Maxwell (2008) mengemukakan konsep kepemimpinan yaitu 21 Irrefutable Laws of Leadership (21 Hukum Kepemimpinan Sejati) yang salah satunya adalah The Law of Solid Ground (Hukum Landasan yang Mantap) bahwa kepercayaan menjadi landasan penting dalam kepemimpinan. Jika mengacu pada konsep tersebut maka sosok Ketua Gapoktan telah memenuhi hukum tersebut. Kepercayaan yang telah terbangun dalam gapoktan berhasil menjadikan organisasi ini mampu menjalankan program-program kerjanya dengan efektif. Aktor  selanjutnya yang memiliki peran penting adalah Pendamping dari Kader PSI, yaitu Bapak Ayi Rahmat. Pada tahun 2009, saat gapoktan diinisiasi, beliau adalah bagian dari pihak PSI (Pertanian Sehat Indonesia) yang menjadi penghubung antara gapoktan dengan PSI, yang selanjutnya melakukan pendampingan terhadap jalannya gapoktan. Pendamping menerima arahan dari PSI, lalu menyampaikannya kepada gapoktan untuk kemudian dimusyawarahkan. Pada tahun 2011, gapoktan yang semula lembaga binaan PSI telah dimandirikan, sehingga posisinya menjadi semi otonom. Hubungannya dengan PSI setelah itu adalah mitra. Secara peraturan proses pendampingan berhenti, namun di lapangan Bapak Ayi masih melakukan pendampingan hingga saat ini. Karena menurut Ketua Gapoktan dan beberapa pengurus lain, gapoktan masih butuh pendampingan dan belum bisa benar-benar mandiri. Pada tahun ini bahkan Bapak Ayi bergabung dalam kepengurusan gapoktan, yaitu dengan menjadi Bendahara II, membantu pengelolaan keuangan gapoktan. Aktor selanjutnya adalah Sekretaris dan Bendahara. Pada pembiayaan pola qardhul hasan Gapoktan Al Ikhwan, peran utama dari keduanya adalah 
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memberikan pemahaman yang baik kepada petani mengenai program tersebut. Keduanya berperan penting pada saat gapoktan sedang melakukan upaya legalitas menjadi lembaga. Dengan melihat keterlibatan keduanya, masyarakat memiliki kepercayaan tersendiri terhadap pembiayaan pola qardhul hasan yang ketika itu masih asing bagi mereka.  Kemudian, aktor yang terakhir adalah Ketua Kelompok Tani.  Selama ini, Ketua Kelompok Tani yang menjadi fasilitator petani di berbagai kegiatan, termasuk pembiayaan qardhul hasan ini Pada program pembiayaan qardhul hasan, Ketua Kelompok Tani berperan untuk mengurus pembiayaan anggota kelompok taninya. Ketua Kelompok Tani juga berperan untuk memobilisasi petani anggotanya jika ada kegiatan gapoktan.  3.5.3. Analisis Strategi Ada beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Gapoktan Al Ikhwan untuk meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan. Hasil penghitungan dengan menggunakan AHP dapat menunjukkan strategi mana yang paling berperan dalam mendukung Efektivitas Pembiayaan Pola Qardhul Hasan di Gapoktan Al Ikhwan, yaitu dengan menganalisis prioritas di antara strategi-strategi tersebut.  Tabel 4.  Hasil Perhitungan Analisis Strategi Level KG SB KKT PKP Total VPMPB 0.427745 0.595593 0.306176 0.097378 1.426892 0.356723 POKP 0.055455 0.101744 0.069134 0.709901 0.936234 0.234059 FKP 0.352827 0.118254 0.235086 0.10027 0.806436 0.201609 PTP 0.163974 0.184409 0.389604 0.09245 0.830437 0.207609 Jumlah 4 1Keterangan: MPB : Mekanisme Pertemuan Bulanan; POKP : Pendampingan oleh Kader PSI;       FKP : Fasilitator Kebutuhan Petani; PTP : Program Tabungan Petani   Hasilnya adalah bahwa prioritas pertama diantara keempat strategi tersebut adalah Mekanisme Pertemuan Bulanan, dengan bobot prioritas sebesar 0.356723. Prioritas kedua adalah strategi Pendampingan oleh Kader PSI dengan bobot 0.234059, ketiga adalah strategi Program Tabungan Petani dengan bobot 0.207609, dan keempat adalah strategi Fasilitator Kebutuhan Petani dengan bobot 0.201609.    
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan  1. Pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan dapat dilihat dari  tiga aspek. Pertama, sumber dana pembiayaan adalah berasal dari Dompet Dhuafa dan hasil usaha gapoktan. Kedua, arus keuangan sejak tahun 2009 hingga  tahun 2013 cenderung stabil (delapan periode bergulir) dan hanya pernah terjadi satu kali kasus kredit macet oleh 1 nasabah. Ketiga, mekanisme tabungan petani yaitu dengan menabungkan 5 persen dari jumlah plafon yang dipinjam, sementara dana kas tabungan digunakan sementara untuk pembangunan fisik dan pengembangan usaha gapoktan. 2. Berdasarkan pembahasan pada aspek pembiayaan dan pelaksanaan penyaluran dana, pembiayaan pola qardhul hasan di Gapoktan Al Ikhwan telah berlangsung efektif. Terdapat tiga hal yang mendukung efektivitas pembiayaan tersebut. Pertama adalah faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prioritas paling tinggi yaitu faktor Tidak Ada Jaminan/Agunan (berupa aset berwujud). Kedua adalah aktor yang berperan dalam pembiayaan dengan prioritas paling tinggi yaitu aktor Ketua Gapoktan. Ketiga, strategi yang telah dilaksanakan pada pembiayaan dengan prioritas paling tinggi yaitu Mekanisme Pertemuan Bulanan. Dengan demikian Pembiayaan qardhul hasan dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif.  4.2. Saran 1. Saran untuk Gapoktan Al Ikhwan Gapoktan hendaknya melakukan sistem kaderisasi dengan mencari SDM yang dapat mempertahankan nilai-nilai dan sistem yang sudah dilakukan oleh gapoktan dalam mendukung efektivitas pembiayaan. Hal ini perlu dilakukan agar keduanya dapat bertahan dari generasi satu ke generasi selanjutnya, sehingga gapoktan dapat menjadi organisasi yang tetap produktif dan semakin bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, gapoktan Al Ikhwan juga diharapkan dapat berbagi pengalamannya dalam menjalankan pembiayaan pola qardhul hasan kepada gapoktan lain atau cluster lain yang menjadi mitra PSI. Upaya replikasi model ini dapat dilakukan melalui fasilitasi DD Republika. 2. Saran kebijakan Sebaiknya masyarakat menyalurkan zakatnya secara institusional agar kemanfaatannya lebih dirasakan mustahik (penerima zakat). 
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Selanjutnya mustahik dimotivasi untuk menjadi muzaki (pembayar zakat) 3. Saran untuk penelitian selanjutnya Terkait dengan pembiayaan pola qardhul hasan, penelitian selanjutnya dapat berupa analisis membandingkan pembiayaan pola qardhul hasan dengan pembiayaan jenis lain yang sama-sama disalurkan untuk petani.  DAFTAR PUSTAKA Hidayat Y. 2005. Efektivitas pembiayaan pola bagi hasil pada BMT Keponteran Hubbul Wathan. Skripsi. Melalui repository.ipb.ac.id. Diakses pada 15 Februari 2013. Hossain, M. D. 2002. Al-Qard Al-Hasan: A practical approach. Melalui www.witness-pioneer.org. 16 November 2012. Irawan dan Arimbi. 2012. ‘The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompet Dhuafa, West Java, Indonesia)’. Asian Business Review. Vol. 1(1). Karyani, Tuti. 2011. Lembaga Keuangan Perdesaan: Masalah dan Solusinya. Unpad Press. Bandung. Maxwell, John C. 2008. 21 Irrefutable Laws of Leadership (21 Hukum Kepemimpinan Sejati). Karisma. Bandung Syafar, Muhammad. 2006. Analisis Efektivitas Pembiayaan Sistem Sariah Terhadap Petani Agribisnis Sayuran pada Program UPK Ikhtiar Yayasan Peramu Bogor. Skripsi. Melalui repository.ipb.ac.id. diakses pada 15 Februari 2013.   



430 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Pembiayaan Qardhul Hasan...  Tuti Karyani, dan An Nisaa Gettar 

 



 

 

   EFEK PEMBERIAN DANA BANTUAN BERGULIR TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI PETANI DALAM PEMELIHARAAN TANAMAN JUN-NPM1  Linar Humaira, Reny Andriyanty2, dan Dyah Budibruri Dosen Tetap Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  Universitas Nusa Bangsa Bogor E-mail: 2reny.andriyanty@pnsmail.go.id   ABSTRAK Secara umum petani yang ada di kebun percobaan Cogrek adalah petani yang sudah sejak lama menggantungkan hidupnya dengan bertani. Berdasarkan data monografi desa Cogreg, para petani JUN umumnya adalah petani yang hanya menjadi petani penggarap dan cenderung berpendapatan rendah. Berhadapan dengan rendahnya motivasi petani dalam memelihara jati maka KPWN mengembangkan program bantuan dana bergulir yang dikhususkan untuk membantu petani penggarap mengembangkan usahatani peternakan dan perikanan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara deskriptif dampak program pemberian bantuan dana bergulir KPWN terhadap pendapatan petani penggarap di kebun percobaan cogreg dan menganalisis efek program dana bergulir terhadap peningkatan motivasi petani dalam memelihara jati secara statistik non-parametrik.  Penelitian dilaksanakan secara sengaja di Desa Cogreg Bogor dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2013. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan petani penggarap penerima DBBK dari sapi yang diusahakan adalah Rp568 571/orang. Pendapatan petani penggarap penerima DBBK dari kambing yang diusahakan mengalami kerugian sebesar Rp308 571/orang karena kambing yang dipelihara menderita penyakit “gudig” Pendapatan petani penggarap penerima DBBK dari ikan yang diusahakan adalah Rp6 599 313/orang. Nilai Incremental B/C Rasio bernilai 1.03 yang menunjukkan bahwa pendapatan petani dengan adanya pemberian bantuan dana bergulir dari KPWN lebih tinggi dari petani yang tidak menerima DBBK. Hasil uji peringkat bertanda Wilcoxon menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan 
                                                            1 Penelitian ini dibiayai oleh: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Nor: 282/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/V.2013, tanggal 27 Juni 2013. 
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motivasi petani penggarap dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK. Karena petani lebih termotivasi mengusahakan sapi, kambing atau ikan. Secara deskriptif petani merasa termotivasi memelihara JUN setelah menerima DBBK sebanyak 61.905 persen.  Kata Kunci: Dana Bergulir KPWN, Usahatani, Motivasi  1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Jati (Tectona grandis) adalah salah satu jenis kayu tropis keras yang termasuk kelas premium. Jati memiliki kandungan minyak yang sangat tinggi sehingga membuat kayunya sangat keras dan kuat. Keunggulan lainnya adalah warna dan serat kayu yang indah, tahan terhadap air, tahan terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap rayap dan penyakit, mudah dibentuk dan diukir, dan bila diaplikasikan dengan besi membuat besi tersebut tahan terhadap karat. Kebutuhan kayu jati olahan untuk Indonesia baik skala domestik maupun ekspor pada tahun 1999 sebesar 2.5 juta m3/tahun dan baru dapat terpenuhi sebesar 0.8 juta m3/tahun. Sebagai upaya untuk mengatasi over demand jati, PT. Perhutani melakukan pengembangan teknologi tanaman jati guna memperpendek usia tanam jati menjadi 5-20 tahun. Tingginya penerimaan yang dihasilkan dari budidaya tanaman jati ini menarik banyak investor untuk membudidayakan JUN. Tingginya penerimaan ini juga dapat menjadi motivasi bagi petani untuk terus membudidayakan jati. Salah satu lembaga yang membudidayakannya adalah Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) (Pratiwi, 2009). Unit bagi hasil KPWN sebagai lembaga usaha dibawah binaan Dephut yang mendukung program pembangunan kehutanan antara lain dengan menjadi lembaga fasilitator. Dikelola oleh tenaga profesional bidang kehutanan dan keuangan dan mampu mengorganisir tenaga pendamping. Pengembangan Jati JUN selain untuk mendapatkan keuntungan dari budidaya jati juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat sekitar tanaman kehutanan dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan dan meningkatkan produksi hasil-hasil hutan. Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, peranan KPWN adalah mendukung pengembangan sumber alam hutan baru bagi peningkatan penyediaan bahan baku industri. Pada tahun 2011, KPWN mengembangkan pemberian dana bergulir untuk membantu petani mengembangkan industri ternak kambing, sapi dan tambak ikan. Diharapkan dengan pemberian bantuan dana bergulir, dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan keluarga petani sehingga petani akan 
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lebih termotivasi untuk berusahatani dan lebih giat menjaga tanaman jati. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta pengentasan penduduk dari kemiskinan.  1.2. Rumusan Masalah Pola usaha yang dijalankan dalam pengembagan JUN oleh KPWN adalah dengan sistim mitra usaha (bagi hasil), dimana kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam sistem ini terdiri atas 3 pihak yang saling terkait.  Tiga pihak tersebut masing-masing adalah bapak angkat (pemilik modal dan pemilik lahan), Fasilitator yakni Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) Departemen Kehutanan dan UNB, Petani Penggarap dan Perangkat Desa (Soeroso dan Soetarjo, 2007).   Secara umum petani yang ada di kebun percobaan Cogrek adalah petani yang sudah sejak lama menggantungkan hidupnya dengan bertani, walaupun ada beberapa yang mempunyai kegiatan lain selain bertani. Berdasarkan data monografi desa Cogreg, para petani JUN umumnya adalah petani yang hanya mengenyam pendidikan dasar dan sudah menjadi petani penggarap dan cenderung berpendapatan rendah (Rachmansyah, 2011).  Rendahnya pendapatan petani dikhawatirkan akan menurunkan motivasi petani penggarap dalam memelihara jati unggul yang ditanam KPWN.  Motivasi petani adalah suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non moneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Berhadapan dengan rendahnya motivasi petani dalam memelihara jati maka KPWN mengembangkan program bantuan dana bergulir yang dikhususkan untuk membantu petani penggarap mengembangkan usahatani peternakan dan perikanan. Diharapkan pemberian dana bergulir akan lebih meningkatkan pendapatan petani serta membantu petani untuk memperluas kesempatan petani untuk mengembangan bidang usahataninya. Sehingga diharapkan pemberian dana bergulir ini dapat meningkatkan motivasi petani dalam berusahatani dan memelihara tanaman jati. Berdasarkan rincian diatas, maka diperlukan penelitian mendalam apakah program pemberian bantuan dana bergulir KPWN kepada petani penggarap di kebun percobaan cogreg dapat meningkatkan pendapatan petani secara statistik? Dan apakah program 
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dana bergulir ini secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan motivasi petani dalam memelihara jati?  1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis secara deskriptif dampak program pemberian bantuan dana bergulir KPWN terhadap pendapatan petani penggarap di kebun percobaan cogreg.  
2. Menganalisis efek program dana bergulir terhadap peningkatan motivasi petani dalam memelihara jati secara statistik non-parametrik.  2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsepsi Lembaga Pemberi Dana Bantuan Bergulir KPWN sebagai fasilitator pengembangan JUN di daerah Cogreg merupakan pengelola penanaman JUN dengan sistem mitra usaha (bagi hasil) dengan beberapa pihak yang saling terkait dan saling menguntungkan.  Pihak-pihak tersebut adalah bapak angkat (pemilik modal dan pemilik lahan), Fasilitator yakni Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) Departemen Kehutanan dan UNB, Petani Penggarap dan Perangkat Desa (Soeroso dan Soetarjo, 2007). Pada sistem ini, petani penggarap menggarap lahan penanaman JUN yang dikelola oleh KPWN dimana petani JUN mendapatkan hasil sebesar 25 persen pada saat pemanenan dan perangkat desa mendapat 10 persen sementara sisanya diperoleh oleh KPWN. Dalam rangka pengembangan usahatani jati unggul menggunakan pola bagi hasil. Dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya sebagai pensosialisasian peningkatan pendapatan petani penggarap di kebun jati Cogreg maka KPWN mengembangkan program bantuan dana bergulir dibidang peternakan kambing, sapi dan tambak ikan bagi petani penggarap. Seiring berkembangnya usahatani peternakan kambing, sapi dan tambak ikan akan meningkatkan pendapatan petani. Hal ini tentunya diharapkan dapat memotivasi petani untuk lebih rajin memelihara jati sehingga akan dihasilkan gelondongan kayu jati yang lebih besar.  2.2. Konsepsi Motivasi Reksohadiprojo dan Handoko (2001), mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. 



Prosiding PERHEPI 2014 435 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Linar Humaira, Reny Andriyanty, dan Dyah Budibruri Efek Pemberian Dana Bantuan... 

Motivasi menurut As’ad (1995), adalah suatu usaha yang menimbulkan dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi merupakan proses atau faktor yang  menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan dengan cara-cara tertentu. Memotivasi maksudnya mendorong seseorang mengambil tindakan tertentu.   Mardikanto (1996) menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi petani dan persepsi petani terhadap inovasi. Petani saja tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usahataninya sendiri. Karena itu bantuan dari luar diperlukan baik secara langsung dalam bentuk bimbingan dan pembinaan usaha maupun tidak langsung dalam bentuk insentif yang dapat mendorong petani menerima hal-hal baru, mengadakan tindakan perubahan. Bentuk-bentuk insentif ini seperti jaminan tersedianya sarana produksi yang diperlukan petani dalam jumlah yang cukup, mudah dicapai harganya, dapat dipertimbangkan dalam usaha, dan selalu dapat diperoleh secara kontinyu. Menjamin pemasaran hasil, menjamin tersedianya kredit yang tidak memberatkan petani, menjamin adanya dan kotinuitas informasi teknologi adalah bentuk insentif yang lain (Hernanto, 1993).   Penelitian Damiarsi (2011) yang menganalisis tentang petani tebu dengan pola kemitraan usaha di pabrik gula Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa: 1) Tingkat motivasi Petani tebu mitra dalam usahatani tebu adalah tinggi, motivasi yang berada pada kisaran 113-139 (kriteria tinggi) adalah 70.97 persen; 2) Pola kemitraan yang diterapkan adalah pola kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA); 3) strategi pengembangan kemitraan antara petani tebu mitra dengan Pabrik Gula Watoetoelis bahwa guna keberlanjutan kemitraan petani tebu mitra, Pabrik Gula Watoetoelis dan Pemerintah adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama secara win-win solution melalui peningkatan mutu tebu, peningkatan rendemen, dan peningkatan harga dasar gula. Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan diatas maka seharusnya melalui program pemberian dana bergulir dari KPWN bagi petani akan meningkatkan motivasi petani tersebut dalam memelihara tegakan JUN yang mereka bagi hasilkan.  3. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada areal pertanaman Jati Unggul Nusantara (JUN) di kebun percobaan Universitas Nusa Bangsa (UNB) yang terletak di 
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Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara berkesengajaan karena di lokasi ini dikembangkan penanaman Jati Unggul Nusantara (JUN) sebagai hasil kerjasama antara Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) dengan UNB dimana petani penggarap memperoleh bantuan dana bergulir. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2013.  3.2. Jenis Data dan Sumber Data Pelaku utama untuk kegiatan pertanian adalah petani tanaman pangan, petani hortikultura, pekebun dan peternak beserta keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembangunan pertanian tercipta kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara profesional untuk menumbuh-kembangkan kemampuan kemandirian petani. Pembinaan penyuluhan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swadaya atau swasta merupakan amanat UU No. 16/2006. Data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan petani penggarap yang menerima bantuan dana bergulir dari KPWN, pihak KPWN dan pihak lain yang terkait dengan program ini. Data sekunder berupa data penunjang penelitian yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, yakni pemerintah Desa Cogreg, KPWN, BPS, UNB dan pihak lain yang terkait.  3.3. Penentuan Responden Penentuan jumlah responden dengan menggunakan metode sensus pada semua petani penggarap JUN di kebun percobaan UNB Cogreg yang mengikuti program bantuan dana bergulir untuk usahatani peternakan kambing, sapi dan tambak ikan. Petani responden yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani yang ikut serta dalam pengelolaan jati unggul nusantara (JUN) dan mengikuti program bantuan dana bergulir petani untuk budidaya ternak kambing, sapi dan tambak ikan.  Sebagai pembanding efek pemberian dana bergulir antara petani yang menerima program bantuan dana bergulir untuk usahatani peternakan kambing, sapi dan tambak ikan dengan petani yang tidak menerima program bantuan dana bergulir untuk usahatani peternakan kambing, sapi dan tambak ikan. Maka penentuan responden petani yang tidak mengikuti program bantuan dana bergulir dengan menggunakan metode sensus pada semua petani penggarap JUN di kebun percobaan UNB Cogreg. 
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3.4. Metode Analisa Data Motivasi petani dalam memelihara tanaman JUN, akan mempengaruhi hasil tegakan jati yang dihasilkan kelak. Dalam upaya peningkatan motivasi, maka analisis penilaian tingkat motivasi petani akan dilakukan secara tabulasi dengan sistem skoring. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah terkait dengan tingkat motivasi yang ditanyakan langsung kepada petani sehingga menjadi persepsi petani sendiri (sangat termotivasi sampai sangat tidak termotivasi). Untuk menganalisis tujuan nomor satu, yaitu menganalisis secara deskriptif dan statistik efek program pemberian bantuan dana bergulir KPWN terhadap pendapatan petani penggarap di kebun percobaan Cogreg dilakukan dengan perhitungan peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah pemberian bantuan dana bergulir dari KPWN. Data tabulasi akan dianalisis dengan menggunakan rumus Incremental B/C Rasio.  Incremental B/C rasio = ( TBD - TBTD) / ( TCD - TCTD) Keterangan :  TBD =Total keuntungan petani penggarap JUN yang menerima bantuan dana bergulir KPWN TBTD  =Total keuntungan petani penggarap JUN yang tidak menerima bantuan dana bergulir      KPWN TCD  =Total biaya KUB penggarap JUN yang menerima bantuan dana bergulir KPWN TCTD  =Total biaya KUB penggarap JUN yang tidak menerima bantuan dana bergulir KPWN  Bila Nilai Incremental B/C Rasio lebih besar dari 1 maka keuntungan petani dengan adanya pemberian bantuan dana bergulir dari KPWN meningkat sedangkan bila nilainya lebih kecil dari 1 maka keuntungan petani dengan adanya pemberian bantuan dana bergulir dari KPWN lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkannya. Untuk menganalisis tujuan nomor dua, data yang dikumpulkan ditabulasi dan diolah secara statistik. Uji peringkat bertanda Wilcoxon dilakukan untuk memperbandingkan suatu perlakuan yang sama diterapkan pada dua sampel bebas akan memberikan efek yang sama atau tidak. Tes peringkat bertanda Wilcoxon adalah uji yang paling berguna bagi ilmu sosial (Siegel, 1994). Penentuan signifikansi nilai T-hitung pada tes ini harus diperhatikan ukuran sampel sebagai berikut: Untuk n 25 maka; H0 : m = 0  H0 : m ≠ 0 Kaidah keputusan tolak H0 apabila Thit < Tα(n)    
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Dana Bantuan Bergulir oleh KPWN Kebun percobaan Universitas Nusa Bangsa di desa Cogreg memiliki luas lahan + 9 (sembilan) hektar. Di kebun percobaan ini Universitas Nusa Bangsa membina + petani penggarap yang menetap dan berusahatani. Pada tahun 2008 dilakukan kerjasama antara KPWN Dephut dengan UNB untuk melakukan ujicoba penanaman JUN dengan + 60 varietas JUN. Keenampuluh varietas ini memang diujicobakan penanamannya untuk mengetahui varietas mana yang pertumbuhannya paling unggul dalam 5 tahun.  Dalam kerjasama ini, pihak UNB mengikutsertakan petani penggarap yang ada disana untuk menanam dan memelihara JUN yang ditanam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun pertama, petani penggarap melakukan pembersihan lahan dan penanaman serta penyulaman bibit JUN yang dibagikan pihak KPWN. Pada tahun kedua, petani penggarap diijinkan untuk melakukan tumpangsari diantara tegakan JUN. Hasil tumpangsari sepenuhnya menjadi milik petani. Namun, mulai tahun ketiga sampai kelima, sistem tumpangsari sudah tidak dapat dilakukan karena tegakan JUN yang semakin tinggi dan dikhawatirkan tumpangsari akan mengganggu pertumbuhan JUN.    

  Gambar 1. Grafik Curahan HOK Petani Penggarap dalam Memelihara JUN Sumber: Data primer diolah (2013)  Berdasarkan curahan hari orang kerja (HOK) petani penggarap dalam memelihara JUN, tampak ada penurunan curahan hari kerja petani penggarap. Berdasarkan hasil penelusuran kuisioner, penurunan curahan jam kerja ini karena JUN yang ditanam sudah tidak terlalu membutuhkan kegiatan pemeliharaan dan petani penggarap tidak memperoleh hasil 
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usahatani dari JUN sehingga mereka mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Data lebih lengkap dapat dilihat pada Grafik 1. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan petani penggarap di Cogreg, maka KPWN memberikan bantuan dana bergulir kepada 23 petani penggarap. Berdasarkan penelitian Luanmase, et al. (2011) mengenai  motivasi peternak transmigran dengan tingkat pendapatannya, dinyatakan bahwa motivasi peternak transmigran berhubungan positif dengan pendapatan.    Program bantuan dana bergulir ini dilaksanakan oleh KPWN dengan tujuan meningkatkan motivasi petani dalam memelihara JUN. Diharapkan dengan pemberian bantuan ini, pendapatan petani penggarap dapat meningkat dan  peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN yang ekuivalen dengan adanya peningkatan HOK petani. Program ini dimulai pada Bulan September 2012. Petani penggarap di desa Cogreg sejak tahun 2008 sudah membentuk kelompok Tani Mitra Mandiri. Namun, berkaitan dengan pemberian bantuan dana bergulir dari KPWN ini, petani-petani tersebut dibagi lagi menjadi 3 (tiga) sub-kelompok, yaitu sub-kelompok yang memelihara sapi sebanyak 7 petani, sub-kelompok yang memelihara kambing sebanyak 6 petani dan sub-kelompok yang memelihara ikan hias sebanyak 8 orang. Masing-masing kelompok petani, disetujui menerima bantuan dana sebesar Rp6 000 000 juta. Pada tanggal 5 September 2012, pencairan dana diberikan kepada 21 petani dalam 3 sub-kelompok tersebut.   Sub-kelompok Sapi membeli satu ekor anakan sapi (berusia sekitar 7 bulan) dan dipelihara dirumah salah satu anggota kelompok tani, sementara petani lainnya membantu memberi makan rumput dan menjaga keamanan.  Sub-kelompok kambing masing-masing petani membeli satu ekor kambing dan sub-kelompok ikan juga masing-masing memelihara hias (Sinterklas, Cupang, Gapri dan Komet) dan ikan budidaya (lele dan gurame).  4.2. Dampak Program Pemberian Bantuan Dana Bergulir KPWN terhadap Pendapatan Petani Penggarap 4.2.1. Kelompok yang mengusahakan sapi dari DBBK KPWN Dana bantuan bergulir KPWN yang seharusnya diperoleh perorangan, diusahakan secara berkelompok oleh 7 orang petani penggarap. Mereka memelihara sapi secara bersamaan. Sapi yang dibeli berupa sapi anakan berumur 7 bulan dengan harga Rp6 000 000. Sapi ini dipelihara oleh salah satu petani penggarap, sementara keenam petani lainnya membantu 
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memberi makan rumput dan menjaga keamanan pada malam hari. Data biaya pemeliharaan, penerimaan dan pendapatan per kelompok secara rinci dapat dlihat pada Tabel 1.  Tabel 1. Rincian Penerimaan, Biaya dan Pendapatan Petani Penggarap dari JUN dan DBBK Variabel JUN (Rp/Tahun) DBBK (Rp/Tahun)Penerimaan 1 894 700 1 857 143Biaya Usahatani 2 785 786 1 288 571Pendapatan (891 086) 568 571 Berdasarkan Tabel 1, pendapatan petani penggarap dari pemeliharaan JUN mengalami kerugian secara rata-rata sebesar Rp891 086 per tahunnya. Kerugian ini disebabkan oleh rendahnya volume JUN yang dihasilkan petani dengan penerimaan rata-rata sebesar Rp1 894 700 per tahun sementara masing-masing petani menanggung biaya sebesar Rp2 785 786 per tahun. Sementara pemberiaan bantuan dana bergulir dari KPWN justru memberikan keuntungan petani sebesar Rp568 571 per orang. Keuntungan diperoleh dari pertumbuhan sapi yang signifikan karena dirawat secara bergotong-royong antar anggota kelompok.  4.2.2. Kelompok yang mengusahakan kambing dari DBBK KPWN Pada kelompok ini, terdiri atas 6 petani penggarap. Masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp750 000. Keenam petani membeli kambing juga dalam bentuk anakan berusia bervariasi antara 3-4 bulan. Kambing yang dipelihara diberi makan rumput, yang dicari sendiri oleh petani di sekitar Kebun Percobaan UNB Cogreg. Berdasarkan analisis data primer diperoleh data biaya pemeliharaan, penerimaan dan pendapatan per kelompok secara rinci dapat dlihat pada Tabel 2.  Tabel 2. Rincian Penerimaan, Biaya dan Pendapatan Petani Penggarap dari JUN dan DBBK Variabel JUN (Rp/Tahun) DBBK (Rp/Tahun)Penerimaan 2 940 747 6 42 857Biaya Usahatani 2 752 810 951 429Pendapatan 187 937 (308 571) Secara garis besar berdasarkan Tabel 2, rata-rata petani penggarap dari pemeliharaan JUN memiliki keuntungan sebesar Rp187 937 per tahun per petani. Keuntungan ini karena secara rata-rata penerimaan petani mencapai Rp2 940 747 per tahun sementara biaya yang mereka keluarkan berjumlah 
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Rp2 752 810 per tahunnya. Pemberian dan bantuan bergilir dari KPWN kepada petani penggarap justru menimbulkan kerugian bagi petani penggarap yang menerimanya sebesar Rp308 571. Hal ini dikarenakan 4 petani dari keenam anggota kelompok kambing ini, kambingnya menderita gudig. Gudig adalah penyakit kulit pada kambing yang menular dan dapat menyebabkan kematian. Keenam petani tersebut membeli kambing anakan usia 1-2 bulan seharga Rp700 000 sampai dengan Rp750 000. Namun karena menderita gudig, kambing usia 4 bulan dijual oleh petani tersebut untuk menghindari resiko kambing mati. Mereka menjual kambing yang menderita gudig tersebut hanya Rp400 000 per ekornya. Hal ini yang menyebabkan tingginya kerugian kelompok ini secara rata-rata. Dari keenam anggota kelompok ini, hanya dua petani yang berhasil menjual kambingnya dengan harga berkisar Rp1 000 000 – Rp1 400 000.  4.2.3. Kelompok yang Mengusahakan Ikan dari DBBK KPWN Pada kelompok yang mengusahakan ikan terdiri atas 8 petani penggarap. Empat orang petani mengusahakan ikan hias (Sinterklas, Cupang, Gapri, dan Comet) dan 4orang petani lainnya mengusahakan ikan lele dan gurame. Berdasarkan analisis data primer diperoleh data biaya pemeliharaan, penerimaan dan pendapatan per kelompok secara rinci dapat dlihat pada Tabel 3.  Tabel 3. Rincian Penerimaan, Biaya dan Pendapatan Petani Penggarap dari JUN dan DBBK Variabel JUN (Rp/Tahun) DBBK (Rp/Tahun) Penerimaan 2 631 375 11 663 7506 42 857 Biaya Usahatani 3 178 084 5 064 438Pendapatan (546 709) 6 599 313 Analisa usahatani penanaman JUN petani penggarap yang tergabung dalam kelompok Ikan secara rata-rata mengalami kerugian sebesar Rp546 709 per tahunnya. Hal ini diakibatkan oleh tingginya biaya pemeliharaan JUN yang mencapai Rp3 178 084 per tahun sementara nilai pembelian kayu JUN yang dipanen petani oleh KPWN hanya berkisar rata-rata Rp2 631 375 per tahun. Pemberian bantuan dana bergulir justru memberikan keuntungan secara rata-rata per petani dengan jumlah keuntungan mencapai Rp6 599 313. Keuntungan kelompok ikan merupakan keuntungan yang paling besar yang diterima petani penggarap bila dibandingkan dengan kelompok sapi dan kambing. 
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Tingginya keuntungan ini lebih disebabkan oleh petani yang memelihara ikan hias. Ikan hias seperti ikan jenis Sinterklas, Cupang, Gapri dan Comet memiliki siklus panen yang pendek. Setiap bulan, ikan hias dapat dipanen dan bila budidaya yang dilakukan petani baik, maka dapat dijual sebanyak 4 000 ikan per bulannya dengan harga per ikan berkisar Rp500 – Rp700.  Sementara biaya pembuatan kolam berkisar Rp500 000 – Rp3 000 000.    4.2.4. Kelompok yang penggarap yang tidak memperoleh DBBK KPWN Petani penggarap yang tidak menerima DBBK pada dasarnya karena merasa tidak sanggup dan takut tidak dapat mengembalikan dana bantuan karena sudah tua. Berdasarkan analisis data primer diperoleh data biaya pemeliharaan, penerimaan dan pendapatan JUN secara rinci dapat dlihat pada Tabel 4.  Tabel 4. Rincian Penerimaan, Biaya dan Pendapatan Petani Penggarap dari JUN yang Tidak Memperoleh DBBK Variabel JUN (Rp/Tahun)Penerimaan 4 081 000Biaya Usahatani 1 170 714Pendapatan 2 910 286 Berdasarkan Tabel 4, pendapatan petani yang tidak menerima bantuan dana bergulir dari KPWN mencapai Rp2 910 286 per petani per tahun. Hal ini karena besarnya volume kayu JUN yang dipanen sementara biaya usahatani rendah. Beragamnya varietas JUN yang ditanam di kebun percobaan UNB di Cogreg berkemungkinan besar menjadi penyebab pembeda volume kayu JUN yang dipanen masing-masing petani. Sehingga nilai panen JUN antara petani yang satu akan sangat berbeda dengan nilai panen JUN petani penggarap lainnya.  4.2.5. Perbedaan pendapatan petani yang memperoleh DBBK dibandingkan petani yang tidak memperoleh DBBK Analisis terhadap perbandingan pendapatan menunjukkan bahwa secara rata-rata, pendapatan petani yang memperoleh DBBK ternyata lebih rendah 5.25 persen dibandingkan petani penggarap yang tidak memperoleh DBBK.  Secara rinci data perbandingan dapat dilihat pada Tabel 5.    
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Tabel 5. Perbedaan Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan antara Petani Penerima DBBK dan Petani Tidak Menerima DBBK Variabel Penerima DBBK Tidak Menerima DBBK Beda % Penerimaan 7 854 865 4 081 000 3 773 865 37.74 Biaya Usahatani 5 469 131 1 170 714 4 298 416 42.98 Pendapatan 2 385 734 2 910 286 (524 552) (5.25)  Tabel 5 menunjukkan bahwa ternyata pendapatan petani penerima bantuan dana bergulir dari KPWN justru lebih rendah 5.246 persen dibandingkan petani yang tidak mengikuti program bantuan dana bergulir dari KPWN tersebut. Hal ini disebabkan tingginya kerugian yang ditanggung oleh kelompok kambing yang mencapai Rp308 571 per orangnya. Petani penggarap penerima dana bantuan bergulir dari KPWN memiliki penerimaan 37.739 persen lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak menerima dana bantuan bergulir dari KPWN, namun juga menanggung biaya 42.984 persen lebih tinggi dibandingkan petani penggarap yang tidak menerima dana bantuan bergulir dari KPWN. Tingginya persentase biaya usahatani menyebabkan pendapatan petani penggarap yang tidak menerima dana bantuan bergulir dari KPWN menjadi lebih tinggi dibanding petani penggarap penerima dana bantuan bergulir dari KPWN.  4.2.6. Analisis Incremental B/C Rasio Analisis ini dilakukan untuk melihat secara keseluruhan efek pemberian dana bantuan bergulir dari KPWN terhadap pendapatan petani penggarap. Hasil analisis menunjukan nilai incremental B/C Rasio adalah 1.03. Angka ini menunjukkan bahwa setiap setiap rupiah biaya yang dikeluarkan petani, pendapatan yang diterima petani penggarap hanya sebesar Rp1.03. Nilai Incremental B/C Rasio bernilai 1.03 menunjukkan bahwa pendapatan petani dengan adanya pemberian bantuan dana bergulir dari KPWN lebih tinggi dari petani yang tidak menerima DBBK. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian bantuan dana bergulir dari KPWN masih dapat dioptimalkan. Seluruh petani penggarap yang menerima dana bantuan memberikan tanggapan positif atas pemberian dana ini. Secara deskriptif, seluruh petani penerima dana bantuan dana bergulir dari KPWN mengharapkan untuk menerima bantuan lagi tahun depannya dengan jumlah yang lebih besar. Harapan petani adalah semakin besar DBBK yang mereka terima maka imbangan hasil atas biaya yang mereka keluarkan akan lebih besar.  
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4.3. Efek Program Dana Bantuan Bergulir Terhadap Peningkatan Motivasi Petani dalam Memelihara JUN Secara Statistik Non-Parametrik Analisis deskriptif terhadap motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK berdasarkan skor atas pendapat petani pribadi menunjukkan bahwa 14.285 persen petani sangat termotivasi dengan adanya pemberian dana bantuan bergulir ini. Petani merasa termotivasi memelihara JUN setelah menerima DBBK sebanyak 61.905 persen dan 23.809 petani merasa tidak termotivasi memelihara JUN setelah menerima DBBK (Tabel 6). Petani yang merasa biasa saja ini menyatakan bahwa penanaman JUN tidak memberikan imbangan hasil yang sesuai dengan upaya mereka karena kecilnya bagi hasil yang mereka terima. Berdasarkan kondisi tersebut, walaupun mereka menerima DBBK, petani lebih mencurahkan jam kerjanya ke usaha ternak mereka dibandingkan untuk memelihara JUN.   Tabel 6. Nilai Skor Tingkat Motivasi Berdasarkan Pendapat petani Secara Perseorangan No. Tingkat Motivasi JumlahKriteria Skor Petani Persentase1. Sangat termotivasi 5 3 14.2852. Termotivasi 4 13 61.9053. Biasa 3 5 23.8094. Tidak termotivasi 2 - -5. Sangat tidak termotivasi 1 - - Total 21 100 Untuk mencukupi kebutuhannya, rumah tangga pedesaan mencurahkan tenaganya dalam berbagai kegiatan nafkah. Rumah tangga yang tidak memperoleh pendapatan yang cukup dari usahatani, tentu saja memerlukan sumber-sumber lain untuk menghidupi keluarganya. Sumber-sumber pendapatan ini diperoleh dengan melibatkan diri pada berbagai kegiatan ekonomi baik dalam maupun di luar desa.  Pembahasan lanjutan terhadap motivasi petani yang dianalisis melalui curahan jumlah hari orang kerja (HOK) yang dikonversi dari jumlah jam orang kerja (JOK) semua petani penggarap yang memperoleh dana DBBK pada selang tahun 2012-2013. Analisis dilakukan dengan membandingkan jumlah HOK petani penggarap yang mereka alokasikan pada pemeliharaan 
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JUN sebelum mereka memperoleh DBBK dengan jumlah HOK yang mereka alokasikan pada pemeliharaan JUN setelah memperoleh DBBK. Hal ini dilakukan untuk dapat menganalisis hipotesis apakah dengan pemberian DBBK meningkatkan motivasi petani penggarap dalam memelihara JUN atau tidak. Dengan hipotesis nol dinyatakan bahwa tidak ada peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK melawan hipotesis alternatif bahwa ada peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK. Secara rata-rata jumlah HOK petani penggarap sebelum menerima DBBK ternyata lebih tinggi 0.0153 persen dibandingkan rata-rata jumlah HOK petani penggarap sesudah menerima DBBK. Secara lebih rinci, jumlah dan rata-rata jumlah HOK petani penggarap dapat dilihat pada Tabel 7.  Tabel 7. Jumlah dan Rata-Rata HOK Petani Penggarap yang Dicurahkan untuk Memelihara JUN Sebelum Menerima DBBK dibandingkan Sudah Menerima DBBK  Tk. Motivasi (HOK yang dicurahkan untuk memelihara JUN) Sebelum DBBK Sesudah DBBK Beda % Jumlah 1 119.00 1 090.00 29.00 2.66 Rata –Rata 58.90 57.37 1.53 2.66  Tabel 7 menunjukkan bahwa motivasi petani dalam memelihara JUN sebelum menerima DBBK justru lebih tinggi 2.66 persen dibandingkan setelah mereka menerima DBBK. Adanya peluang untuk bekerja di luar usaha tani JUN mendorong petani membuat keputusan untuk mengalokasikan tenaga kerja yang tersedia menjadi lebih efisien, sehingga dapat diasumsikan bahwa dengan tingkat pendapatan usaha tani yang rendah, rumah tangga akan memaksimalkan pendapatannya dengan jalan mengkombinasikan kegiatannya. Kebermaknaan secara statistik non-parametrik mengenai ada atau tidaknya peningkatan motivasi petani dilakukan dengan tes Peringkat Bertanda Wilcoxon. Tes statistik non-parametrik ini diambil dengan asumsi bahwa data hasil penelitian tidak cukup kuat untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik karena jumlah populasi yang terlalu kecil dan tidak diketahui secara pasti. Hipotesis nol yang diajukan dalam tes ini adalah tidak ada peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK melawan hipotesis alternatif yaitu ada peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK. Tingkat signifikasi (α) yang digunakan adalah pada level 0.05 persen. Untuk sampel 



446 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Efek Pemberian Dana Bantuan... Linar Humaira, Reny Andriyanty, dan Dyah Budibruri 

yang memiliki beda nol (0) dikeluarkan dari analisis ini.  Secara lebih rinci, hasil pegujian tes Peringkat Bertanda Wilcoxon dapat dilihat pada Tabel 8.  Tabel 8. Pengujian Statistik Non-Parametrik dengan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon 
Petani Beda Ranking Ranking Ranking 

Sebelum (Yi) Sesudah (Xi) (Yi-Xi) Beda Bertanda
1 31,0               30,0                 1           1 4
2 144,0             140,0               4           11 6
3 51,0               52,0                 (1)          3 -4
4 41,0               42,0                 (1)          4 -4
5 41,0               40,0                 1           2 4
6 41,0               44,0                 (3)          10 -10
7 41,0               35,0                 6           14 14
8 123,0             123,0               -            
9 41,0               45,0                 (4)          12 -6
10 51,0               52,0                 (1)          5 -4
11 62,0               60,0                 2           8 8,5
12 72,0               70,0                 2           9 8,5
13 72,0               60,0                 12         15 15
14 72,0               55,0                 17         16 16
15 31,0               31,0                 -            
16 72,0               73,0                 (1)          6 -4
17 51,0               55,0                 (4)          13 -6
18 41,0               42,0                 (1)          7 -4
19 41,0               41,0                 -            

76 -42
T+ T-

Tk.Motivasi (HK)

 Hipotesis yang diajukan adalah: H0 : m = 0 : Tidak ada peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima     DBBK H0 : m  ≠ 0 : Ada peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK  Hipotesis nol yang diajukan dalam tes ini adalah tidak ada peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK melawan hipotesis alternatif, yaitu ada peningkatan motivasi petani dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK. Tingkat signifikasi (α) yang digunakan adalah pada level 0.05 persen. Untuk sampel yang memiliki beda nol (0) dikeluarkan dari analisis ini. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Thitung bernilai 42. Pada nilai α = 0.05 dan sampel berjumlah 16 berdasarkan Tabel harga-harga kritis T dalam tes ranking Bertanda Wilcoxon diperoleh nilai Ttabel=30. Hasil uji statistik non-parametrik menunjukkan nilai Thit >Tα(n) maka penelitian ini harus menerima H0 yang berarti tidak ada peningkatan motivasi petani penggarap dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK. Karena petani lebih termotivasi mengusahakan sapi, kambing atau ikan. Petani yang merasa termotivasi memelihara JUN setelah menerima DBBK hanya sebanyak 61.91 persen. 
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Secara statistik menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan motivasi petani penggarap dalam memelihara JUN setelah menerima DBBK. Hal ini disebabkan oleh curahan hari orang kerja petani penggarap justru terbagi dalam kegiatan pemeliharaan JUN dan memelihara sapi/kambing/ikan yang mereka kembangkan dari dana bantuan bergulir KPWN. Adanya peningkatan aktivitas pemeliharaan ternak ini justru membuat curahan jam kerja petani penggarap ke kebun JUN justru menurun. Sebelum mereka memelihara ternak DBBK secara rata-rata petani penggarap menghabiskan 58.89 HOK per tahunnya yang kemudian menurun menjadi 57.39 HOK setelah mereka menerima DBBK. Penurunan 2.26 persen curahan HOK ini dialihkan petani penggarap yang tadinya untuk memelihara kebun JUN nya ke kegiatan pemeliharaan ternak mereka. Hal ini didukung oleh penelitian Birowo dan Hansen (1981) yang menyatakan bahwa di pulau Jawa, dimana sebagian rumah tangga pedesaan terdiri dari petani berlahan sempit dan petani tak berlahan, sehingga sebagian rumah tangga petani harus mencari pendapatan lain untuk memperoleh pendapatan sebagai buruh tani, berdagang, peternakan, industri rumah tangga, perikanan, dan aktivitas lainnya.  5. SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN 5.1. Simpulan Pendapatan petani penggarap penerima DBBK dari sapi yang diusahakan  adalah Rp568 571/orang. Pendapatan petani penggarap penerima DBBK dari kambing yang diusahakan mengalami kerugian sebesaru Rp308 571/orang karena kambing yang dipelihara menderita penyakit “gudig”. Pendapatan petani penggarap penerima DBBK dari ikan yang diusahakan adalah Rp6 599 313/orang. Dari ketiga komoditi (sapi, kambing, dan ikan) tidak semua komoditi menguntungkan. Pendapatan petani penggarap penerima DBBK yang menguntungkan adalah sapi dan ikan, sementara pendapatan petani penggarap penerima DBBK dari kambing yang diusahakan mengalami kerugian.  5.2. Saran Penyelenggaraan dana bantuan bergulir oleh KPWN, sebaiknya jumlah dana yang diterima petani penggarapnya ditingkatkan dan disertai kegiatan pendampingan bagi petani.  Usaha pendampingan bertujuan bila petani 
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menemui masalah dalam usahatani yang dilakukan dari DBBK dapat diatasi sedini mungkin dan pendapatan petani dapat meningkat.  DAFTAR PUSTAKA As’ad, M. 1995. Kepemimpinan efektif dalam perusahaan. Liberty. Jakarta. Birowo dan Hansen.  1981.  Tingkat Produksi, Tenaga Kerja, Pendapatan Rumah Tangga dan Kelembagaan di Desa Gemarang, Ngawi, Jawa Timur. Prosiding.  Rural Dynamics Series No.19. Bogor. Damiarsi, Risyah. (2011). Kajian Motivasi Petani Tebu dengan Pola Kemitraan Usaha di Pabrik Gula Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo. Skripsi Universitas Negeri Solo. Solo. Hernanto, F. 1993. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta. Luanmase, Christian Manase., Sudi Nurtini, F. Trisakti Haryadi.  2011.  Buletin Peternakan Vol. 35(2): 113-123, Juni 2011. ISSN 0126-4400. Universitas Gadjah Mada.  Yogyakarta. Mardikanto, T. 1994. Bunga rampai pembangunan pertanian. UNS Press. Surakarta. Pratiwi , Dewi Putri.  2009.  Partisipasi dan kemampuan teknis petani Jati Unggul Nusantara (JUN) di kebun percobaan UNB. Skripsi. Prodi Kehutanan.  Bogor. (Tidak dipublikasikan). Rachmansyah, Arif., Linar Humaira, Reny Andriyanty.  2011. ‘Analisis keunggulan kompetitif beberapa tanaman tumpangsari pada areal pertanaman Jati Unggul Nusantara Kebun percobaan UNB Desa Cogreg’. Jurnal Nusa Tani. Vol. 12 (2): Halaman: 1-8. Fakultas Pertanian UNB.  Bogor. Reksohadiprojo, S., Handoko, H. (2001). Organisasi perusahaan teori struktur dan perilaku. BPFE. Yogyakarta. Siegel, Sidney.  1994.  Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences.  Pennsylvania State University.  Pennsylvania. Soeroso, H dan Soetarjo, DP. (2007). Usaha tani jati unggul pola bagi hasil. Koperasi Perunahan Wanabakti Nusantara (KPWN). Jakarta  



   PERAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH (ORYZA SATIVA L) DI DESA KOBISONTA KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI KABUPATEN MALUKU TENGAH  Ester D. Leatemia1, dan Sriyanti K. Tualeka Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unpatti Jln. Ir. M. Putuhena – Kampus Poka – Ambon, 97233 Tlp (0911) 322489, 322499. E-mail : 1rina_lea@yahoo.com   ABSTRAK Salah satu faktor internal keberhasilan dalam menjalankan usahatani adalah modal. Desa Kobisonta merupakan sentra produksi padi sawah yang terletak di Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah. Untuk membantu dan memberdayakan petani padi sawah di Desa Kobisonta, pemerintah memberikan bantuan modal dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas padi sawah dan peran KUR terhadap pendapatan petani padi sawah di desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah. Metode pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (purposive) sebanyak 30 petani padi sawah yang mengambil KUR pada bank BRI Unit Pasahari Desa kobisonta. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mempergunakan analisis produktivitas dan analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata produktivitas padi sawah di Desa Kobisonta 4.2 ton/ha. Rata-rata jumlah pinjaman KUR oleh petani padi sawah di Desa Kobisonta adalah Rp13 066 667, dengan pengembalian kredit dilakukan dalam jangka waktu satu kali musim tanam atau 6 bulan maupun satu tahun. Rata-rata pendapatan petani padi sawah di Desa kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah per musim tanam adalah Rp5 749 858.  Kata Kunci: KUR, Padi Sawah, Pendapatan   
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1. PENDAHULUAN Keberhasilan pembangunan pertanian dalam hal peningkatan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat, akan mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional serta memacu perkembangan sektor industri dan jasa. Sasaran pembangunan pertanian diarahkan kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat tani. Salah satu faktor internal keberhasilan dalam menjalankan usahatani adalah modal. Modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi.   Petani dalam menjalankan usahatani sering mengalami kendala akan keterbatasan modal. Modal yang terbatas akan mempengaruhi petani dalam mengakses penyediaan kebutuhan faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian dan tenaga kerja. Akibat yang ditimbulkan dari kurangnya modal adalah produktivitas hasil yang tidak sesuai dengan harapan dan tingkat pendapatan yang diperoleh petani juga rendah. Dengan kondisi yang demikian, maka petani sangat memerlukan bantuan modal seperti kredit dalam menjalankan usahataninya. KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi(UMKM-K) dengan plafon kredit maksimal Rp500 juta. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang feasible namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan namun bank menganggap belum layak secara persyaratan administratif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70 persen sementara sisanya sebesar 30 persen ditanggung oleh bank pelaksana. Di Provinsi Maluku, Daerah yang menyerap dana KUR terbanyak berturut-turut adalah Kota Ambon, Buru dan Banda sebesar Rp36.7 miliar (50.3 persen), Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah Rp18.7 miliar (25.6 persen) serta Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten MalukuTenggara Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp17.6 miliar (24.1 persen). Sektor pertanian berada pada rangking tiga penyerapan KUR setelah sektor PHR 
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(Perdagangan, Hotel dan Restoran) dan sektor jasa usaha, dengan porsi sebesar 4.8 persen atau senilai 2.7 miliar.   Implementasi pelaksanaan Nota Kesepahaman antara pemerintah, lembaga penjaminan dan perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi (program KUR) di tingkat nasional, maka Bank Indonesia Ambon telah melakukan Nota Kesepahaman dengan Bupati Buru, Bupati Seram Bagian Barat dan Pemda Kabupaten Maluku Tengah untuk pengembangan klaster padi. Melalui program KUR pemerintah mengharapkan adanya akselerasi atau percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.      Tanaman padi bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu tanaman pertanian yang memiliki arti ekonomi, karena selain sebagai sumber penerimaan daerah juga merupakan sumber pendapatan bagi petani. Hal ini dibuktikan dengan luas panen padi sawah di Kabupaten Maluku Tengah  mencapai 8.290 Ha bila dibandingkan dengan kabupaten Buru (7.335 Ha), Kabupaten Seram Bagian Barat (1.922 Ha) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (1.456 Ha) (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2013).  Usahatani padi sawah yang berada di daerah Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah ini, merupakan usahatani yang dilakukan oleh para transmigran Jawa yang telah ada sejak tahun 1982. Bagi masyarakat setempat, tanaman padi sawah menjadi sumber mata pencaharian dan pendapatan pokok. Luas panen padi sawah di Kecamatan Seram Utara Timur Seti 3 331 Ha dengan produksi 14 989.5 Ton (Badan Pusat Statistik Maluku Tengah, 2013). Desa Kobisonta merupakan sentra produksi padi sawah yang terletak di Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah. Petani di Desa Kobisonta dalam mengusahakan padi sawah masih dilakukan secara tradisional dengan luas lahan yang diusahakan cukup beragam. Untuk membantu dan memberdayakan petani padi sawah di Desa Kobisonta, pemerintah memberikan bantuan modal dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas padi sawah dan peran KUR terhadap pendapatan petani padi sawah di desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah.    
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2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2.1.1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat KUR adalah jenis kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah  dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif  yang layak namun belum memiliki keterangan usaha dari lembaga keuangan dengan tingkatan kredit sampai dengan 500 juta rupiah yang dijamin oleh perusahan penjamin. Sejak diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, jumlah KUR (Kredit Usaha Rakyat) telah mencapai 6.8 triliun rupiah dengan 672 ribu orang debitor. Jika dibandingkan dengan jenis kredit lain, maka pertumbuhan KUR yang hampir satu triliun rupiah per bulan merupakan prestasi yang luar biasa. Landasan operasional KUR adalah Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Tekniks, perbankan dan perusahan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.  2.1.2. Manfaat penyaluran KUR bagi UMKMK KUR memberi kesempatan kepada UMKMK memperoleh kredit atau pembiayaan untuk melakukan kegiatan usahanya menjadi lebih produktif. KUR diperuntukan bagi UMKMK dalam Usaha perseorangan, kelompok usaha, koperasi, atau berbada hukum lainnya seperti Perseoran terbatas (PT), CV, Firma, UD, dll. Usaha yang dapat dibiayai KUR adalah usaha produktif, misalnya usaha budidaya bebek, budidaya lele, perkebunan coklat, usaha kerajinan, penyulingan minyak atsiri, usaha jasa salon kecantikan, rumah makan, bengkel mobil, jasa konstruksi bangunan, biro perjalanan, produksi batako, batu bata, dan usaha produktif lainnya. KUR tidak untuk tujuan konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit berkendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit komsumtif lainnya).  Ketentuan UMKMK calon Debitur KUR : 1. Pada saat mengajukan kredit/pembiayaan, UMKMK tidak sedang memperoleh kredit/pembiayaan yang dibuktikan dengan sistem informasi debitur ( SID) 2. Pada saat mengajukan kredit/pembiayaan, bagi UMKMK yang sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit 
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kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) dapat memperoleh KUR 3. Usahanya dinilai layak dan memnuhi persyaratan yang ditetapkan Bank.  2.1.3. Ketentuan kredit/pembiayaan KUR 1. KUR Mikro Pafond maksimal Rp5 000 000 (lima Juta), maksimal 22 persen efektif per tahun, pada saat mengajukan kredit/pembiayaan tidak perlu pengecekan sistim informasi debitur (SID) 2. KUR Ritel Plafond diatas Rp5 000 000 (lima Juta) sampai dengan maksimal Rp500 000 000 (lima ratus juta), bunga maksimal 14 persen efektif per tahun pada saat mengajukan kredit perlu pengecekan sistim informasi debitur (SID). *agunan utama : usaha yang dibiayai dan agunan tambahan sesuai ketentuan bank  2.1.4. Sumber dana penjaminan KUR 1. Sumber dana kredit/pinjaman KUR adalah 100 persen bersumber dari dana Bank pelaksana KUR 2. Kredit/ pembiayaan yang disalurkan (disetujui) Bank Pelaksana KUR, dijamin otomatis oleh perusahan penjamin dengan nilai penjaminan 70 persen dari plafond KUR 3. Imbas jasa menjaminan (IJP) dalam hal KUR dibayar oleh pemerintah  2.1.5. Pelaksana KUR Bank pelaksana KUR : 1. PT Bank BRI (Perseor) Tbk, PT. BNI (Perseor Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT Bank BTN (Persero) Tbk, dan PT. Bukopin. 2. Bank Pembangunan Daerah, PT. Bank Nagari, PT. Bank Jabar Banten, PT. Bank Jateng, BPDDI Yogyakarta, PT. Bank Kalbar, PT. Bank Kalteng, BPD Kalsel, PT. Bank Sulut, PT. Bank Papua dan PT. Bank Maluku  2.1.6. Prosedur dan cara mengajukan KUR 1. UMKMK calon debitur KUR mengajukan kredit/pembiayaan KUR ke salah satu Bank Pelaksana KUR (kantor cabang, cabang pembantu, unit pelayanan/unit desa atau ke lembaga linkage (yang bekerjasama dengan bank) yang ada di Ibukota Propinsi, Kabupaten/kota. Kelurahan dan desa) dekat lokasi keberadaan UMKMK. 
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2. UMKMK calon debitur KUR, menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit/pembiayaan yang ditetapkan Bank Pelaksana KUR, antara lain: identitas diri calon debitur KUR ( KTP, Kartu Keluarga, Keterangan domisili) legalitas Usaha (akte pendirian, data usaha) perizinan usaha (SIUP, TDP, dll) laporan keuangan, porposal usaha, persyaratan lain, sesuai ketentuan bank. 3. Bank pelaksana KUR melakukan evaluasi usulan kredit/pembiayaan yang diajukan UMKMK calon debitur KUR.  2.1.7. Putusan pemberian KUR Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.  2.1.8. Jangka waktu KUR Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk model kerja dan 5 (lima) tahun untuk investasi. Perpanjangan dan restrukturisasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk model kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk investasi.  2.1.9. Mekanisme penyaluran KUR 1. Langsung, yaitu bank langsung menyalurkan KUR ke UMKMK yang mengajukan kredit/pembiayaan. 2. Tidak langsung, yaitu bank menyalurkan KUR melalui lembaga linkage yang bekerjasama dengan bank pelaksana KUR Untuk penyaluran langsung (linkage) yang bentuk kerjasama dengan bank sebagai eksekuting, maka dapat memutuskan sendiri usulan kredit/pembiayaan yang diajukan UMKMK dengan bunga maksimal 22 persen efektif per tahun, plafond maksimal Rp100 000 000 per UMKMK. Untuk penyaluran tidak langsung (linkage) yang bentuk kerjasama dengan bank sebagai chanelling, maka lembaga linkage akan meneruskan ke bank pelaksana dengan plafond, suku bunga mengikuti ketentuan KUR mikro dan KUR ritel  2.1.10. Lembaga linkage Lembaga linkage adalah lembaga keuangan yang mengadakan kerjasama dengan bank pelaksana KUR untuk meneruspinjamkan KUR dari bank ke UMKMK. Lembaga linkage antara lain koperasi sekunder, koperasi primer (koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi), Badan Kredit Desa 
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(BKD), Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah (BPR/BPRS), lembaga keuangan non bank, lembaga keuangan mikro.  2.2. Pengertian Produktivitas Pengertian produktivitas dibedakan dalam sifat material dan non material, yaitu: 1. Produktivitas adalah perbandingan atara hasil yang diperoleh (output) dengan sumber kerja yang dipergunakan (input)  2. Produktivitas adalah pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.Produktivitas ini tidak dapat diukur dengan nilai uang tetapi dari kecepatan, keserasihan, penggunaan metode atau cara kerja dibandingkan dengan alat atau waktu yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan yang bersifat non material.   Usahatani yang produktif atau efisien, yaitu usahatani yang produtivitasnya tinggi, umumnya dikatakan bagi usahatani yang bagus. Pengertian produktivitas ini sebenarnya merupakan penggabungan antara konsep efisiensi fisik (efisiensi usaha) dengan kapasistas tanah. Efisiensi fisik mengukur banyaknya hasil produksi (output) yang dapat diperoleh dari satu kesatuan input, sementara kapasitas tanah menggambarkan kemampuan tanah untuk menyerap tenaga dan modal yang diberikan padanya sehingga menghasilkan produksi bruto yang sebesar-besarnya pada tingkat tekonologi tertentu (Hanafie, 2010).  2.3. Pendapatan Kegiatan usahatani bertujuan untuk mencapai produksi dibidang pertanian. Pada akhirnya akan dinilai dengan uang yang diperhitungkan dari nilai produksi setelah dikurangi atau memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan. Pendapatan usahatani akan mendorong petani untuk dapat mengalokasikannya dalam kegunaan seperti biaya produksi periode selanjutnya, tabungan, dan pengeluaran lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Sokartawi (1995), pendapatan merupakan selisih dari penerimaan (produksi fisik X harga jual) dengan biaya yang digunakan selama berlangsungnya proses produksi.  3. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah. Penentuan lokasi penelitian dilatar 
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belakangi oleh Desa Kobisonta merupakan sentra produksi padi di Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan banyaknya petani padi sawah yang mengambil KUR pada Bank BRI Unit Pasahari.  Metode pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (purposive) sebanyak 30 petani padi sawah yang mengambil KUR pada bank BRI Unit Pasahari Desa kobisonta. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, pengisian daftar pertanyaan (kuesioner), dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor desa, Bank BRI dan instansi terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mempergunakan analisis produktivitas dan analisis pendapatan. Untuk menghitung produktivitas padi sawah, digunakan rumus:   =    Untuk menghitung tingkat pendapatan usahatani padi sawah, digunakan rumus :  = −  dimana :  Pd = Pendapatan Usahatani (Rp) TR = Total Penerimaan (Rp) TC = Total Biaya (Rp)  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Karakteristik Responden Petani Padi Sawah di Desa Kobisonta Karakteristik petani merupakan ciri atau sifat yang dimiliki seorang petani yang ditampilkan melalui pola pikir, sikap dan pola tindakan terhadap lingkungannya. Ciri atau sifat yang dimiliki petani meliputi beberapa unsur yang melekat pada diri seseorang yang dapat dikatakan sebagai karakteristik petani. Karakteristik petani dalam penelitian ini terdiri atas umur, pendidikan, jumlah beban tanggungan, pengalaman berusahatani dan luas lahan. Dengan menggunakan analisis deskriptif, diharapkan mampu menggambarkan karakteristik petani padi sawah di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti. Petani responden memiliki umur bervariasi antara 30 sampai dengan 62 tahun. Kelompok umur petani sebagian besar berada pada golongan umur 
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30 sampai dengan 40 tahun (40 persen) bila dibandingkan dengan golongan umur 52 – 62 tahun (33 persen), sedangkan 27 persen petani berada pada golongan umur 41 – 51 tahun. Kelompok umur 30 – 40 tahun memiliki kemampuan dan semangat yang tinggi untuk bekerja meskipun pengalaman yang dimiliki dalam usahatani padi sawah tidak sebanding dengan petani yang berusia diatas 50 tahun. Tingkat pendidikan tertinggi petani responden di Desa Kobisonta adalah sarjana sedangakn tingkat pendidikan yang terendah adalah SD. Sebagian besar petani padi sawah (67 persen) memiliki tingkat pendidikan SD, sedangkan hanya 3 persen petani hanya memiliki tingkat pendidikan sarjana. Hal ini dikarenakan pada awal kedatangan mereka di Desa Kobisonta sebagai transmigran, hanya terdapat sekolah dasar sebagai tempat untuk menuntut ilmu, belum ada sekolah lanjutan lainnya. Walaupun pendidikan petani responden hanya terbatas sampai Sekolah Dasar tetapi mereka memiliki kemampuan, kemauan dan pengalaman yang cukup baik dalam melakukan kegiatan usahatani padi sawah.    Petani yang memiliki jumlah beban tanggungan keluarga 1 – 2 orang sebesar 54 persen sedangkan beban tanggungan 5 – 6 orang sebesar 3 persen. Menurut petani responden, banyaknya jumlah anggota keluarga yang ditanggung dapat mempengaruhi pengeluaran dalam keluarga petani. Jumlah anggota keluarga yang ditanggung banyak maka pengeluaran akan lebih besar. Hal ini merupakan beban bagi petani, dimana petani lebih giat lagi dalam mengusahakan usahataninya. Pengalaman berusahatani petani responden 16 – 30 tahun memiliki persentase yang besar yaitu 50 persen. Sedangkan pengalaman usahatani responden yang sangat lama antara 31 – 45 tahun terdapat sebanyak 12 orang atau 40 persen dari total keseluruhan responden. Umur dan pengalaman dalam berusahatani memiliki keterkaitan. Apabila umur semakin tua, pengalaman akan semakin baik tetapi tenaga untuk bekerja menurun. Sebaliknya umur muda dan pengalaman yang kurang tetapi tenaga dalam berusahatni akan lebih baik. Sebagian besar petani mengusahakan lahan seluas satu hektar (22 orang atau 73.33 persen), sedangkan petani yang mengusahakan lahan dua hektar sebanyak enam orang (20 persen) dan yang mengusahakan lahan tiga sektar ha hanya sebanyak dua orang (6.67 persen). Hal ini karena kurangnya tenaga kerja luar karena sebagian besar tenaga kerja luar lebih memilih untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit.   
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4.2. Produktivitas Padi Sawah di Desa Kobisonta Produktivitas merupakan salah satu cara untuk mengetahui efisiensi dari penggunaan sumberdaya yang ada (lahan) untuk menghasilkan keluaran yang optimal. Nilai produktivitas yang tinggi akan berdampak pada tingginya daya saing produk. Produktivitas padi sawah di Desa Kobisonta dapat dilihat pada Tabel 1.  Tabel 1. Produktivitas Padi Sawah Di Desa Kobisonta Per Musim Tanam Produktivitas Padi Sawah(Ton/Ha) Jumlah Responden(Orang) Presentase (%)4 – 4.5 28 93.33>4.5 2 6.67Total 30 100.00 Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata produktivitas padi sawah di Desa Kobisonta 4.2 ton/ha dengan total produksi padi sawah 127 ton. Produktivitas padi sawah yang diperoleh keseluruhan petani responden berkisar antara 4 – 5 ton/ha. Rata-rata luas lahan padi sawah yang diusahakan oleh petani di Desa Kobisonta adalah 1.33 Ha dengan rata-rata produksi padi sawah 5.68 ton, sehingga produktivitasnya 4.2 ton/ha. Menurut petani responden, nilai produktivitas padi seharusnya bisa mencapai 6 ton/ha jika tidak turun hujan secara terus menerus. Petani di Desa Kobisonta mengeluh turunnya hasil panen padi sawah pada dua musim tanam terakhir, disebabkan karena tidak menentunya cuaca. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan padi terserang hama seperti santomonas, wereng, karat daun, dan bakteri cendawan.  Petani mencoba mengatasi serangan hama dengan meningkatkan penggunaan pestisida dari biasanya satu kali seminggu menjadi tiga kali seminggu, namun hama masih saja menjadi masalah. Selain penurunan hasil, kualitas gabah yang dihasilkan pun tidak baik. Hal ini disebabkan pada saat panen, hujan turun sehingga kadar air gabah tinggi. Gabah yang dihasilkan menjadi sulit untuk dijemur. Menurut petani responden, hujan yang turun menyebabkan gabah selama tiga hari tidak dapat dijemur. Kualitas gabah yang kurang baik menyebabkan  harga jual gabah menurun, dari Rp5 000/kg menjadi Rp3 000 sampai Rp4 500/kg.  
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4.3. Peran KUR Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui bank kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan oleh bank BRI Unit Pasahari yang berada di Desa Kobisonta. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya diperuntukan bagi usaha di sektor pertanian saja, tetapi juga untuk UMKM-K baik usaha dari sektor jasa, koperasi, industri rumah tangga, peternakan dan perikanan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dinilai sangat membantu pelaku usaha dalam mengatasi masalah kurangnya modal. Kategori pemberian kredit pada BRI Unit Pasahari adalah KUR Mikro yaitu modal usaha dengan plafon dibawah Rp50 000 000. Proses pemberian kredit dari pihak bank kepada petani padi sawah dilakukan berdasarkan prosedur atau skema pemberian Kredit Usaha Rakyat yang telah ditetapkan oleh pihak bank BRI. Secara umum, prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat dari BRI Unit Pasahari kepada petani padi sawah berjalan baik. Petani padi sawah sebagai pemohon harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Jika permohonan disetujui oleh pimpinan bank, maka pinjaman dapat diperoleh dengan jaminan sertifikat lahan usaha milik petani. Rata-rata jumlah pinjaman KUR oleh petani padi sawah di Desa Kobisonta adalah Rp13 066 667, dengan pengembalian kredit dilakukan dalam jangka waktu satu kali musim tanam atau 6 bulan maupun satu tahun. Jumlah pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani padi sawah di Desa Kobisonta pada bank BRI Unit Pasahari dapat dilihat pada Tabel 2.    Tabel 2. Jumlah Organisasi Petani di Lokasi Penelitian, Tahun 2013 Jumlah Pinjaman KUR (Rp) Jumlah Responden(Orang) Persentase (%) 3 000 000 – 12 000 000 15 50.0013 000 000 – 22 000 000 14 46.67>22 000 000 1 3.33Total 30 100.00 Petani yang mendapat pinjaman usaha dari bank BRI berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menambah modal usahataninya. Modal tersebut digunakan untuk keperluan membuka lahan garapan dan membayar sewa 
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peralatan yang dipakai. Selain itu, petani juga dapat membeli pupuk, bibit dan obat-obatan serta peralatan yang diperlukan dalam menjalankan usahatani padi sawah. Pengelolaan lahan usahatani padi sawah juga membutuhkan tenaga kerja, dengan adanya tambahan modal petani dapat membayar upah tenaga kerja.  Biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani responden di Desa Kobisonta terdiri atas biaya tetap (angsuran bunga pinjaman KUR, angsuran pokok pinjaman KUR, lahan, dan biaya penyusutan alat) dan biaya variabel (biaya pupuk, benih, obat-obatan dan tenaga kerja). rincian biaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, total biaya produksi rata-rata per musim yaitu Rp4 829 816 dengan luasan rata-rata 1.33 ha sehingga biaya produksi per ha adalah Rp3 631 440/ha. Biaya produksi padi sawah di Desa Kobisonta yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya tenaga kerja Rp2 357 583 (48.81 persen). Biaya tenaga kerja yang banyak dikeluarkan yaitu pada saat pengolahan lahan, panen dan pasca panen. Proses panen dan pasca panen biasanya petani  menyewa tenaga kerja upahan dengan sistem pembayaran untuk satu hari panen dengan menggunakan mesin dibayar Rp200 000/kegiatan. Jumlah tenaga kerja upahan ini bervariasi ada yang terdiri dari 3-5 orang.  Tabel 3. Rata-Rata Biaya Produksi Padi Sawah Per Musim Tanam di Desa Kobisonta Jenis Biaya Jumlah Biaya (Rp) Persentase (%)A. Biaya Tetap 1. Angsuran Bunga 770 667 15.962. Angsuran Pokok 1 197 222 24.793. Biaya Penyusutan Alat 25 537 0.53Jumlah Biaya Tetap 1 993 426 41.28B. Biaya Variabel 1. Biaya Pupuk 215 300 4.462. Biaya Benih 13 007 0.273. Biaya Obat-Obatan 250 500 5.184. Biaya Tenaga Kerja 2 357 583 48.81Jumlah Biaya Variabel 2 836 390 58.72Total Biaya Produksi 4 829 816 100.00 Untuk mengetahui penerimaan petani responden maka dilakukan perhitungan harga jual dikalikan dengan produksi padi sawah per musim 
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tanam. Penerimaan dari usahatani padi sawah selain dipengaruhi oleh keadaan alam juga dipengaruhi oleh harga jual gabah di pasaran. Jika pada saat panen, harga gabah naik maka penerimaan yang diperoleh petani akan meningkat. Sebaliknya jika harga gabah di pasaran menurun, maka penerimaan petani juga ikut menurun. Rata-rata penerimaan padi sawah per musim tanam petani responden di Desa Kobisonta  Rp10 566 667 atau Rp7 944 862/ha. Pendapatan petani padi sawah merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya produksi. Distribusi pendapatan padi sawah di Desa Kobisonta per musim tanam dapat dilihat pada Tabel 4.  Tabel 4. Distribusi Pendapatan Petani Padi Sawah Per Musim Tanam di Desa Kobisonta Pendapatan Padi Sawah Per Musim Tanam (Rp) Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 4 434 433 – 5 944 133 19 63.33>5 944 133 11 36.67Total 30 100.00 Berdasarkan Tabel 4, pendapatan petani padi sawah per musim tanam di Desa Kobisonta sebagian besar (63.33 persen) berkisar pada Rp4 434 433 sampai dengan Rp5 944 133, sedangkan 36.67 persen diatas Rp5 944 133. Perbedaan pendapatan yang diperoleh dari petani padi sawah di Desa Kobisonta dipengaruhi oleh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, produksi, harga jual gabah dan kualitas gabah yang dihasilkan.  Rata-rata pendapatan petani padi sawah di Desa kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah per musim tanam adalah Rp5 749 858 atau Rp4 323 201/ha.  Menurut petani di Desa Kobisonta pendapatan yang mereka peroleh saat ini cukup memuaskan. Hal ini disebabkan, mereka bisa memperoleh produksi padi sawah per musim tanam dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu 4.2 ton/ha bila dibandingkan dengan sebelum mendapat KUR. Produksi sebelum mendapat KUR berkisar 3 ton/ha karena keterbatasan modal sehingga membuat petani kurang bersemangat dalam mengelola usahatani padi sawah. Adanya KUR membantu petani lebih mudah dalam mengakses pinjaman modal yang digunakan untuk memenuhi saprodi padi sawah di Desa Kobisonta.     
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan  1. Rata-rata tingkat produksi padi sawah yang dihasilkan petani di Desa Kobisonta adalah 5.68 ton untuk luasan rata-rata 1.33 ha, dengan rata-rata produktivitas yang dicapai adalah 4.2 ton/ha.  2. Rata-rata jumlah pinjaman KUR oleh petani padi sawah di Desa Kobisonta adalah Rp13 066 667, dengan pengembalian kredit dilakukan dalam jangka waktu satu kali musim tanam atau 6 bulan maupun satu tahun. Rata-rata pendapatan petani padi sawah di Desa kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah per musim tanam adalah Rp5 749 858 untuk luasan 1.33 ha atau Rp4 323 201/ha.    5.2. Saran  1. Pemerintah diharapkan tetap memperhatikan petani padi sawah di daerah-daerah transmigrasi dengan memberikan bantuan saprodi (pupuk, benih dan obat-obatan) kepada para petani, agar petani terus dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. 2. Pihak Bank BRI agar memberikan kemudahan kepada para nasabah terutama petani sehingga petani dapat dengan mudah dapat mengakses pinjaman di bank.   DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. 2013. Maluku Dalam Angka.  Badan Pusat Statistik Maluku Tengah. 2013. Maluku Tengah dalam Angka.  Hanafie, Rita. 2010. Pengatar Ekonomi Pertanian. Penerbit Andi. Yogyakarta.   



   KAJIAN INVESTASI KANDANG AYAM RAS PEDAGING DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN PETERNAK RAKYAT PADA POLA USAHA MANDIRI, KEMITRAAN DAN MAKLOON1  Unang, Rina Nuryati, dan Enok Sumarsih Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi    ABSTRACT The study is intended in identifying the feasibility of investment of open and closed house models. The study was also intended to draft the pattern of financing as well as formulating a wide range of solutions and policy recommendations on issues of broiler commodity development. This Survey was conducted on farms in the region of Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya and Kota Tasikmalaya in 2013. From calculation of cash flows in 5 years, indicates that the investment of broiler house by independent pattern and partnership can be returned with an effective interest rate of 14 percent per year. As for the pattern of makloon pattern is not worth getting the credit, unless the credit without interest. The feasibility study was analyzed in open house and closed house poultry by financial and non financial aspect. There are three scales of open house poultries (1 500 head, 3 000 head and 6 000 head) and two scales of closed housed poultry (3 000 head and 6 000 head) which were analyzed. The eligibility rate was strongly influenced by input-output and market conditions, i.e., DOC price, chicken feed and the selling price. From the 5 C’s indicators, the feasibility of broiler farmers are generally eligible to obtain credit, except for collateral and Capacity for farmers with a very small-scale businesses or makloon pattern.  Keywords: open house and closed house broiler industry, investment, partnership, makloon  1. PENDAHULUAN Sektor perunggasan memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia penyumbang utama 
                                                            1 Hasil Kajian Bank Indonesia (KPwBI Tasikmalaya) 
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konsumsi protein hewani yang berperan mencerdaskan dan menyehatkan masyarakat melalui kelengkapan gizi. Oleh karena itu, sektor ini harus mampu bertahan dan harus diupayakan agar berkelanjutan. Peningkatan konsumsi protein hewani pun harus terus didorong agar industri ini terus tumbuh. Sejauh ini daya beli masyarakat terhadap produk perunggasan dalam pemenuhan gizi (protein hewani) juga masih rendah dibandingkan dengan gaya hidup masyarakat yang sangat konsumtif. Dalam konteks budidaya, kandang merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan bisnis peternakan ayam pedaging. Fungsi utama kandang adalah untuk menjaga supaya ternak ayam tidak berkeliaran kemana-mana disamping memudahkan pemantauan serta perawatan ternak ayam itu sendiri. Terdapat banyak sekali jenis kandang ayam yang bisa dibuat. Semua itu tergantung pada tipe yang diinginkan maupun bahan yang digunakan untuk membuat kandang tersebut. Sedangkan dalam penggunaannya, kandang ayam haruslah disesuaikan dengan kebutuhan. Secara tidak langsung kandang ayam juga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil peternakan. Kandang yang fungsional akan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi para pemiliknya. Jenis-jenis kandang dibedakan berdasarkan konstruksi strukturalnya. Perancangan konstruksi struktural kandang bertujuan untuk memaksimalkan aspek fungsional kandang, yaitu merekayasa iklim lingkungan menjadi iklim optimal bagi ayam yang dipelihara. Umumnya sistem perkandangan ayam di negara-negara tropis  bersifat terbuka (open house). Sebaliknya di negara-negara sub tropis sistem perkandangan bersifat tertutup (close house), untuk mengurangi perbedaan iklim yang ekstrim. Dari beberapa informasi dari peternak, sistem kandang terbuka memberikan kontribusi yang kurang bagus bila dibandingkan dengan model kandang sistem tertutup. Hal ini dapat dimaklumi mengingat model kandang sistem terbuka tidak sesuai lagi dengan perkembangan mutu genetik ayam ras saat ini, yakni ayam dengan strain-strain modern dengan tingkat pertumbuhan yang cepat bila dibandingkan dengan strain-strain ayam tempo dulu. Sementara itu, pengetahuan sebagian peternak akan pentingnya kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan pribadi juga memberikan peluang pada renovasi atau rekonstruksi kandang ayam broiler dan layer model terbuka ke model tertutup. Kandang model tertutup dimaksudkan untuk meminimalisir kontak antara ayam dengan kondisi lingkungan di luar kandang yang fluktuatif. 
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Tujuan pembangunan kandang sistem tertutup adalah menciptakan lingkungan ideal dalam kandang, meningkatkan produktivitas ayam, efisiensi lahan dan tenaga kerja serta menciptakan usaha peternakan yang ramah lingkungan. Dengan cara ini diharapkan tidak ada gangguan pemeliharaan ayam pedaging karena lingkungannya lebih baik, sebagai konsekuensinya  tempat pemeliharaan akan lebih hemat, kualitas ayam lebih baik, angka kematian rendah, kondisi pertumbuhan ayam merata, dan penampilan ayam yang dihasilkan baik secara maksimal. Peningkatan teknologi secara menyeluruh berdampak besar bagi peningkatan produksi. Indeks Performa (IP) peternakan ayam pedaging pada kandang terbuka sekitar 340-360 sedangkan pemeliharaan di kandang tertutup dapat mencapai angka 400-an2. Namun sejauh ini rekonstruksi kandang terbuka menjadi kandang tertutup atau pembangunan kandang tertutup dihadapkan pada kendala modal yang dimiliki peternak masih jauh dari cukup untuk pengembangannya. Investasi yang diperlukan untuk pembangunan kandang tertutup (closed housed) sangat besar bagi peternak. Investasi yang besar ini pun terkendala oleh pengembalian pembiayaan yang membutuhkan waktu yang lama dengan nilai pengembalkian yang tersebar di setiap tahunnya. Di samping itu, kendala lain yang dihadapi peternak adalah teknologi yang dipunyai masih kurang serta minimnya infrastruktur.  Berdasarkan hal tersebut, kelayakan investasi maupun pola pembiayaan model kandang baik sistem terbuka maupun tertutup perlu dilakukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji investasi kandang ayam ras pedaging dalam rangka meningkatkan pendapatan peternak rakyat pada pola usaha mandiri, kemitraan dan makloon.  2. METODOLOGI PENELITIAN 2.1. Kerangka Pemikiran Pelaku usaha ternak ayam broiler dalam melakukan usahanya terdiri atas tiga kategori pola usaha yaitu Peternak Mandiri, Peternak Kemitraan dan peternak dengan pola Makloon. Pola usaha Peternak Mandiri seluruh pembiayaan atau permodalan  usaha berasal dari modal sendiri demikian juga pemasaran dikelola sendiri, harga input dan output mengikuti mekanisme pasar. Sebaliknya pola usaha Peternak Kemitraan adalah peternak yang melakukan kerjasama dengan perusahaan besar atau Poultry 
                                                            2 Informasi Studi Banding Klaster Ayam Ras Pedaging Priangan Timur ke Wabin Farm, 2012 
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shop (PS). Peranan perusahaan besar sebagai mitra peternak rakyat diharapkan dapat menjamin kepastian pasokan sarana produksi dan harga jual produk, serta adanya jaminan pasar atas produk yang dihasilkan. Pada Pola Kemitraan ini semua kebutuhan peternak akan dipenuhi oleh perusahaan mitra, lalu ayam hasil pembesaran dibeli oleh mitra dengan harga sesuai dengan harga kontrak. Pendapatan petani diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya input utama seperti DOC, pakan dan obat-obatan yang harganya telah disepakati dalam kontrak. Biasanya jika harga pasar ayam melebihi harga kontrak peternak akan mendapat bagian dari kenaikan harga tersebut dengan persentase tertentu dan dengan syarat tertentu pula, dan bonus bila IP atau FCR melebihi target  yang diharapkan perusahaan mitra.  Sedangkan pola usaha Makloon pendapatannya biasanya berdasarkan sistem upah per ekor berdasarkan indeks performa (IP)nya. Pada pola Makloon, peternak hanya menyediakan kandang, sekam dan gas (pemanas), sedangkan input lain (DOC, pakan dan obat-obatan) dipenuhi oleh PS. Dari ketiga pola usaha di atas tampak bahwa peternak memiliki kewajiban untuk berinvestasi dalam bentuk kandang. Namun demikian setiap pola usaha memperoleh hasil pendapatan yang berbeda demikian juga dalam pengambilan risikonya. Oleh karena itu, sebelum mengembangkan usaha ini, perlu dilakukan suatu kajian mengenai kelayakan finansial pengusahaan ayam broiler dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh kelayakan usaha tersebut agar tetap dapat dijalankan. Kajian finansial ini diawali dengan analisis arus biaya. dan arus penerimaan. Kajian kelayakan terhadap usaha peternakan ayam broiler dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek produksi terutama terkait dengan teknologi yang digunakan, aspek pemasaran, aspek keuangan, serta aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.  Analisis aspek keuangan (finansial) dapat didekati kelayakannya dengan kriteria kelayakan  investasi yaitu : NPV (Net Present Value), BCR (Benefit Cost Ratio), IRR (Internal Rate of Return) dan PBP (Payback Periode).  Kandang ayam broiler terdiri atas dua jenis yang dibedakan berdasarkan konstruksi strukturalnya, yaitu kandang terbuka (open house) dan kandang tertutup (close house). Kedua jenis kandang ini memiliki keunggulannya masing-masing baik dari produktivitas ayam yang dihasilkannya maupun dari aspek permodalan. Sebagai konsekuensinya akan menentukan tingkat kelayakan serta pola atau jenis permodalannya. Pertimbangan lain yang harus menjadi perhatian, terutama investasi pada kandang tertutup, adalah 
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kelayakan skala usaha terkait dengan kemampuan permodalan yang dimiliki oleh peternak rakyat yang relatif kecil. Maka analisis kelayakan investasi terkait dengan skala usaha menjadi penting. Sumber pendanaan atau permodalan investasi kandang dapat berasal dari dana sendiri maupun dana dari fihak lain atau lembaga pembiayaan seperti bank, koperasi, kerjasama dengan investor lain/Poultry shop, atau bantuan pemerintah. Lembaga pembiayaan sangat dibutuhkan oleh dunia usaha agribisnis, terutama bagi usaha kecil yang biasanya menghadapi masalah utama permodalan: modal investasi dan modal kerja.  Pertimbangan lembaga keuangan seperti bank melihat kelayakan kredit di peternakan ayam pedaging diantaranya berdasarkan adanya kelayakan usaha dalam kemitraan antara pihak Peternak mitra dengan Poultry shop sebagai inti, untuk kemudian melibatkan diri untuk biaya investasi dan modal kerja pembangunan kandang atau perbaikan kandang.  Disamping mengadakan pengamatan terhadap kelayakan aspek-aspek budidaya/produksi yang diperlukan, termasuk kelayakan keuangan. Pihak bank di dalam mengadakan evaluasi, juga akan memastikan bagaimana pengelolaan kredit dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehingga dapat menunjang keberhasilan proyek. Evaluasi lain yang selalu menjadi bahan pertimbangan bank dalam mengucurkan kredit adalah dipenuhinya kriteria 5C dari calon debitur atau nasabah, yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (permodalan), collateral (jaminan) dan condition (kondisi ekonomi). Analisis pembiayaan dengan prinsip 5C tersebut biasanya menekankan pada aspek karakter calon nasabah (misalnya peternak). Namun mengingat karakter sulit dinilai, biasanya didasarkan pada aspek jaminan. Disamping itu prospek pemasaran dan sistem pembayaran dalam usaha juga tetap menjadi perhatian penting karena aspek pemasaran diakui merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelayakan usaha tersebut.  2.2. Metode Pengumpulan Data Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey. Tahapannya meliputi pengumpulan informasi awal tentang usaha peternakan ayam ras pedaging yang akan dijadikan responden (Tahap I), survey selanjutnya (tahap II) adalah mengumpulkan data primer menggunakan alat bantu kuesioner, dan wawancara mendalam (in depth) dengan beberapa peternak dan stakeholders industri ayam ras pedaging. Data sekunder dikumpulkan 
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dari instansi terkait, seperti Dinas peternakan, dokumen-dokumen, literatur, dan lain-lain.  2.3. Lokasi dan Responden Kajian dilaksanakan di sentra peternakan ayam ras pedaging Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Selain peternak yang merupakan responden utama, dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan informasi yang berasal dari Dinas terkait, Poultry shop, Asosiasi/Akademisi serta dari pihak perbankan. FGD (Focus Group Discussion) juga dilakukan dengan stakeholders Klaster Ayam Ras Pedaging yang dibawah koodinasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya.  2.4. Kerangka Analisis Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan program excel, lalu disajikan dalam bentuk tabulasi dan diuraikan secara deskriptif. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  2.4.1. Analisis deskriptif Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum usaha peternakan, pola usaha yang dijalankan oleh peternak (Mandiri, Kemitraan atau Makloon), manajemen pemeliharaan (aspek produksi), tinjauan aspek pasar, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi dan lingkungan . Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat kelayakan kredit melalui criteria 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economics dan Collateral).  2.4.2. Analisis kelayakan finansial Menurut Grey et al. (2007), analisis ini dapat dihitung dengan kriteria-kriteria investasi  seperti: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR) dan  Pay Back Periode (PBP).  3. PEMBAHASAN 3.1. Pola Pembiayaan Usaha Pembiayaan merupakan unsur penunjang yang sangat penting untuk berhasilnya pengembangan agribisnis. Kendala yang dihadapi petani peternak pada umumnya adalah masih sulitnya akses kepada sumber 
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pembiayaan, antara lain disebabkan adanya anggapan bahwa usaha sektor pertanian mempunyai risiko tinggi dan terbatasnya jaminan yang dimiliki petani. Peluang pembiayaan dari perbankan dari hasil wawancara dengan pihak perbankan, diketahui aspek jaminan (Collateral) berupa fixed asset masih sering ditemui kendala diantaranya adalah tidak adanya sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan, sehingga sangat menyulitkan pihak perbankan untuk mengabulkan permohonan pemberian kredit.   Pola pembiayaan dengan melalui penjamin (avalis) adalah upaya pemecahan tersebut. Kelebihan dari pola pembiayaan melalui avalis sebagaimana dilakukan oleh perusahaan inti (poultry shop), pembayaran pinjaman dilakukan setiap bulan sesuai dengan aturan perbankan yang pada umumnya tidak dapat dilakukan oleh peternak karena waktu panen lebih dari satu bulan, bahkan panen ayam pejantan dilakukan setiap dua bulan. Contoh pola pembiayaan yang dilakukan melalui avalis di wilayah kajian adalah program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN. Bagi pihak perbankan, pemilihan avalis penting dilakukan untuk menjamin kepastian kemampuan avalis tersebut dapat bertanggungjawab jika dikemudian hari kredit macet.  Pembiayaan yang berasal dari perbankan yang ditemui di lapangan memanfaatkan program skim kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PKBL Bank Mandiri, yaitu melalui perusahaan inti (Poultry Shop/PS), yaitu PS Tanjung Mulya Perkasa dan PS Naratas. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skim kredit yang diberikan oleh Perbankan dengan pola penjaminan, yang bekerjasama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh Pemerintah. KUR ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai semua usaha produktif termasuk sektor pertanian yang layak (feasible) tetapi belum bankable dari aspek agunan tambahan.  3.2. Kebutuhan Investasi Kandang Kebutuhan akan pembangunan kandang baru, baik kandang terbuka maupun tertutup sangat dipengaruhi oleh permintaan dan pertumbuhan produksi daging broiler. Permintaan terhadap broiler secara nasional diharapkan akan terus meningkat, terutama permintaan yang berasal dari para konsumen di kota-kota besar (ibu kota provinsi). Pertambahan permintaan di kota-kota besar tersebut terjadi karena kenaikan pendapatan perkapita, pertambahan penduduk dan peningkatan kesadaran gizi sebagai akibat berhasilnya program penyuluhan gizi. Peningkatan permintaan juga 
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terjadi sewaktu waktu disebabkan karena lonjakan permintaan terhadap daging ayam ras pada hari-hari besar (lebaran, natal, tahun baru) maupun pada akhir-akhir bulan.  Tingkat konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Tahun 2007, konsumsi ayam Indonesia 4.5 kg/kapita/thn, Malaysia 38.5 kg/kapita/thn, Singapura 28 kg/kapita/thn, Thailand 14 kg/kapita/thn, Filipina 8.5 kg/kapita/thn (Daryanto, 2010). Konsumsi daging ayam di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, ditunjukkan pada Tabel 1.  Tabel 1. Konsumsi Ayam Broiler di Indonesia Tahun Tingkat Konsumsi(Kg/kapita/tahun)2007 4.502008 6.462009 6.852010 8 .002011 9 .002012 10 .00Sumber :Ditjen Peternakan Kementan (2012)  Data yang dikemukakan oleh Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan mengindikasikan kegairahan dalam investasi di sektor perungasan, sekitar 60 persen Investasi di sector peternakan secara umum didominasi oleh investasi di perunggasan dengan nilai Rp2.8 triliun.3 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis, sebanyak 2 850 dari 7 000 kandang ayam milik peternakan rakyat di daerah Kabupaten Ciamis, saat ini telah rusak. Menurut Herry Darmawan (ketua Persatuan Peternak Ayam Nasional, PPAN) dan juga peternak di Kabupaten Ciamis, 40 persen dari kandang yang ada telah berumur diatas 15 tahun.    Dengan menggunakan  data pada Tabel 2 dan Tabel 3 pada tingkat pertumbuhan populasi berturut-turut 12 persen dan 7.26 persen masing-masing untuk Jawa Barat dan Indonesia diasumsikan rata-rata kandang open house dipelihara 3 000 ekor/kandang, biaya investasi kandang Rp100 juta dan close house dipelihara 30 000 ekor/kandang, biaya investasi Rp1.5 Milyar, dengan proporsi 90 pesen kandang open house dan 10 persen kandang close house maka kebutuhan penambahan kandang setiap 
                                                            3 Pidato di Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya pada kunjungan kerja ke Tasikmalaya 2013 
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tahunnya di Jawa barat sebanyak  2 391  kandang open house dengan nilai Rp239 Milyar dan 266 buah kandang close house dengan nilai Rp398.5 Milyar. Kebutuhan penambahan kandang di Indonesia sebanyak  2 889  kandang open house dengan nilai Rp289 Milyar dan 321 kandang close house dengan nilai Rp486 Milyar.  Tabel 2.  Produksi Ayam Broiler Tahun Produksi Ayam Broiler (ribu ekor)2000 530.8742001 621.8702002 865.0752003 847.7442004 778.9702005 779.1082006 861.2632007 941.7862008 1.018.7342009 1.016.8762010 1.214.340Sumber : Ditjen Peternakan Kementan (2012)  Kontribusi Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya terhadap produksi ayam pedaging di Jawab Barat adalah sebesar 35 persen. Artinya perkiraan kebutuhan penambahan kandang di ketiga wilayah ini adalah 837 kandang open house dan 93 kandang close house dengan nilai investasi masing-maing sebesar Rp83.7 Milyar dan Rp139.5 Milyar.  Tabel 3.  Populasi Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat dan Indonesia Tahun Jawa Barat Indonesia2007 377 549 055 891 659 3452008 417 373 596 902 052 4182009 455 258 895 1 026 378 5802010 497 814 154 986 871 7122011 583 263 441  1 177 990 869  2012 664 210 459*)              1 266 902 718*) Rata-rata Pertumbuhan 12.00 % 7.60 %Keterangan/ Note : *) Angka sementara  Sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2011  dan  2012 diolah  Ada baiknya mengutip pernyataan analisa pakar agribisnis perunggasan yaitu Arief Daryanto yang dikemukakan pada trubus edisi 20, pada tahun 
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2011 industri perunggasan sangat menggeliat atau sedang mengalami expansionary mode on atau masa perkembangan dan perluasan. Menurut  Arief, Tahun 2010 “Charoen Pokphand meningkatkan kapasitas DOC sebesar 18 persen, Japfa 16 persen, Malindo 21 persen, dan Sierad 38 persen”. Dengan penambahan kapasitas DOC sebesar itu, kebutuhan closed house akan sangat tinggi.  3.3. Analisis Keuangan Bab ini dimaksudkan menganalisis keuangan untuk melihat kemampuan (Capacity) menghasilkan kas dan efektifitas penggunaan modal pada usaha ternak ayam ras pedaging di wilayah kajian untuk investasi model kandang terbuka dan kandang tertutup untuk ketiga sistem pola usaha. Beberapa komponen atau indikator yang dapat dijadikan pertimbangan bagi bank adalah laporan laba rugi, proyeksi arus kas, rencana penerimaan dan pengeluaran, perhitungan kebutuhan modal, serta rencana angsuran dan pengembalian kredit.  3.3.1. Tipe kandang terbuka (open house) a. Kebutuhan Biaya Investasi Investasi tetap yang dibutuhkan oleh usaha ternak broiler meliputi tanah dan konstruksi kandang. Dalam analisa, perhitungan investasi tanah tidak memasukkkan dalam perhitungan mengingat harga sangat bervariasi pada setiap lokasi. Biaya investasi kandang terdiri atas biaya pembangunan kandang dan biaya peralatan. Biaya Investasi kandang tergantung pada skala usaha dan jenis peralatan yang digunakan, perhitungan investasi kandang pada kajian pada skala usaha 3 000 ekor (Tabel 4).  Selain dipengaruhi skala usaha, kebutuhan biaya pembangunan kandang sangat tergantung pada jenis bahan yang digunakan serta ketersediaan bahan bangunan di lokasi dimana kandang dibangun. Sebagian peternak hanya mengeluarkan biaya tunai 15 persen – 25 persen lebih kecil dari biaya untuk kandang sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4, karena bahan seperti bambu dan kayu sudah tersedia dilokasi tanpa harus membeli kecuali untuk biaya  tenaga kerja untuk angkut dan biaya pemotongan bahan. Variasi biaya juga terjadi atas biaya peralatan kandang, seperti alat pemanas, tempat minum. b. Kebutuhan Biaya Invetasi dan Modal Kerja Klasifikasi biaya dalam kajian ini adalah biaya investasi dan biaya modal kerja. Biaya modal kerja terdiri atas biaya produksi dan biaya biaya 
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operasional. Yang termasuk biaya investasi, yaitu biaya kandang dan peralatan (alat pemanas, tempat minum, dan sebagainya).  Sementara biaya produksi terdiri atas biaya untuk pembelian DOC, pembelian pakan, vitamin, vaksin dan obat-obatan. Biaya operasional terdiri atas biaya tenaga kerja, gas untuk pemanas, listrik, litter dan biaya lainya.  Besarnya biaya produksi dan biaya operasi untuk satu periode /siklus produksi untuk setiap pola usaha  dapat dilihat lihat Tabel 4.  Tabel 4.  Analisa Usaha Investasi Kandang Terbuka (Open house) Ayam    Pedaging Skala 3 000 ekor pada Pola Usaha berbeda No. Parameter Teknis Pola UsahaMandiri Kemitraan Makloon 1. Investasi (Kandang+Peralatan) 50 505 000 50 505 000 50 505 000 
2. Modal Kerja 69 809 067 69 988 739 69 988 739 a. Biaya Produksi 67 166 400 67 346 072 67 346 072 b. Biaya Operasional 2 642 667 2 642 667 2 642 667 3. Total Kebutuhan Modal 120 493 739 53 147 667 53 147 667 

4. 

Penjualan  Jumlah panen (ekor) 2 880 2 880 2 850 Bobot panen (kg) 5 184 5 1304 4 674 Produksi Kotoran (karung) 150 150 150 Harga jual ayam hidup (Rp/kg) 14 609 14 609 - Harga jual kotoran  (Rp/karung) 4 500 4 500 - Total Penjualan 76 406 615 76 406 615 - a. Penjualan ayam 75 731 615 75 731 615 - b. Penjualan kotoran 675 000 675 000 675 000 Upah Makloon 1 068 750 Bonus 2 992 500 Penerimaan 3 636 250 
5. 

Kelayakan Investasi  a. NPV (Rp) 72 747 909(85 394 513) *) 54 559 666(69 138 564) *) 28 070 144 (36 964 043 ) *) b. IRR (%) 63.23(73.38) *) 48.89(62.85) *) 26.22 (30.97%) *) c.  Net B/C 2.44 (2.69) *) 1.97 (2.36) *) 1.56 ( 1.73 ) *) d. Payback Period  (thn) 1.80 (1.52) *) 2.2 (1.7) *) 4.87 (3.36) *) 6 Profit Margin (rata-rata) 7.02% 6.25% 40.48% 7 Break Event Point(penjualan) 8 739 913(76 406 615) **) 10 430 554(74 942 722) **) - Keterangan :   *) angka di dalam (…) adalah perhitungan tanpa kredit ;                            **) angka di dalam (…) adalah nilai penjualan dan produksi aktual  
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c. Arus Kas dan Kelayakan Bisnis Arus kas masuk dan keluar untuk usaha ternak ayam pedaging dalam kajian ini dimulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun umur ekonomis dari barang investasi jangkauan waktu cash flow-nya untuk analisis kandang terbuka dilakukan selama 5 tahun.  Arus kas masuk terdiri dari komponen dana kredit bank, dana sendiri dan hasil penjualan setiap tahun dari usaha. Arus kas keluar terdiri dari biaya investasi, biaya produksi, biaya operasional, pembayaran kredit (pokok dan bunga), dan pajak. Kas akhir merupakan nisbah antara kas masuk dan kas keluar. Arus kas pada tipe kandang terbuka diketahui bahwa pada tahun pertama, net cash flow dari model analisa kelayakan pola  mandiri tersebut sudah positif, pada akhir tahun ke 5 cummulative cash balance telah mencapai Rp130 930 716. Arus kas untuk pola usaha kemitraan pada umumnya pada tahun ke dua masih negatif, pada akhir tahun ke lima cummulative cash balance telah mencapai Rp132 630 312.  Selanjunya arus kas untuk pola usaha makloon menunjukkan cumulative cash balance sampai tahun kelima sebesar Rp33 569 719.   Sebagai dasar dalam menentukan kemampuan mengembalikan kredit, perhitungan arus kas selama lima tahun menunjukkan bahwa pemeliharaan ayam ras pedaging untuk semua pola usaha dalam lima tahun dengan tingkat suku bunga efektif 14 persen per tahun. Sisa kas setelah angsuran kredit cukup untuk pembiayaan operasi usaha secara kontinu. Selanjutnya, tingkat kelayakan investasi kandang dapat dilihat pada Tabel 4. Memperhatikan Tabel 4 dapat diketahui bahwa semua kategori investasi layak untuk di usahakan, karena semua indikator kelayakan investasi diatas kriteria yang disyaratkan yaitu NPV dari ketiga pola positif, IRR diatas tingkat harapan keuntungan minimal (tingkat suku bunga), net B/C di atas satu. Jika dilihat dari ketiga pola usaha maka pola usaha makloon yang indikator nilai kelayaannya paling kecil. Pada pola makloon untuk dapat mencapai tingkat kelayakan sebagaimana tampak pada Tabel 4 maka aktivitas pemeliharaan harus dilakukan oleh pemilik kandang sendiri (tanpa tenaga kerja sewa) atau tenaga kerja dalam keluarga agar pendapatan dari usaha pemeliharaan ayam pedaging dengan pola makloon ini layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga peternak. d. Analisis Proyeksi Laba / Rugi Tingkat keuntungan atau profitabilitas dari usaha yang dilakukan merupakan bagian penting dalam analisis keuangan dari rencana kegiatan investasi. Keuntungan dihitung dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan proyeksi laba rugi tampak bahwa usaha ini cukup 



Prosiding PERHEPI 2014 475 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Unang, Rina Nuryati, dan Enok Sumarsih Kajian Investasi Kandang Ayam Ras... 

memperoleh  keuntungan pengusahanya (peternak) dengan persentase laba bersih (profit margin) sebelum kreditnya lunas (selama tahun ke 1 sampai tahun ke 5) antara 6.35 persen sampai 7.61 persen dengan rata-rata 7.02 persen pada Pola Mandiri; Pola usaha Kemitraan 5.91 persen s.d 6.64 persen atau rata-rata 6.25 persen. Margin keuntungan secara presentase justru lebih besar pada pola usaha makloon berkisar antara 34.40 persen s.d 47.46 persen. Hal ini dapat dipahami mengingat biaya yang diperhitungkan pada peternak pola makloon hanya biaya depresiasi dan 3 persen dari total biaya operasional yaitu untuk pemanas, litter dan biaya umum sedangkan yang 97 persen, yaitu biaya sapronak (DOC, pakan dan obat-obatan) di keluarkan oleh perusahaan inti.  Mempertimbangkan biaya tetap, biaya variabel dan hasil penjualan atau penerimaan peternak, dari hasil analisis diperoleh dan skala usaha BEP rata-rata tergambarkan pada Tabel 4. Pada tabel tersebut tampak bahwa nilai penjualan dan produksi aktual jauh melebihi titik impasnya pada semua pola. Pada usaha makloon tidak disertakan perhitungan titik impasnya mengingat perhitungan untuk komponen biaya variabel (biaya sapronak) tidak tersedia pada petani bersangkutan.  3.3.2. Tipe kandang tertutup (close house) a. Kebutuhan Biaya Investasi Proyek investasi untuk tipe kandang tertutup berbeda terutama dalam aspek pembiayaan yang relatif lebih besar dari investasi untuk kandang terbuka.  Biaya investasi kandang terdiri atas biaya pembangunan kandang dan biaya peralatan. Biaya Investasi kandang tergantung pada Bahan yang digunakan dan kualitas peralatan yang digunakan, perhitungan investasi kandang pada kajian pada skala usaha sesuai yang ditemui dilapangan, yaitu pada skala 30 000 ekor (Tabel 5).  Konstruksi kandang  dapat dibuat dari bahan kayu atau besi, tentu saja jenis bahan akan berpengaruh pada umur ekonomis kandang untuk selanjutnya berpengaruh tingkat kelayakan investasi. Demikian juga peralatan kandang, biaya investasinya bervariasi, tergantung dari negara mana peralatan itu berasal, peralatan berasal dari eropa relatif lebih tinggi dari negara lain, seperti dari China. Secara umum rata-rata biaya investasi kandang per ekor Rp45 000. b. Kebutuhan Biaya Produksi dan Operasional Kebutuhan biaya produksi meliputi kebutuhan untuk biaya sapronak dan biaya operasional yaitu untuk biaya tenaga kerja, gas untuk pemanas, listrik, litter dan biaya lainy (Tabel 5). 



476 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Kajian Investasi Kandang Ayam Ras...  Unang, Rina Nuryati, dan Enok Sumarsih 

Tabel 5.  Analisa Usaha Investasi Kandang Tertutup (Close house) Ayam  Pedaging Skala Usaha 30.000 ekor pada Pola usaha berbeda No. Parameter Teknis Pola UsahaMandiri Kemitraan1. Investasi (Kandang+Peralatan) 1 422 713 338 1 422 713 338
2. Modal Kerja 730 486 764 739 088 965a. Biaya Produksi 692 231 764 700 833 965b. Biaya Operasional 38 255 000 38 255 000
3. 

Total Kebutuhan Modal3.1 Modal Investasia. Modal Sendiri 922 713 338 922 713 338  b. Modal Pinjaman 500 000 000 500 000 0003.2 Modal Kerjaa. Modal Sendiri 38 255 000 38 255 000b. Modal Pinjaman 700 000 000 -

4. 
Penjualan Jumlah panen (ekor) 29 085 29 085Bobot panen (kg) 57 389 57 389Produksi Kotoran (karung) 1 500 1 500Harga jual ayam hidup (Rp/kg) 14 609 14 609Harga jual kotoran  (Rp/karung) 4 500 4 500Total Penjualan  (Rp) 5 070 779 488 5 070 779 488a. Penjualan ayam 5 030 279 488 5.030.279.488b. Penjualan kotoran 40 500 000 40.500.000

5. 
Kelayakan InvestasiNPV (Rp) 504 874 992;   (619 451 267)**)) 622 048 403;    (770 280 051) **)IRR (%) 27.70  (30.95) **) 30.71;    (34.82) **)Net B/C 1.35 (1.44) **) 1.44;      (1.54) **)Payback Periode (Tahun) 3.37  (2.99) **) 3.18;     (2.84) **)6. Profit Margin (rata-rata) 9.81 % 10.46 %7. Break Event Point (penjualan) 211 450 857(838 379 915 ) ***) 204 250 688(838 379 915 ) ***)Keterangan :  *) pinjaman berupa sapronak(DOC, pakan dan vitamin/obat2an) (tanpa bunga);       **) (…)  perhitungan tanpa modal Pinjaman ( kredit)                 ***) angka di dalam (…) adalah nilai penjualan dan produksi aktual  c. Arus Kas dan Kelayakan Proyek Arus kas masuk dan keluar untuk usaha ternak ayam pedaging dalam kajian ini dimulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun umur ekonomis dari barang investasi. Jangkauan waktu cash flow-nya untuk analisis kandang tertutup dilakukan selama 5 tahun.  Arus kas masuk terdiri 
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dari komponen dana kredit bank, dana sendiri dan hasil penjualan setiap tahun dari usaha. Arus kas keluar terdiri dari biaya investasi, biaya produksi, biaya operasional, pembayaran kredit (pokok dan bunga), dan pajak. Kas akhir merupakan nisbah antara kas masuk dan kas keluar.  Arus kas dari kedua pola usaha tipe kandang tertutup (close house)  diketahui bahwa pada tahun pertama, net cash flow dari model analisa kelayakan mandiri sudah positif, artinya usaha ini pada tahun pertama bahkan periode pemeliharaan pertama penerimaan atau hasil penjualannya sudah melampaui biaya produksinya. Pada akhir tahun kelima cummulative net  cash balance telah mencapai Rp2 325 213 500.   Sedangkan jika seluruh modal berasal dari modal sendiri, pada akhir tahun ke 5 cummulative net cash balance telah mencapai Rp2 974 244 743. Arus kas untuk pola usaha kemitraan pada umumnya pada tahun ke pertama positif. Pada  akhir tahun ke 5 cummulative net cash balance telah mencapai Rp2 495 866 934. Sebagai dasar dalam menentukan kemampuan mengembalikan kredit, perhitungan arus kas selama 5 tahun menunjukkan bahwa pemeliharaan broiler dengan pola usaha Mandiri dan pola usaha Kemitraan dalam proyek ini layak dan dapat mengembalikan kredit dalam 5 tahun dengan tingkat suku bunga efektif 14 persen per tahun. Sisa kas setelah angsuran kredit cukup untuk pembiayaan operasi usaha secara kontinu.  Untuk melihat tingkat kelayakan investasi kandang berdasarkan pola usaha dapat dilihat padab Tabel 5, dengan kriteria kelayakankan IRR. NPV, Net B/C dan Payback Period. Tabel 5 memperlihatkan bahwa semua kategori investasi kandang tertutup layak untuk di usahakan, kelayakan akan semakin tinggi jika tidak menggunaan modal eksternal atau sumber modal proporsinya lebih besar berasal dari modal sendiri. Jika dibandingkan dengan kandang terbuka (open house) maka nilai kelayakan usaha closed house ini lebih rendah baik dilihat dari nilai NPV, IRR, Net B/C rasio, dan Pay Back Period. Hal ini dikarenakan investasi yang dikeluarkan untuk usaha kandang tertutup jauh lebih besar (lebih dari Rp1.4 miliar), sementara investasi untuk kandang terbuka hanya Rp50 000 000. d. Analisis Laba/Rugi Pada aspek konsultasi, penyuluhan juga dinilai berperan, terutama dalam hal membantu pemecahan masalah petani, memberikan sarana dan prasarana dalam memecahkan permasalahan bersama, memberikan pemahaman tentang teknologi terbaru, serta menjadwalkan waktu konsultasi secara rutin. Tingkat keuntungan atau profitabilitas dari usaha yang dilakukan merupakan bagian penting dalam analisis keuangan dari rencana kegiatan 
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investasi. Keuntungan dihitung dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan proyeksi laba rugi tampak bahwa usaha ini cukup memperoleh  keuntungan pengusahanya (peternak) dengan persentase laba bersih (profit margin) sebelum kreditnya lunas (selama tahun ke 1 s/d 5) antara 9.30 persen s/d 10.59 persen untuk Pola Mandiri; Sedangkan untuk pola Kemitraan profit marginnya antara 9.96  s/d 11.23 .   Tampak bahwa margin keuntungan dari pola usaha Kemitraan cenderung lebih besar daripada pola mandiri. Perbedaan ini disebabkan sumber modal yang berbeda, pada pola kemitraan kebutuhan modal operasional untuk sampronak berasal dari perusahaan inti dalam bentuk natura yang tanpa harus membayar bunga. Dengan mempertimbangkan biaya tetap, biaya variabel dan hasil penjualan atau penerimaan peternak, dari hasil analisis diperoleh BEP rata-rata tergambarkan pada Tabel 5. Pada tabel tersebut tampak bahwa nilai penjualan dan produksi aktual jauh melebihi titik impasnya.  3.4. Collateral (Agunan / Jaminan) Jaminan yang digunakan pada saat permohonan kredit atau sering disebut kolateral bisa berupa fixed asset bisa juga berupa jaminan dari orang lain/avalis. Jaminan berupa fixed asset umumnya berupa tanah atau berupa kandang karena keberadaan kandang beserta peralatannya merupakan suatu hal yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha ternak ayam ras. Hal ini terungkap pada saat wawancara dengan pihak PS yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi peternak mitra adalah memiliki kandang dan perlengkapannya. Bahkan pihak mitra mensyaratkan kondisi kandang yang layak dan apabila tidak layak maka akan merekomendasikan untuk diperbaiki terlebih dahulu kemudian baru difasilitasi untuk diisi. Dalam merekomendasikan perbaikan kandang dan peralatan kepada peternak ternyata pihak mitra atau PS menyediakan bantuan berupa pinjaman yang dibayar dengan cara diangsur/dicicil namun jumlahnya relatif sangat kecil. Selanjutnya collateral atau jaminan yang berupa avalis (jaminan dari seseorang) untuk pemberian kredit kepada debitur sudah dilakukan pada usaha ternak ayam ras. PS Tanjung Mulya Perkasa dan PS Naratas di Kabupaten Ciamis bertindak sebagai penjamin bagi peternak mitranya (avalis) ke BRI melalui program KUR dan PKBL Bank Mandiri. Program ini cukup banyak membantu peternak mitra. Masalah karena ketidaktersediaan sertifikat tanah misalnya (untuk dijadikan jaminan) dapat terpecahkan. 
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Pemberian fasilitas kredit melalui jaminan avalis relatif dapat menjamin kemampuan peternak dalam pengembalian pinjaman dilihat dari aspek karakter dan kemampuan peternak dalam pengelolaan usahanya. Hal ini sangat dimungkinkan karena pihak avalis lebih dekat dan mengetahui kondisi pribadi peternak yang menjadi mitra usahanya. Selain itu avalis paham berapa jumlah peternak yang bisa difasilitasi perolehan kreditnya sehingga sesuai dengan kemampuannya.  3.5. Aspek Sosial Ekonomi Secara umum kegiatan investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan karena investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi kandang memperlihatkan tingkat keuntungan yang cukup tinggi bagi pihah-pihak yang terlibat, baik penyedia bahan dan peralatan kandang maupun peternak sebagai investor. Artinya, investasi kandang bagi peternak akan  memberikan pendapatan bagi rumah tangga peternak secara langsung. Investasi kandang tentu saja akan meyerap tenaga kerja cukup besar, menurut H Ajat Darajat (Ketua Umum dan Dewan Penasehat Kerukunan Perunggasan Priangan Timur), populasi masyarakat perunggasan di Priangan Timur berjumlah 6 000 – 7 000 peternak. Replacement tiap bulan ayam ras pedaging broiler 5.5 juta ekor, ayam pejantan 4 juta ekor. Jika setiap keluarga peternak rata-rata terdiri atas 4 orang maka secara langsung industri peternakan di wilayah kajian telah dapat menghidupi 28 000 orang. Pada sisi lain kontribusi penyediaan protein bagi masyarakat, maka peranan ayam broiler sebagai salah satu komoditi ternak penghasil daging sudah tidak disangsikan lagi kehadirannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani, sebab ayam broiler memiliki percepatan tumbuh  berat badan yang tinggi mampu mengimbangi laju kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi pula. Berdasarkan data GPPU pada Tahun 20124, konsumsi daging dan telur ayam ras nasional terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Konsumsi karkas nasional ada tahun 2010 adalah 5 kg/kapita, 6.2 kg/kapita pada tahun 2011, dan 7.4 kg/kapita pada Tahun 2012. Di samping itu, dengan harga yang lebih murah daging ayam broiler dapat mensubtitusi kebutuhan daging yang berasal dari ternak besar maupun ternak kecil.   
                                                            4 (www.livestockreview.com) 
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3.6. Aspek Lingkungan Dewasa ini masyarakat telah menyadari pentingnya memelihara lingkungan, dengan meningkatkan kualitas lingkungan fisik, biologi dan sosial. Isu lingkungan sudah menjadi kepentingan global yang harus dilaksanakan dalam program aksi dan strategi untuk mempersiapkan dunia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Investasi usaha peternakan ayam pedaging mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan masyarakat akan daging. Dengan meningkatnya populasi  ayam broiler, maka dapat dipastikan lahan untuk peternakan akan bersaing dengan lahan pemukiman penduduk, dan akan menyebabkan polusi yang ditimbulkan dari kotoran.  Tidak sedikit peternak dalam menjalankan usahanya masih mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan yang sehat. Dalam banyak kasus usaha peternakan ayam dituding sebagai usaha yang ikut mencemari lingkungan. Usaha peternakan ayam yang berada di lingkungan masyarakat dirasakan mulai mengganggu, terutama peternakan ayam yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Keluhan terutama disebabkan karena dampak buruk dari peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Limbah peternakan berupa feses (kotoran ayam), dan sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut. Masyarakat mengeluhkan polusi udara atau bau yang tidak sedap, serta berkembangbiaknya lalat yang luar biasa. Sebagaimana telah banyak dipahami masalah lingkungan global telah menciptakan pola penyebaran penyakit baru sebagai suatu evolusi penyakit di dunia.  Pada Tahun 2008 interaksi berbagai komponen lingkungan baik fisik, kimia dan biologi telah menjadi penyebab timbulnya penyakit flu burung. Menurut Budiarto dan Anggraeni (2003) penyakit ini tidak hanya menginfeksi manusia tetapi juga hewan jenis unggas dan babi. Lingkungan sosial seperti perilaku manusia dalam beriteraksi dengan unggas juga dapat menjadi penyebab merebaknya flu burung diantara unggas. Hal ini dapat terjadi baik pada peternakan modern maupun tradisional (Antara, 2009).  Hasil penelitian Muryani et al. (2012) menyebutkan bahwa aspek lingkungan dan karakteristik petani merupakan media yang signifikan dalam penyebaran flu burung, yaitu lingkungan fisik, lingkunagn biologis dan lingkungan sosial. Karakteristik petani: usia dan pendidikan formal; lingkungan fisik adalah: jarak antara kandang-kandang, selokan air limbah dan kebersihan pekarangan; Lingkungan biologis: keberadaan hewan lain, 
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pupuk; Lingkungan sosial adalah: pelaporan, frekuensi untuk mendapatkan informasi dan disinfeksi pada kandang. Masalah lingkungan akibat berkembangnya usaha peternakan ayam seyogyanya tidak perlu menyebabkan dampak yang negatif pada lingkungan, dengan cara pengelolaan limbah yang baik, kotoran ayam dapat dijadikan pupuk untuk tanaman atau untuk pakan ikan, menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan penyemprotan kandang disinfetan secara berkala agar tidak timbul banyak lalat dan penyakit. Sistem kandang tertutup merupakan kandang yang ramah lingkungan, karena bau dari polusi yang ditimbulkan kotoran ayam dapat dikurangi dengan bantuan kipas di dalam kandang. Selain itu, pembangunan kandang tertutup tidak membutuhkan lahan yang luas karena dapat meningkatkan kepadatan ayam dan kandang dapat dibuat dua atau tiga lantai. Hanya saja ada hambatan untuk menerapakan teknologi kandang tertutup, yaitu besarnya modal yang dibutuhkan untuk pembangunan kandang. Memodifikasi kandang terbuka menjadi kandang tertutup seperti yang dilakukan di Subang ternyata dapat mengatasi lalat dan bau yang sebelumya kerap jadi gangguan di peternakan dan masyarakat sekitarnya. Penerapan program biosecurity adalah upaya lain dalam penyehatan lingkungan, baik lingkungan sekitar kandang maupun di dalam kandang. Biosecurity adalah tindakan pengamanan terhadap ternak, melalui pengamanan terhadap lingkungannya dan orang yang terlibat dalam siklus pemeliharaan. Program Biosecurity merupakan langkah antisipasi yang sangat penting.  Dengan menjalankan program Biosecurity ini manfaatnya akan sangat dirasakan bagi peternak khususnya untuk mencegah penyebaran penyakit pada peternakan ayam, meningkatkan performa peternakan dan meningkatkan keuntungan sehingga taraf hidup keluarga peternak akan meningkat. Agar memudahkan pelaksanaannya, peternak atau manajemen farm harus membuat perencanaan dan konsep biosekuriti yang disesuaikan dengan kondisi peternaknya. Serta melibatkan peran aktif semua elemen peternakan (pemilik, manajer maupun anak kandang). Untuk menjamin biosekuriti telah diterapkan dengan baik, perlu juga dilakukan penilaian (audit) terhadap biosekuriti yang telah diterapkan .  4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan Terdapat tiga macam pembiayaan dengan sumber permodalan yang berbeda yaitu mandiri, kredit perbankan, dan mitra (Poultry Shop/PS) 
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(pinjaman dalam bentuk natura/sapronak) dan pola penjaminan kredit perbankan melalui penjaminan mitra (PS) sebagai avalis. Tingkat kelayakan investasi (NPV, IRR dan net B/C) baik kandang terbuka (open house) maupun kandang tertutup (close house) pada semua jenis pola usaha (Mandiri, Kemitraan dan Makloon) layak untuk diusahakan dengan  Indikator kelayakan finansial pada Investasi Kandang terbuka pola usaha mandiri, kemitraan dan makloon dengan skala usaha 3 000 ekor.  Tingkat kelayakan investasi kandang dilihat dari indikator kelayakan finansial pada Investasi Kandang tertutup dengan skala usaha 30 000 ekor baik pola mandiri maupun kemitraan layak diusahakan dengan tingkat kelayakan pola usaha kemitraan lebih tinggi dari pola usaha mandiri, dengan tingkat payback period 3 tahun. Namun jika dibandingkan, nilai kelayakan usaha dengan kandang tertutup (closed house) lebih rendah dari kelayakan kandang terbuka (open house) baik dilihat dari nilai NVP, IRR, Net B/C Racio, maupun Payback Period. Hal ini dikarenakan investasi kandang tertutup jauh lebih besar (lebih dari Rp1.4 miliar) jika dibandingkan dengan investasi kandang terbuka (hanya Rp50 juta). Hasil analisis finansial memperlihatkan bahwa investasi kandang ayam ras pedaging memberikan tingkat profitabilitas yang memadai untuk mendapatkan pinjaman dari Bank. Baik investasi kandang tertutup maupun investasi pada kandang terbuka dengan pola usaha mandiri dan kemitraan. Pola pembiayaan investasi kandang bagi pola usaha makloon memungkinkan dengan pemberian kredit dengan penjaminan melalui avalis. Dilihat dari indikator 5C , kelayakan peternak ayam ras pedaging di wilayah kajian pada umumnya layak untuk mendapatkan kredit, sesuai dengan kapasitas skala usahanya kecuali untuk kriteria Collateral dan Capacity bagi peternak pola usaha makloon.  4.2. Saran Pengembangan investasi kandang tertutup di wilayah kajian seyogyanya disertai dengan pengembangan investasi disektor industri pengolahannya. Selain tersedianya jaminan serapan pasar yang optimal, juga dapat mendekatkan pasar dari lokasi kandang, mengingat ayam dari kandang tertutup relatif sensitif terhadap guncangan lingkungan saat pengiriman ke pasar tujuan. Pembangunan kandang baik kandang terbuka maupun tertutup masih berdekatan dengan pemukiman, jika pun kandang dibangun jauh dari 
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pemukiman pada wilayah yang tumbuh apabila suatu ketika dibangun pemukiman baru di lokasi kandang tersebut, maka kandang yang akan dianggap mengganggu lingkungan selanjutnya harus “mengalah”. Oleh sebab itu, perlu dukungan kebijakan dan inovasi dalam hal tataruang.   Kelayakan investasi kandang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar input dan output yakni, harga DOC, pakan dan harga jual ayam hasil panen. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan aspek pengelolaan pasar, terutama untuk mencegah persaingan tidak sehat diantara perusahaan, dan menjamin transparansi dalam hal informasi produksi DOC, biaya bahan-bahan input, serta kondisi pasar (permintaan, produksi, dan harga). Pola kemitraan (bagi hasil atau kontrak harga), dan manajemen fee atau makloon. Dasar perhitungan laba rugi dalam sistem kemitraan adalah IP, tapi pola kemitraan yang diterapkan inti bermacam-macam. Persyaratannya pun beragam. Oleh sebab itu, perlu dibuat kebijakan tentang kemitraan agribisnis perunggasan yang adil baik bagi mitra maupun bagi inti melalui pembagian resiko dan keuntungan yang adil.  DAFTAR PUSTAKA Antara I.M.S. 2009. ‘Pola distribusi unggas dari pasar tradisional berperan dalam penyebaran flu burung’. Virus Jurnal Veteriner. Budiarto, E., Anggraeni D. 2003. Pengantar Epidemiologi. PT.EGC, Jakarta Daryanto, Arif. 2010. Masyarakat perlu tingkatkan konsumsi produk peternakan. http://saribincang.wordpress.com/2010/07/ Gray, Clive., Payaman Siamanjuntak, Lien K. Sabur, P.F.L Maspaitella, dan R.C.G. Varley. (2007). Pengantar Evaluasi Proyek. Edisi ke 2. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Muryani , Dedi Budiman Hakim, Bunasor Sanim, Yusman Syaukat, Djoni Hartono. 2012. Dampak flu burung terhadap pereknomian: tinjauan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi nasional. Majalah Ekonomi. Tahun XXII, No. 2 Agustus 2012   
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   KAJIAN KEMAMPUAN EKONOMI PETANI KARET TRADISIONAL DAN MODERN DALAM KONDISI PEREMAJAAN TANAMAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI  Adlaida Malik1, Sa’ad Murdy, dan Saidin Nainggolan Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Jambi E-mail : 1ida_adlaidamalik@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan ekonomi rumah tangga untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan bagaimana meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Penelitian dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi pada dua desa yang tergolong desa modern dan desa tradisional. Penarikan sampel dengan metode multi stage sampling terhadap kecamatan dan desa. Ukuran sampel 60 petani terdiri dari 35 petani tradisional dan 25 petani modern. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kemampuan ekonomi rumahtangga petani untuk melakukan peremajaan kebun karet tergolong rendah, karena kemampuan pendapatan rumahtangga petani hanya sebatas kemampuan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Secara khusus dapat ditarik kesimpulan: (1) Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pendapatan rumahtangga petani modern dengan rata-rata pendapatan rumahtangga petani tradisional; (2) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata biaya kebutuhan rumahtangga petani   modern dengan rata-rata kebutuhan rumahtangga petani tradisional dengan perbedaan 112.5 persen di atas rata-rata biaya kebutuhan rumah tangga tradisional; (3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern dengan petani tradisional. Tingkat pendapatan rumahtangga petani modern yang mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sekitar 95 persen  relatif lebih tinggi dari petani  tradisional sekitar 87 persen; (4) Tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern dan petani tradisional yang tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya dapat ditingkatkan melalui penerapan pola tanaman sela karet-padi/jagung-kunyit-sayuran dan melalui pemanfaatan waktu luang yang digunakan untuk bekerja produktif masing-masing menjadi sekitar 139.6 persen dan 144.3 persen dengan demikian seluruh petani akan mampu membiayai kebutuhan  rumah tangganya.  
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Kata Kunci:  pendapatan, kebutuhan rumah tangga, dan opsi peningkatan pendapatan  1. PENDAHULUAN Kini karet telah menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi berjuta-juta keluarga. Karet rakyat meliputi 83 persen dari total luas kebun karet di Indonesia dengan volume produksi mencapai 68 persen dari total produksi karet di Indonesia (Ditjenbun, 2014). Provinsi Jambi merupakan penghasil karet terbesar ke tiga setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Dalam hal produksi Crumb Rubber, 87 persen bersumber dari karet rakyat dengan luas kebun rata-rata 3.85 hektar per petani. Perkebunan karet di daerah ini berkembang sehingga hutan alam yang tersisa semakin sedikit, diperkirakan karet rakyat telah mencapai sekitar 11.5 persen dari wilayah Provinsi Jambi (Anonim, 2009). Perkebunan karet di Provinsi Jambi mempunyai peranan yang sangat strategis karena provinsi ini merupakan daerah penghasil utama karet alam di Indonesia dengan luas area pada tahun 2003 sekitar 490 346 hektar dan total produksi sekitar 423 752 ton atau 21.78 persen dari produksi karet Indonesia, dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi sekitar 526 174 hektar dan total produksi 453 365 ton atau 23.71 persen dari produksi karet Indonesia. Kontribusi karet terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Jambi sebesar Rp1 347 juta atau 36.56 persen dari ekspor total PDRB tanpa migas Daerah Jambi. Volume ekspor karet Jambi sebesar 427.37 ribu ton yang memberikan masukan devisa Negara sebesar US$18.2 juta atau 18.72 persen dari ekspor komoditi perkebunan Daerah Jambi. Selain itu perkebunan karet sebagai sumber pendapatan dan penghidupan sekitar 260 ribu rumah tangga dan 20 ribu karyawan perusahaan perkebunan dan industri Crumb Rubber, yaitu sekitar 1.15 juta jiwa atau 37.6 persen dari total penduduk Provinsi Jambi (BPS Provinsi Jambi, 2014). Pengembangan perkebunan karet rakyat di Provinsi Jambi dari berbagai proyek pemerintah yaitu proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Unit Pelaksana Proyek (UPP) dan proyek bantuan parsial selama 25 tahun (Tahun 1977/1978 s/d 2002) tercatat mencapai seluas 224 712 ha atau sekitar 8 988 ha per tahun. Sejak Tahun 1991 pemerintahan tidak lagi mengembangkan perkebunan melalui PIR dan UPP karena kondisi sebagian petani tidak mampu untuk melunasi kreditnya dan mutu bahan olah karet rendah. Namun pengembangan karet rakyat tetap dilakukan pemerintah melalui  bantuan parsial (Ditjenbun, 2014). 
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Tahun 2003-2014 pemerintah provinsi dan kabupaten di Provinsi Jambi telah meremajakan perkebunan karet rakyat seluas 1 248 hektar melalui proyek bantuan parsial. Namun demikian, kenyataannya pada Tahun 2014 rata-rata produktivitas karet rakyat yaitu sekitar 0.68 ton Kadar Karet Kering (KKK) per hektar per tahun relatif lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas karet perkebunan besar Negara sekitar 1.16 ton KKK per hektar per tahun (Disbun Dati I Provinsi Jambi, 2010). Apabila total produksi karet dibagi total area perkebunan karet rakyat yang menghasilkan di Provinsi Jambi maka rata-rata produktivitas karet rakyat, yaitu sekitar 1.09 ton KKK per hektar per tahun relatif masih lebih rendah dari produktivitas karet perusahaan besar Negara, apa lagi dibandingkan dengan produktivitas karet klon unggul dapat mencapai 2.5 ton KKK per hektar per tahun (Disbun Dati I Provinsi Jambi, 2010). Di Kabupaten Muaro Jambi, kondisi usahatani karet rakyat menunjukkan bahwa usahatani karet petani tradisional dicirikan dengan belum menggunakan klon unggul, kurangnya pemeliharaan tanaman, pohon disadap belum mengikuti teknis yang benar dan bahan olah karet belum diolah dengan baik. Sedangkan kondis usahatani karet petani modern dicirikan dengan telah menggunakan tanaman klon unggul, pemeliharaan tanaman cukup intensif, penyadapan karet mengikuti teknik anjuran penyuluh dan bahan olah karet diolah dengan baik. Walaupun petani   modern telah menggunakan klon unggul namun belum mengadopsi sepenuhnya teknologi budidaya karet yang direkomendasikan. Karena itu pada penelitian ini akan dikaji mengenai perbedaan rata-rata pendapatan rumahtangga petani, perbedaan rata-rata biaya kebutuhan rumahtangga petani dan perbedaan tingkat kemampuan pendapatan membiayai kebutuhan rumah tangga. Salah satu tujuan peremajaan kebun karet yaitu mengganti tanaman tua/rusak dengan tanaman muda klon unggul yang memiliki produktivitas tinggi. Peremajaan kebun karet yang dilakukan petani memerlukan waktu sekitar enam tahun untuk mulai menghasilkan. Oleh sebab itu, petani belum memperoleh pendapatan dari usahatani karet sedangkan kebutuhan rumah tangga terus berlangsung sehingga ada kemungkinan ekonomi rumahtangga petani tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya. Dengan kondisi ini timbul pertanyaan seberapa besar tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sebelum dan pada waktu peremajaan kebun karet dan apa opsi upaya meningkatkan kemampuan pendapatan rumahtangga petani? 
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Dari uraian di atas, penelitian ini secara umum bertujuan mengkaji kemampuan ekonomi rumahtangga petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sebelum dan pada waktu peremajaan kebun karet di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk: (1) Mengkaji perbedaan antara ekonomi rumah tangga, biaya kebutuhan rumah tangga dan kemampuan pendapatan rumah tangga untuk membiayai kebutuhan rumahtangga petani modern dengan petani tradisional; (2) Mengkaji opsi upaya meningkatkan tingkat kemampuan ekonomi rumahtangga petani karet.  2. KERANGKA PEMIKIRAN 2.1. Landasan Teori Peningkatan pendapatan petani pada jangka pendek dapat dilakukan melalui pemanfaatan gawangan di antara karet dengan menanam tanaman sela. Peningkatan pendapatan petani karet dapat dicapai melalui peremajaan karet disertai pemanfaatan lahan diantara tanaman karet melalui pola usahatani terpadu (Tjasadihardja et al., 1995). Konsep dasar dari ekonomi rumah tangga ini adalah keputusan untuk kegiatan produksi dan konsumsi rumah tangga usahatani mempunyai kaitan satu dengan lainnya Becker dan Chayanov (1966) dalam Ellis (1988). Penelitian ini mengamati perilaku ekonomi rumahtangga petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya secara mandiri. Tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan ekonomis merupakan perbedaan antara total penerimaan dengan total biaya per periode penjualan (Hyek in Hyman, 1997). Menurut Kadarsan (1995) pendapatan sering disama artikan dengan keuntungan. Petani akan memperoleh keuntungan apabila harga yang diterima petani menguntungkan. Total penerimaan sering disebut total penjualan atau pendapatan kotor (Seitz et al., 1994). Pendapatan usahatani karet: Yp = TRp – TCp Yk = TRk – TCk Yl = TRl – TCl Yd = TRd – TCd TR = Pq . Q TC = ∑(Pxi .Xi)    
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Pendapatan rumahtangga petani: Yt = Yp + Yk + Yl + Yd Keterangan :   Yp  =  Pendapatan tanaman karet (Rp/tahun) Yk  =  Pendapatan pola tanaman sela karet (Rp/th) Yl  =  Pendapatan usahatani lainnya (Rp/th)  Yd =  Pendapatan di luar usahatani (Rp/th) Yt =  Pendapatan total rumah tangga (Rp/th) TR  =  penerimaan (Rp/tahun) TC  =  Biaya (Rp/tahun) Pq   =  harga output Q =  output produksi Pxi =  harga input Xi  = jumlah input  Biaya kebutuhan rumahtangga petani: KB = Kp + KL + Tx Keterangan :  KB =  Biaya total kebutuhan rumah tangga (Rp/th) Kp =  Biaya kebutuhan konsumsi pangan (Rp/th) Kl =  Biaya kebutuhan lainnya (Rp/th) Tx =  Pajak Bumi dan Bangunan (Rp/th)  Tingkat kemampuan pendapatan rumah tangga: Kr = (Yt : KB ) x 100% Keterangan :  Kr =  Kemampuan pendapatan rumah tangga (%) Yt =  Pendapatan total rumah tangga (Rp/tahun)  Upaya meningkatkan tingkat kemampuan ekonomi rumahtangga petani dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan rumahtangga petani atau menekan biaya kebutuhan rumahtangga petani. Peningkatan pendapatan rumahtangga petani dapat dilakukan pada pola tanaman sela karet melalui peningkatan produksi sela karet dan peningkatan produktivitas, sedangkan perluasan areal kebun karet relatif sulit dilaksanakan karena terbatasnya lahan yang dimiliki petani. Peningkatan pendapatan usahatani lainnya dapat dilakukan pada lahan usaha pekarangan. Peningkatan pendapatan di luar usahatani melalui pemanfaatan waktu luang untuk bekerja pada lahan usahatani petani lainya, berdagang, atau sebagai pengusaha atau pegawai negeri. Teori ekonomi rumah tangga yang berkenaan dengan alokasi waktu, pemanfaatan waktu luang, berproduksi dan konsumsi merupakan keputusan rumah tangga, sedangkan alokasi waktu luang menjadi waktu kerja dalam kegiatan usaha akan menambah pendapatan. Kegiatan dalam rumah tangga untuk berproduksi barang final (akhir) yang tidak memberikan pendapatan uang 
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dan dikenal dengan Z – good. Selain itu, rumah tangga mempunyai peluang menjual waktu ke pasar tenaga kerja.  Waktu luang (Wl) merupakan bagian dari waktu yang tarsedia yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif di usahatani atau di luar usahatani. Waktu luang digunakan untuk mencari tambahan pendapatan pada usaha rumah tangga atau menjualnya dipasar tenaga kerja, atau mengkonsumsi waktu luang tersebut untuk bersantai (Bakri, 2003 dalam Zahri, 2003). Pandangan terhadap pemanfaatan waktu luang untuk bersantai (leisure) ternyata bervariasi, antara kegiatan bekerja di rumah atau kegiatan lain sering kali sulit dibedakan dengan bersantai, dan hal ini merupakan salah satu kritikan terhadap teori alokasi waktu Becker (Granon, 1997 dalam Hardi, 1990). Penekanan atau penurunan biaya kebutuhan rumahtangga petani relatif sulit dilakukan karena kebutuhan usahatani belum dapat terpenuhi seluruhnya oleh petani terutama kebutuhan pangan, sandang dan papan sehingga apabila terjadi peningkatan pendapatan maka petani akan meningkatkan kualitas pangan, sandang dan papan juga untuk kebutuhan sekolah, penyelenggaraan acara adat/pesta dan kegiatan sosial lainnya.  2.2. Model Pendekatan Penjelasan tentang permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dapat di jelaskan dengan model kerangka pemikiran penelitian. Menurut Koutsoyiannis (1987) model adalah suatu penjelasan dari fenomenal aktual sebagai suatu sistem atau proses. Adapun kerangka pemikiran penelitian kemampuan ekonomi rumahtangga petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya dapat dijelaskan bahwa kenyataan kebun karet tua/rusak belum diremajakan disebabkan pendapatan rumahtangga petani rendah sedangkan kebutuhan rumah tangga meningkat/tinggi sehingga mendorong petani meningkatkan pendapatan dengan mengeksploitasi tanaman karet dengan cara penyadapan yang kurang baik dan berat yang mengakibatkan kebun karet cepat rusak dan tua.  Salah satu tujuan peremajaan kebun karet yaitu mengganti tanaman yang rusak/tua dengan tanaman muda klon unggul yang memiliki kualitas tinggi. Peremajaan kebun karet yang dilakukan petani memerlukan waktu sekitar enam tahun untuk mulai menghasilkan. Oleh sebab itu, petani belum memperoleh pendapatan dari usahatani karet sedangkan kebutuhan rumah tangga terus berlangsung sehingga ada kemungkinan pendapatan 
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rumahtangga petani tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya. Upaya peningkatan pendapatan rumahtangga petani dapat dilakukan melalui penerapan pola tanaman sela karet sesuai rekomendasi, upaya lain melalui pemanfaatan waktu luang untuk bekerja produktif dan peningkatan harga jual bahan olah karet. Dengan demikian diharapkan pendapatan petani dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.  2.3. Hipotesis Berdasarkan tujuan penelitian maka diajukan beberapa hipotesis berkenaan dengan upaya peningkatan kemampuan ekonomi rumahtangga petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sebelum dan pada waktu melakukan peremajaan kebun karetnya. Adapun pengujian hipotesis yang mempengaruhi ekonomi rumahtangga petani yaitu : 1. Diduga pendapatan rumahtangga petani modern berbeda dengan pendapatan rumahtangga petani yang  tradisional. 2. Diduga rata-rata biaya kebutuhan rumahtangga petani   modern berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang  tradisional. 3. Diduga tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani   modern berbeda dengan tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani tradisional untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya.  3. METODE PENELITIAN 3.1. Metode Pendekatan Landasan falsafah penelitian mengenai ‘Analisis Kemampuan Ekonomi Petani dalam Peremajaan Kebun Karet di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ini adalah falsafah positivism. Falsafah positivism (logical positifisme) yang dikembangkan dari ilmu fisik, dan dalam ilmu ekonomi mencakup studi nilai-nilai masyarakat yang memberikan tekanan kepada pengetahuan positif dengan pengukuran dan kuantifikasi data, serta cenderung menjadikan fakta dan teori sebagai sumber dari hipotesis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dengan metode pendekatan deduktif dan induktif. Rangkaian dari metode pendekatn ini, yaitu mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis terhadap data dan informasi, serta menjelaskan data dan menarik kesimpulan.    
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3.2. Teknik Penarikan Sampel dan Pengumpulan Data Penelitian dilakukan dengan survei dimana sampel diambil berdasarkan pertimbangan keterwakilan ciri-ciri fenomena populasi. Dalam analisis data penelitian lapangan akan didukung oleh data kuantitatif dan kualitatif, untuk mengontrol informasi yang bersifat kualitatif diperlukan informasi data kuantitatif sedangkan untuk memperjelas data kuantitatif diperlukan data kualitatif. Penarikan sampel yang dipakai adalah sampel bertahap (multi stage sampling) terhadap kecamatan dan desa. Dari setiap desa diambil sampel secara acak sebanyak 60 sampel petani dari kerangka sampel desa terpilih. Sampel petani modern dan  tradisional ditentukan berdasarkan proporsional dari kerangka sampel petani maka diperoleh sebanyak 35 petani tradisional dan 25 petani modern, dengan demikian jumlah seluruh sampel senamyak 60 petani. Kriteria umum usahatani petani tradisional dapat dicirikan dengan belum menggunakan bahan klon unggul, jarak tanaman tidak teratur, kurangnya pemeliharaan tanaman, pohon disadap belum mengikuti teknis yang dikenal dan bahan olah karet belum diolah dengan baik. Sedangkan usahatani karet petani   modern dicirikan dengan telah menggunakan tanaman klon unggul, jarak tanaman teratur, ada pemeliharaan tanaman, mengikuti teknis anjuran dan bahan olah karet diolah dengan baik. Adapun kriteria umum sampel adalah sebagai berikut: (1) petani pemilik dan penggarap kebun karet, (2) luas areal garapan petani lebih kurang 2 hektar, dan (3) petani tidak sedang mendapat bantuan proyek pemerintah.  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Karakteristik Petani Petani modern memiliki umur rata-rata 47.6 tahun, jumlah anggota keluarga 3-4 orang, pengalaman berusahatani karet 22.8 tahun luas pemilikan lahan 4.6 Ha. Sedangkan petani  tradisional memiliki umur rata-rata 43.1 tahun, jumlah anggota keluarga 4-5 orang, pengalaman berusahatani karet 21.4 tahun, luas pemilikan lahan 3.15 Ha. Adopsi teknologi budidaya karet sesuai anjuran petani modern memiliki nilai untuk penggunaan klon unggul 96.2  persen, pemeliharaan tanaman karet 87.4 persen, teknik penyadapan 82.6 persen dan pengolahan lateks 79.3 persen. Sedangkan pada petani  tradisional penggunaan kolon unggul 43.5 persen, pemeliharaan tanaman karet 38.2 persen, teknik penyadapan 51.6 persen dan pengolahan lateks 42.7 persen.  
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4.2. Pendapatan Rumah tangga Pendapatan rumahtangga petani bersumber dari usahatani karet, pendapatan usahatani lainnya dan pendapatan dari luar usahatani. Adapun pendapatan rumahtangga petani dari usahatani karet, usahatani lainnya dan usahatani di luar usahatani dapat dilihat pada Tabel 1.  Tabel 1. Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Petani Karet Tahun 2014 No. Sumber Pendapatan Pendapatan Rumah tangga (Rp Ribu)Petani  Tradisional % Petani  Modern % Rata-rata % 1. Usahatani karet 13 768 85.30 22 150 86.68 17 959 86.14 2. Usahatani lain 1 526 9.45 2 644 10.35 2 085 10.00 3. Luar usahatani 8 48 5.25 7 60 2.90 8 04 3.86  Jumlah 16 142 100 25 554 100.00 20 848 100.00  Melalui Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga tradisional sekitar Rp16 142 ribu per tahun dan petani modern sekitar Rp25 554 ribu per tahun, sebagian besar pendapatan rumah tangga diperoleh dari usahatani karet petani  tradisional sekitar  85.30 persen dan petani modern sekitar 86.68 persen. Hasil analisis statistik uji nilai tengah signifikasi pada tingkat kepercayaan 95 persen. Ini berarti pendapatan rumahtangga petani tradisional berbeda nyata dengan pendapatan rumahtangga petani modern atau rata-rata pendapatan rumahtangga petani modern berada 158.31 persen di atas rata-rata pendapatan rumahtangga petani tradisional. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wuriyono (2011) yang menyebutkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan pendapatan rumahtangga petani proporsi terbesarnya berasal dari usahatani karet sekitar 78.6 persen. Keadaan ini menjadi kendala bagi petani untuk melakukan peremajaan karet karena rendahnya sumber pendapatan dari usahatani lain dan non usahatani.  4.3. Biaya Kebutuhan Rumahtangga Petani Biaya kebutuhan rumahtangga petani terdiri dari biaya kebutuhan konsumsi pangan dan biaya kebutuhan lainnya. Adapun biaya konsumsi pangan meliputi biaya untuk membeli beras, lauk pauk, garam, gula, kopi/teh, minyak makan, minyak tanah dan buah-buahan. Biaya kebutuhan lainnya berupa biaya untuk pendidikan anak, kesehatan, pakaian, sabun/pasta gigi, perbaikan rumah, pembelian perabotan rumah tangga, arisan/rekreasi, sosila/keagamaan dan pajak bumi dan bangunan. Adapun 
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rincian rata-rata biaya kebutuhan rumahtangga petani karet dapat dilihat pada Tabel 2.   Tabel 2. Rata-rata Biaya Kebutuhan Rumahtangga Petani Karet Tahun 2014 No. Uraian Biaya Biaya Kebutuhan Hidup (Rp)Petani  Tradisional Petani  Modern Rata-rata 1. Kebutuhan Konsumsi Pangan a. Beras  2 750 600 2 750 400 2 750 500b. Lauk Pauk 3 910 500 4 125 000 4 017 750c. Garam  50 000 50 000 50 000d. Gula pasir  250 000 265 500 257 750e. Kopi/teh/susu 365 850 378 800 372 325f. Minyak makan 248 500 300 500 274 500g. Minyak tanah 395 400 485 700 440 550h. Buah-buahan 150 000 210 000 180 000i. Umbi-umbian 550 000 600 500 575 250j. Tepung terigu 295 000 410 000 352 500Jumlah  8 965 850(57.57%) 9 676 000(50.46%) 9 320 925(53.64%)2. Kebutuhan Lainnyaa. Pendidikan anak 1 875 500 1 980 000 1 927 750b. Kesehatan  1 750 000 1 825 000 1 787 500c. Pakaian  885 800 990 500 938 150d. Sabun/pasta gigi 316 400 415 600 366 000e. Perbaikan rumah 495 000 910 400 737 700f. Perabotan rumah 656 000 1 615 800 1 055 400g. Arisan,rekreasi 550 000 825 000 687 500h. Sosial/acara keagamaan 150 000 400 000 275 000i. Pajak bumi bangunan 60 000 62 000 61 000j. Transportasi 360 500 475 500 418 000Jumlah  6 608 800(42.43%) 9 499 800(49.54%) 8 054 300(46.36%) Jumlah  15 574 650 19 175 800 17 375 225 Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan rumahtangga petani  tradisional sekitar Rp15.6 juta per tahun dengan komposisi untuk biaya kebutuhan konsumsi pangan 57.57 persen dan biaya kebutuhan lainnya 42.43 persen. Rata-rata kebutuhan rumahtangga petani   modern sekitar Rp19 175 juta per tahun dengan komposisi untuk biaya kebutuhan konsumsi pangan 50.46 persen dan biaya kebutuhan lainnya 49.54 persen. Hasil analisis statistik uji nilai tengah signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Ini berarti rata-rata kebutuhan rumahtangga petani  tradisional berbeda nyata dengan rata-rata kebutuhan rumahtangga petani modern atau dengan kata lain rata-rata biaya kebutuhan rumahtangga petani   
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modern berada 112 persen di atas rata-rata biaya kebutuhan rumahtangga petani  tradisional. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Marzuki (2011) di pedesaan Provinsi Riau bahwa semakin rendah tingkat pendapatan rumah tangga maka kemampuan ekonomi untuk melakukan peremajaan akan semakin rendah karena rumahtangga petani mengutamakan kebutuhan konsumsi pangan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan petani yang memiliki pendapatan rumah tangga yang tinggi akan memperoleh tabungan sehingga semakin besar kemampuan ekonomi untuk melakukan peremajaan karet  4.4. Biaya Investasi Biaya investasi pada penelitian ini adalah modal awal atau biaya yang dikeluarkan untuk pembukaan lahan, penanaman, pengendalian gulma, pemupukan, dan pembelian alat-alat sarana produksi. Besarnya rata-rata biaya investasi petani sampel per luas lahan  yaitu sebesar Rp9 714 608. Biaya tersebut merupakan penjumlahan dari rata-rata biaya bibit per luas lahan sebesar Rp3 332 000 dengan rata-rata biaya pembelian alat pertanian seperti rata-rata pembelian cangkul Rp75 000, parang sebesar Rp63 750, mesin senso sebesar Rp750 000, cap atau alat penyemprot pestisida sebesar Rp148 750 serta biaya tenaga kerja yang terdiri dari biaya pengolahan lahan sebesar Rp3 188 952, biaya pemupukkan awal sebesar Rp425 656, dan biaya penanaman sebesar Rp1 428 000.  4.5. Kemampuan Pendapatan Rumahtangga Kemampuan pendapatan rumah tangga merupakan tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangga nya. Berdasarkan data primer maka dapat diklasifikasi tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangga nya seperti pada Tabel 3.  Tabel 3. Tingkat Kemampuan Pendapatan Rumahtangga Petani Karet Tahun 2014 
No. Tingkat Kemampuan Pendapatan Rumah tangga

Petani  Tradisional Petani  Modern TotalRumahtangga % Rumahtangga % Rumahtangga % 1. Tidak mampu (Kr < 1) 9 25.71 2 8.00 11 18.33 2. Mampu (Kr ≥ 1) 26 74.29 23 92.00 49 81.67 Jumlah 35 100.00 25 100.00 18.33 100.00 keterangan : Kr= ( Yt : KB ) X 100 %; Kr= Kemampuan membiayai kebutuhan hidup (%);   Yt= Pendapatan rumah tangga (Rp/tahun); KB= Biaya kebutuhan rumah tangga (Rp/tahun) 
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Tabel 3 menjelaskan bahwa tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern yang  mampu membiayai kebutuhan rumah tangga yaitu sekitar 92.0 persen, sedangkan tingkat kemampuan pendapatan petani  tradisional yang mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sekitar 74.29 persen atau secara keseluruhan tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani sekitar 81.67 persen. Dari hasil analisis statistik uji nilai tengah signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Ini berarti tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern berbeda nyata dengan tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani tradisional, atau tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya relatif lebih tinggi dari tingkat kemampuan petani tradisional. Tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani tradisional yang tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sekitar 25.71 persen dan petani modern sekitar 8.0 persen, seluruh petani yang tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya adalah petani yang pada waktu ini melakukan peremajaan kebun karetnya sekitar 11.2 persen. Petani yang tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya adalah petani yang memiliki tanaman belum menghasilkan sedangkan pendapatan dari usahatani pola tanaman sela karet dan pendapatan di luar usahatani relatif rendah sehingga belum cukup membiayai kebutuhan rumah tangganya. Kekurangan pendapatan rumahtangga petani untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya menggunakan tabungan tahun yang lalu atau meminjam uang dari keluarga, pedagang pengumpul karet desa atau petani lainnya yang akan dibayar dari hasil kerja di luar usahatani atau setelah usahatani karet mulai menghasilkan.  4.6. Opsi Upaya Meningkatkan Kemampuan Pendapatan Rumahtangga 4.6.1. Penerapan pola tanaman sela karet Adapun upaya peningkatan kemampuan pendapatan rumahtangga petani dapat dilakukan melalui penerapan pola tanaman sela karet dengan tanaman pangan dan hortikultura sesuai anjuran penyuluh. Penerapan pola tanaman sela karet petani tradisional dan petani modern masih dapat ditingkatkan dengan pola tanam sela karet-padi/jagung-pisang/nenas-cabai seperti disajikan pada Tabel 4.   
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Tabel 4. Produksi dan Potensi Produksi Tanaman Sela Karet No. Jenis Tanaman Petani  Tradisional Petani  ModernProduksi Saat Ini Potensi Produksi % dari potensi Produksi Saat Ini Potensi Produksi % dari potensi 1. Padi  825 1 800 45.83 850 1 600 53.13 2. Jagung  320 900 35.56 360 1 000 36.00 3. Sayuran 300 650 46.15 325 700 46.43 4. Kunyit  150 450 33.34 150 650 23.08 5. Jahe 142 300 47.33 160 325 49.23 Rata-rata 41.64 41.57 Pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa rata-rata penerapan pola tanaman sela karet petani tradisional baru mencapai sekitar 41.64 persen dari potensi produksi pola tanaman karet anjuran dan petani modern sekitar 41.57 persen dari potensi produksi pola tanaman sela karet anjuran sehingga masih dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga petani  tradisional sekitar 58.36 persen dan petani modern sekitar 58.43 persen dan dari produksi yang diterapkan petani saat ini. Adapun potensi peningkatan pendapatan dan kemampuan pendapatan rumahtangga petani karet melalui penerapan pola tanaman sela karet tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 5.  Tabel 5. Potensi Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Pendapatan Rumahtangga petani Karet melalui Penerapan Pola Tanaman Sela Karet No. Rata-rata Pendapatan Rumah tangga Petani  Tradisional Petani   Modern Rata-rata 1. Pendapatan semula (Rp ribu) 16 142 25 554 20 848 2. Potensi peningkatan (Rp ribu) 7 635 9 477 8 556 3. Pendapatan rumah tangga (Rp ribu) 23 777 35 031 29 404 4. Peningkatan pendapatan (%) 43.30 37.09 42.20 5. Kemampuan pendapatan (%) 51.64 43.14 94.78  Tabel 5 menjelaskan bahwa penerapan pola tanaman sela karet-padi/jagung-nenas/pisang-cabai yang baik akan meningkatkan pendapatan rumahtangga petani  tradisional sekitar 47.30 persen dan petani   modern sekitar 37.0 persen, sedangkan penerapan pola tanaman sela karet-padi / jagung-sayuran-kunyit-jahe yang baik akan meningkatkan kemampuan pendapatan rumahtangga petani  tradisional sekitar  51.64  persen relatif lebih tinggi dari peningkatan kemampuan pendapatan rumahtangga petani   modern sekitar  43.14 persen atau secara keseluruhan akan meningkatkan kemampuan pendapatan rumahtangga petani sekitar 47.39 persen. 
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Hasil penelitian Fanani (2010) menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara potensi peningkatan pendapatan dan kemampuan pendapatan rumahtangga petani karet melalui penerapan pola tanam sela karet dapat ditingkatkan apabila kombinasi tanam sela yang digunakan terdiri dari ubi jalar, nilam, jahe, kunyit dan pisang. Usahatani ini dapat memberikan kontribusi 62.5 persen terhadap pendapatan petani. Hal ini berarti pendapatan petani lebih besar dari pendapatan kebun karet.  4.6.2. Pemanfaatan waktu luang untuk bekerja produktif Terbatasnya sumber pendapatan rumahtangga petani dari on farm, off farm dan non farm dapat diatasi petani dengan pemanfaatan waktu luang. Adapun alokasi waktu kerja rumah tangga yang tersedia, waktu kerja untuk rumah tangga, waktu untuk istirahat, waktu kerja yang digunakan untuk kegiatan usahatani karet, usaha lainnya, di luar usahatani petani karet dan waktu luang rumahtangga petani dapat dilihat pada Tabel 6.  Tabel 6. Alokasi Waktu Kerja Rumahtangga Petani Karet Tahun 2014 
No. Uraian Alokasi Waktu KerjaPetani  Tradisional Petani  Modern Rata-rataHari Kerja Pria % Hari Kerja Pria % Hari Kerja Pria %1. Waktu tersedia 948 100 962 100 955 1002. Waktu untuk RT 239 25.21 247 25.68 243 25.45
3. Waktu istirahat 280 29.54 296 30.77 288 30.16
4. Waktu yg produktif 265 27.95 301 31.29 283 29.635. Waktu luang 164 17.30 118 12.26 241 14.76 Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-rata waktu kerja yang tersedia petani tradisional dan petani modern sekitar 955 hari kerja pria (HKP) per rumah tangga per tahun. Alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan rumah tangga dan istirahat petani   modern relatif lebih banyak dari petani  tradisional. Waktu yang digunakan untuk kegiatan produktif petani   modern sekitar 301 HKP atau 31.29 persen sedangkan petani  tradisional sekitar 265 HKP atau 27.95 persen. Hasil analisis statistik uji nilai tengah signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Ini berarti alokasi waktu kerja produktif petani modern berbeda nyata dengan alokasi waktu kerja 
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produktif petani tradisional atau waktu kerja produktif petani modern relatif lebih tinggi dari alokasi waktu kerja produktif petani  tradisional. Waktu luang yang belum termanfaatkan untuk kegiatan produktif yang cukup besar ini sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga petani. Waktu luang yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif petani tradisional sekitar 164 HKP dan petani   modern sekitar 118 HKP per tahun. Apabila waktu luang petani  tradisional dan modern tersebut digunakan bekerja produktif dengan tingkat upah tertentu maka akan diperoleh potensi pendapatan rumah tangga. Peluang kerja yang tersedia di luar usahatani yang terbanyak adalah untuk kegiatan buruh pabrik, pedagang manisan/keperluan sehari-hari wiraswasta kerajinan kayu dan batu. Adapun potensi peningkatan pendapatan dan kemampuan pendapatan rumahtangga petani karet melalui pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan produktif Tahun 2014 dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan produktif akan meningkatkan pendapatan rumahtangga petani tradisional sekitar 39.21 persen dan petani modern sekitar 30.66 persen sedangkan pemanfaatan waktu luang kegiatan produktif akan meningkatkan kemampuan pendapatan rumahtangga petani tradisional sekitar 41.74 persen relatif lebih tinggi dari peningkatan kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern sekitar 39.17 persen atau secara keseluruhan rata-rata akan meningkatkan kemampuan pendapatan rumahtangga petani sekitar 38.96 persen.  Tabel 7. Potensi Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Pendapatan Rumahtangga petani Karet Melalui Pemandaatan Waktu Luang, Tahun 2014 No. Rata-rata Pendapatan Rumah tangga Petani  Tradisional Petani   Modern Rata-rata 1. Pendapatan semula (Rp ribu) 16 142 25 554 20 848 2. Potensi peningkatan (Rp ribu) 6 330 7 836 7 083 3. Pendapatan rumah tangga (Rp ribu) 22 472 33 390 27 931 4. Peningkatan pendapatan (%) 39.21 30.66 34.94 5. Kemampuan pendapatan (%) 41.74 36.17 38.96  Rata-rata tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani  tradisional yang tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya sekitar 25.71 persen, dengan adanya peningkatan kemampuan ekonomis melalui penerapan pola tanaman sela karet sekitar 43.30 persen dan melalui pemanfaatan waktu luang sekitar  39.21 persen. Apabila dilakukan petani  
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tradisional secara bersama maka akan meningkatkan kemampuan pendapatan rumahtangga petani  tradisional menjadi sekitar 142.5 persen, dengan peningkatan ini berarti petani  tradisional akan mampu membiayai kebutuhan hidupnya karena tingkat kemampuan rumahtangga petani  tradisional lebih dari 100 persen. Rata-rata tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern yang tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya sekitar 8.0 persen, dengan adanya peningkatan kemampuan pendapatan rumah tangga melalui penerapan pola tanaman sela karet sekitar 37.09 persen dan melalui pemanfaatan waktu luang sekitar 30.66 persen. Apabila dilakukan petani   modern secara bersama maka akan meningkatkan kemampuan pendapatan rumahtangga petani tradisional menjadi sekitar 137.4 persen, dengan peningkatan ini berarti pendapatan rumahtangga petani modern lebih dari 100 persen.  5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Dari hasil analisis, secara umum dapat disimpulkan bahwa kemampuan ekonomi rumahtangga petani untuk melakukan peremajaan kebun karet tergolong rendah, karena kemampuan pendapatan rumahtangga petani hanya sebatas kemampuan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Secara khusus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pendapatan rumahtangga petani   modern dengan rata-rata pendapatan rumahtangga petani tradisional, (2) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata biaya kebutuhan rumahtangga petani modern dengan rata-rata kebutuhan rumahtangga petani tradisional. Berada 112.5 persen di atas rata-rata biaya kebutuhan rumah tangga tradisional. (3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern dengan petani tradisional. Tingkat pendapatan rumahtangga petani modern yang mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sekitar 95 persen  relatif lebih tinggi dari petani tradisional sekitar 87 persen, (4) Tingkat kemampuan pendapatan rumahtangga petani modern dan petani  tradisional yang tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya dapat ditingkatkan melalui penerapan pola tanaman sela karet-padi/jagung-kunyit-sayuran dan melalui pemanfaatan waktu luang yang digunakan untuk bekerja produktif masing-masing menjadi sekitar 139.6 persen dan 144.3 persen dengan 
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demikian seluruh petani akan mampu membiayai kebutuhan  rumah tangganya.  5.2. Saran Dalam upaya pemberdayaan ekonomi rumahtangga petani karet yang berkelanjutan diperlukan kebijakan mengenai pembinaan dan penyuluhan dari instansi terkait dalam upaya peningkatan kemampuan teknis petani karet dan pemberian bantuan parsial dan pinjaman kredit untuk memotivasi petani melakukan peremajaan kebun karetnya menggunakan klon unggul.  DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2009. Profil komoditi ungulan perkebunan Provinsi Jambi. Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Propinsi Jambi. Jambi. Biro Pusat Statistik. 2010. Jambi dalam Angka. BPS Daerah Tingkat I Provinsi Jambi. Jambi. Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi. 2010. Laporan Tahunan. Disbun Daerah Tingkat I Provinsi Jambi. Jambi Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Data Statistik Perkebunan Indonesia. Departemen Pertanian RI. Jakarta. Ellis, F. 1988. Peasant Economics, Farm Households and Agrarian Development. Cambridge University Press. Fanani, Zaenal. 2010. Rekonstruksi Model Pengembangan Peremajaan Karet. Fakultas Pertanian Universitas Simalungun. Siantar. Hardi, U. 1990. Prilaku ekonomi rumah tangga usahatani sebagai unit produksi dan konsumsi terpadu dengan aplikasi pada petani padi semi komersial di kawasan Tarum Timur Provinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor Universitas Padjajaran. Bandung (tidak diterbitkan). Hyek in Hyman, D.N. 1997. Micro Economics. Irwin/Mc.Grow Hill. Boston USA :230-231. Kadarsan. W.H, 1995. Keuangan pertanian dan pembiayaan perusahaan agribisnis. Gramedia, Jakarta. Koutsoyiannis, A. 1987. Theory of Econometrics. An introductory exposition of econometric methods. Mac Millan Press Ltd. USA. Marzuki. 2011. ‘Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan dan Peremajaan Karet’. Jurnal Embrio. Fakultas Pertanian Unitas Padang. Seitz. W.D, G.O. Nelson and H.G. Halcrow, 1994. Economics of Resources, Agriculture and Food. Mc. Grow Hill inc. New York : 70-73. 
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Tjasadihardja, A., C. Nancy., G. Wibawa., M. J. Rosyid., A. Arsyad, 1995. ‘Usaha Meningkatkan Pendapatan Petani melalui Peremajaan Karet secara Swadaya dengan Pola Usahatani Terpadu’. Warta Pusat Penelitian Karet. Vol. 14 (3) : 147-158. Wuriyono. 2011. Studi tentang Keberhasilan Pelaksanaan Peremajaan Karet di daerah Pedesaan Sumatera Selatan. Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti. Palembang.     



   POLA PEMBIAYAAN DAN RESIKO USAHA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA KOLAM AIR DERAS DAN TENANG DI PROVINSI BENGKULU  Apri Andani1, M. Zulkarnain Yuliarso, Septri Widiono,  dan Ade Citra Manik Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu E-mail: 1apri_andani@yahoo.com   ABSTRACT The specific objective of this study is to know the capital formation and to count financial risks for aquaculture, especially tilapia. The study was conducted in Seginim (South Bengkulu) and Padang Jaya (North Bengkulu), with consideration Seginim is an area of aquaculture centers in South Bengkulu with heavy water fish farming system, whereas Padang Jaya uses calm water system. Samples have been taken as many as 50 farmers tilapia farmers in each region, so total respondents are 100 farmers. Data analysis was done with quantitative and qualitative models. Approach starts from investigating the source of capital formation, calculating cost operation, revenue and level of efficiency, and then the risk using analysis of variance. The results show that the capitals used by farmers in Seginim are coming from equity (78 percent) and loan capital (22 percent). The loan capital comes from informal/individual (36 percent) and formal/bank (64 percent). In Padang Jaya, farming capitals are also from equity and loan. The formal capital is lent from Bank Mandiri, Bank BRI, and Pos Giro, and the informal capital is borrowed from wholesaler/individual with profit sharing system. The level of efficiency of aquaculture in Seginim is 1.70, and the level of business risk is quite high with losing profit. In Padang Jaya, efficiency is approximately 1.22, and low of risk and always profitable.  Keywords: Aquaculture, Capital, Risk  1. PENDAHULUAN Perubahan mendasar terhadap sektor perikanan dibuktikan dengan adanya “Revolusi Biru” yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2009. Strategi yang dicanangkan 
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adalah penguatan kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional (Anonima, 2010). Salah satu realisasi dari program revolusi biru adalah program pengembangan Minapolitan, yang merupakan konsep pembangunan berbasis pengelolaan ekonomi kawasan dengan motor penggerak dari sektor kelautan dan perikanan. Sistem ini didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi. Salah satu tujuannya adalah merevitalisasi sentra produksi perikanan dan kelautan dengan penekanan peningkatan pendapatan rakyat. Tidak semua komoditas dikembangkan oleh program ini. Hanya komoditas yang dianggap unggul yang akan diprioritaskan. Berdasarkan data tahun 2010, beberapa komoditas unggulan sektor perikanan dan kelautan Indonesia di dunia adalah, untuk perikanan tangkap antara lain tuna, udang, rumput laut, teri medan, dan rajungan. Sementara prioritas untuk perikanan budidaya adalah ikan nila, patin, dan lele. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi suatu daerah untuk masuk dalam kawasan minapolitan adalah: Letak geografis yang strategis dan memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan; Adanya komitmen daerah berupa kontribusi pembiayaan, dukungan personil, dan fasilitas pengelolaan serta pengembangan, termasuk kesesuaian dengan RPUMD yang telah ditetapkan; Memiliki komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi; Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan; dan terdapat unit produksi, pengolahan, pemasaran, dan fasilitas pendukung lainnya. Pada dasarnya usaha budidaya perikanan air tawar jauh lebih menjanjikan dalam mendapatkan keuntungan besar dibandingkan dengan perikanan laut. Disamping itu, ada nilai-nilai kesinambungan alam dan lingkungan yang terjaga karena tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya perairan lepas. Oleh karena itu, usaha ini dinilai sangat prospektif untuk membantu petani/peternak/pembudidaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Namun untuk merealisasikannya tidaklah mudah. Harus ada dukungan secara komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, hingga masyarakat petani itu sendiri. Perikanan budidaya saat ini juga sudah mulai berkembang. Begitu juga halnya di Provinsi Bengkulu. Usaha perikanan budidaya dalam beberapa tahun terakhir meningkat signifikan. Dua wilayah yang cukup berpotensi 
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dan menjadi sentra produksi saat ini adalah Kabupaten Bengkulu Selatan (Kolam: 3 529.83 Ton; Sawah: 1 817.62 Ton; atau sekitar 12.37 persen dari total provinsi) dan Bengkulu Utara (Kolam: 14 828.16 Ton; Sawah: 691.14 Ton; atau sekitar 35.90 persen dari total provinsi) (Anonimb, 2013). Di kedua kabupaten ini, baik produksi maupun pembenihan sudah berjalan dengan cukup baik (Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa Produksi Benih 2012 di Bengkulu Selatan: 180 767 000 ekor (35.48 persen); Bengkulu Utara: 49 065 000 ekor (9.62 persen); dan total Provinsi Bengkulu: 509 535 000 ekor (Anonimb, 2013)). Jumlah produksi benih ini meningkat dari hanya 145 665 000 ekor pada tahun 2011 atau tumbuh hampir 350 persen pada Tahun 2012 (Anonimb, 2013). Namun, sistem budidaya yang dilakukan sangat berbeda. Saat ini Bengkulu Selatan lebih dikenal dengan budidaya ikan air tawar dengan sistem air deras, memanfaatkan aliran sungai untuk mengairi secara langsung kolam budidaya. Sementara Bengkulu Utara lebih dikenal dengan kolam air tenangnya. Di Provinsi Bengkulu, peningkatan produksi yang terus terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan pasar terhadap produk perikanan darat, khususnya ikan nila. Menurut data yang dikeluarkan BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2013, pada Tahun 2012 produksi ikan air tawar, baik yang bersumber dari kolam maupun sawah, adalah sebesar 43 230.03 Ton. Jumlah ini meningkat dari hanya 19 ribu Ton pada tahun 2010 dan 28 ribu Ton pada Tahun 2011 atau terjadi pertumbuhan sekitar 120 persen dari Tahun 2010 ke 2012 (Anonimb, 2013). Kondisi ini tentu saja berimbas pada peningkatan kebutuhan terhadap modal usaha. Bagi pembudidaya besar, modal tentu saja tidak menjadi persoalan. Namun, bagi pembudidaya skala menengah ke bawah, peningkatan permintaan tentu memunculkan masalah baru, yaitu bagaimana cara memenuhi kebutuhan modal yang juga ikut meningkat, baik untuk investasi (perluasan kolam) maupun untuk biaya operasional (penambahan benih, pakan, TK, dan lain-lain). Meskipun usaha perikanan budidaya menjanjikan kesinambungan pendapatan bagi petani pembudidaya, namun usaha ini juga memiliki resiko. Tingkatan resiko sebuah bisnis, termasuk pertanian/perikanan, tentu berbeda ketika skala usaha yang dijalankan berbeda. Pada umumnya, semakin besar kapasitas usahanya maka akan menghadapi resiko yang juga relatif lebih besar, terutama jika skala usaha terus ditingkatkan melebihi batas economic of scale, biaya per unit outputnya malah akan semakin besar. Keadaan ini terjadi karena peluang mengalami kerugian juga akan lebih besar. Namun, keuntungan yang diharapkan dapat diterima oleh 
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petani pembudidaya juga pasti sebanding dengan korbanannya. Resiko finansial tersebut tentu saja tidak semata-mata hanya dikarenakan kegagalan manajemen keuangan saja, namun juga ada faktor alam yang bisa menjadi penentu tingkat keberhasilan ataupun kegagalan sebuah usaha, khususnya perikanan budidaya.  2. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian, yaitu: (1) Mengidentifikasi sistem permodalan yang ada pada usaha budidaya ikan air tawar pada kolam air deras dan tenang di Provinsi Bengkulu, dan (2) Mengetahui tingkat resiko usaha pada kedua jenis sistem pengairan tersebut.  3. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Provinsi Bengkulu pada 2 (dua) Kabupaten yang merupakan sentra produksi perikanan darat, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara. Bengkulu Selatan dipilih sebagai sampel lokasi budidaya dengan sistem kolam air deras, tepatnya di Kecamatanamatan Seginim. Sementara untuk kolam air tenang di Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh di Kecamatanamatan Padang Jaya.  3.2. Responden Responden dalam penelitian ini adalah para petani pembudidaya ikan nila (komoditas dominan yang diperdagangkan). Sampel ditentukan dengan cara sengaja dengan kriteria khusus, yaitu mengusahakan kolam permanen dengan sistem air deras atau tenang yang selalu digunakan untuk usaha budidaya ikan tanpa diselingi dengan usaha budidaya komoditas lainnya. Dari kedua lokasi penelitian ditentukan jumlah responden yang dianggap sudah cukup mewakili populasi adalah sebanyak masing-masing 50 responden, total responden adalah 100.  3.3. Analisis Data Data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan pola pembiayaan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan data frekuensi dan presentasi sebaran sumber permodalan. 
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Analisis pendapatan menggunakan pendekatan TR-TC (Soekartawi, 1995), dan efisiensi menggunakan R/C rasio dengan kriteria efisiensi dalam Bishop dan Tiussaint dalam Ardianto (2005). Sedangkan tingkat resiko dikaji dengan pendekatan metode analisis E-V (Kadarsan, 1992) yaitu dengan perhitungan: a. Hasil yang diharapkan (E) Hasil yang diharapkan ini dihitung dari rata-rata keuntungan pada setiap pembudidaya ikan air tawar dengan rumus:  
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 1  dimana : E   = Pendapatan rata-rata hasil yang diharapkan (Rp/periode produksi) Ei  = Pendapatan satu kali periode pengamatan (Rp/periode produksi) n   = Jumlah periode pengamatan  b. Resiko (V) Untuk mengukur resiko secara statistik sering dipakai ukuran ragam (varian) atau simpangan baku. Kedua cara ini menjelaskan resiko dalam arti kemungkinan berserakannya pengamatan sebenarnya disekitar nilai rata-rata yang diharapkan. Ukuran keragaman (varian) rumusnya adalah:       Simpangan baku rumusnya adalah:  V = √   Simpangan baku merupakan akar dari ragam. dimana : V2  = Ragam (varian) V    = Simpangan baku (Rp/periode produksi) E    = Pendapatan rata-rata hasil yang diharapkan (Rp/periode produksi) Ei   = Pendapatan satu kali periode pengamatan (Rp/periode produksi) n    = Jumlah periode pengamatan  c. Hubungan Resiko dengan Pendapatan Dalam proses produksi, produsen harus memperhitungkan berapa resiko yang akan ditanggung dibandingkan dengan pendapatan yang akan diperoleh. Hubungan tersebut diukur dengan menggunakan koefisien variasi (CV) dengan batas bawah pendapatan (L) 
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Koefisien variasi merupakan perbandingan antara resiko yang harus ditanggung dengan keuntungan yang akan diperoleh sebagai hasil dari sejumlah modal yang diinvestasikan dalam proses produksi. Semakin besar nilai koefisien variasi ini menunjukkan bahwa resiko yang ditanggung semakin besar dibandingkan dengan keuntungan. Rumus yang digunakan yaitu: CV =  dimana : CV  = Koefisien variasi V    = Simpangan baku (Rp/periode produksi) E    = Pendapatan rata-rata hasil yang diharapkan (Rp/periode produksi)  Sedangkan untuk mengukur batas bawah hasil pendapatan adalah dengan menggunakan rumus:  L = E – 2V dimana : L    = Batas bawah hasil pendapatan (Rp/periode produksi) E    = Pendapatan rata-rata hasil yang diharapkan (Rp/periode produksi) V    = Simpangan baku (Rp/periode produksi)  Dari rumus di atas dapat diperoleh hubungan antara batas bawah hasil keuntungan dengan nilai koefisien variasi. Apabila nilai CV > 0.5 maka nilai L < 0 yang berarti bahwa pada setiap proses produksi ada peluang pembudidaya ikan tersebut mendapat kerugian. Sedangkan nilai CV ≤ 0.5 maka nilai L ≥ 0 yang berarti pembudidaya ikan tersebut akan selalu untung atau impas (Hernanto, 1993).  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Karakteristik Pembudidayaan Ikan Air Tawar Karakteristik responden mencerminkan kondisi umum yang dianggap dapat mewakili identitas petani pembudidaya ikan air tawar di daerah penelitian. Indikator karakteristik yang biasanya dipakai diantaranya adalah umur/usia (tahun), tingkat pendidikan yang diukur dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh responden, pengalaman berusaha membudidayakan ikan air tawar (tahun), jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung (orang), status kepemilikan lahan (milik sendiri/sewa/bagi hasil), luas lahan yang dibudidayakan (hektar), dan jenis ikan yang diusahakan (ikan nila, ikan mas, dan-lain-lain). Informasi ini menjadi sangat bermanfaat ketika akan ada program yang ditujukan ke wilayah sasaran. Informasi yang tepat mengenai identitas calon penerima 
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program akan menjadi faktor penentu keberhasilan program yang akan dilaksanakan (tepat sasaran, tepat program, tepat guna, dan tepat hasil). Tabel 1 berikut menyajikan rincian tentang karakteristik responden penelitian.  Tabel 1. Karakteristik Responden No. Uraian Persentase (%)Kolam Air Deras di Bengkulu Selatan Kolam Air Tenang di Bengkulu Utara 1. Umur (Tahun)a. 24 – 37b. 38 – 51c. 52 – 65 225424 1460262. Tingkat Pendidikana. TIDAK SEKOLAHb. SD c. SMP d. SMAe. Lebih Tinggi dari SMA
410 32 504

-50 26 2223. Pengalaman Berusahaa. 1 – 3 Tahunb. > 3 Tahun 2674 -1004. Jumlah Anggota Keluargaa. 1 – 2b. 3 – 4c. 5 – 6 86626 670245. Status Kepemilikan Lahana. Milik Sendiri 100 1006. Luas Lahan yang Dibudidayakan 333 m2 3150 m2
7. Jenis Ikana. Ikan Nilab. Ikan Nila & Ikan Mas 964 Kombinasi ikan nila dan ikan mas Sebaran data responden antara kedua sistem pengairan hampir identik. Kecamatanuali pada tingkat pendidikan dan pengalaman usaha. Pada sistem pengairan air deras, setengah dari jumlah responden berpendidikan SMA sederajat, sedangkan 50 persen responden pembudidaya ikan pada kolam air tenang hanya berpendidikan SD sederajat. Namun responden kolam air tenang memiliki pengalaman usaha yang cukup lama yaitu 100 persen lebih dari 3 tahun. Pengalaman yang cukup lama ini yang akan membantu mereka 
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menjalankan usaha budidayanya. Namun, perlu kita ketahui bersama, bahwa pengalaman saja tidak cukup. Pendidikan tambahan yang berkaitan dengan teknik budidaya yang lebih baik dan efisien perlu diberikan agar usaha yang mereka jalankan mampu mendukung kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.  4.2. Pola Pembiayaan  Pola Pembiayaan adalah bentuk-bentuk pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha oleh responden yang sumbernya berasal dari internal dan eksternal (informal dan formal). Beberapa sumber dana berasal dari lembaga-lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga formal yang memiliki fungsi menyalurkan dana tersebut antara Bank Mandiri, Bank BRI, dan Pos Giro. Sedangkan lembaga informal yang melaksanakan fungsi penyaluran dana adalah pihak swasta atau lembaga-lembaga yang berasal dari lingkungan petani itu sendiri, seperti perorangan dengan sistem bagi hasil dan  pedagang input pertanian/tengkulak, pedagang hasil-hasil pertanian dan juga para pedagang yang berfungsi kedua-duanya, yaitu pedagang input dan pedagang output (Nurmanaf et al., 2006).  Tabel 2. Sumber Pembiayaan Modal Usaha Budidaya Sumber Pembiayaan Persentase (%)Kolam Air Deras di Bengkulu Selatan Kolam Air Tenang di Bengkulu UtaraA. Modal Internal/Sendiri 78 -B. Modal EksternalFormal 1. Bank BRI 2. Bank Mandiri 3. Bank Danamon 4. Bank Bengkulu 5. Pos Giro Informal 1. Perorangan/Bagi Hasil2. Tengkulak/Pengepul

22  4 - 6 4 -  4 4 

1004 30 - - 8  2236C. Modal Campuran - 100 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa sumber dana yang digunakan para pembudidaya ikan di Kecamatan. Seginim Bengkulu Selatan dan Kecamatan. Padang Jaya Bengkulu Utara. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa petani pembudidaya pada sistem kolam air deras lebih 
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banyak menggunakan modal sendiri. Mereka berpendapat bahwa selain karena bunga yang tinggi, prosedur yang sulit dan panjang menjadi penghambat mereka untuk mengakses modal pinjaman dari bank. 78 persen pembudidaya menggunakan dana pribadi untuk menjalankan usaha budidaya perikanannya, sementara 22 persen mengajukan pinjaman ke bank dan perseorangan/tengkulak. Berbeda halnya dengan petani pembudidaya pada sistem kolam air tenang. 100 persen pembudidaya menggunakan modal pinjaman, baik sebagian maupun seluruh modal kerja, untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembudidaya pada kolam air deras memiliki kekuatan modal yang lebih baik dari pembudidaya kolam air tenang. Hal ini terjadi karena tingkat pengembalian usaha (return) kolam air deras lebih tinggi dari kolam air tenang, sehingga keuntungan yang diperoleh juga lebih besar. Keuntungan yang besar tersebut kemudian digunakan lagi untuk pengembangan atau modal kerja musim tebar selanjutnya.  4.2.1. Pola pembiayaan modal formal  Lembaga pembiayan modal formal yang berada di lokasi penelitian ada lima yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Pos Giro, Bank Bengkulu, dan Bank Danamon. Kredit formal tidak fleksibel, prosedur berbelit-belit, kedua belah pihak tidak saling mengenal dengan baik, memerlukan waktu relatif lama, baik untuk mengambil maupun membayar kredit. Seringkali debitor harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengurusnya, sehingga bunga yang berlaku menjadi tinggi. Berikut contoh prosedur menurut pandangan petani pembudidaya didasarkan pada pengalaman mereka meminjam dana melalui lembaga formal.  Pembiayaan dari Bank BRI Pola pembiayaan ini merupakan pembiayaan langsung dari pihak bank ke petani, dalam bentuk kredit (investasi dan modal kerja). Dari hasil penelitian dan wawancara dengan petani yang memperoleh pembiayaan dari Bank BRI ini memiliki tingkat suku bunga rendah 0.99 persen – 1.12 persen per bulan. Kelemahan dari pembiayaan ini yaitu proses pencairan lama, yaitu mencapai 1-3 bulan, dimana memiliki proses yang rumit kemudian ada pemotongan dimana peminjaman yang diajukan tidak sesuai dengan permintaan petani, misalnya petani yang ingin meminjam dana 30 juta, dana pinjaman tersebut langsung mendapat potongan untuk angsuran bulan pertama.  
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Untuk mendapat pinjaman nasabah harus menyerahkan agunan sebagai jaminan, antara lain berupa sertifikat tanah, sertifikat tanah dan bangunan, surat berharga seperti slip gaji, deposito, atau BPKB. Proses pengembalian kredit ada yang bulanan, triwulan, dan per semester. Waktu lama pinjaman 6-60 bulan, dan besar pinjaman modal yang digunakan oleh petani pembudidaya ikan yaitu Rp30 000 000 – Rp75 000 000. Maksimal Peminjaman pada usahatani diukur dari seberapa besar harga agunan yang digunakan petani untuk jaminan peminjaman. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa pinjam ke BRI merupakan prosedur peminjaman yang relatif sulit dan memerlukan biaya tinggi. Jika terjadi gagal panen yang menanggung kerugian adalah pihak petani, dan tetap harus membayar kewajiban dari angsuran yang disepakati diawal pinjaman.  Pembiayaan dari Bank Mandiri Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan langsung dari pihak bank kepada pembudidaya ikan dalam bentuk kredit (investasi dan modal kerja). Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan petani pembudidaya ikan yang memperoleh pembiayaan dari Bank Mandiri, bank ini memberlakukan tingkat suku bunga yang relatif rendah yaitu 0.5 persen – 1.23 persen per bulan. Proses pencairan juga tidak memerlukan waktu lama, hanya membutuhkan waktu 3-7 hari bahkan bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman harus menyerahkan agunan sebagai jaminan, antara lain berupa sertifikat tanah, sertifikat tanah dan bangunan, surat berharga seperti slip gaji, deposito, atau BPKB. Proses pengembalian kredit dengan cara angsuran per bulan,  triwulan, sesuai dengan kesepakatan pengembalian dan besar pinjaman. Petani pembudidaya ikan meminjam modal antara Rp30 000 000 - Rp100 000 000, pengembalian pinjaman antara 6-36 bulan. Maksimal peminjaman pada usahatani diukur dari seberapa besar nilai agunan yang digunakan petani untuk jaminan. Jika terjadi gagal panen yang menanggung kerugian adalah pihak petani.  Pembiayaan dari Pos Giro  Pola pembiayaan tipe ini merupakan pembiayaan dari pihak PT Pos Giro kepada petani pembudidaya ikan dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga ini menerapkan tingkat suku bunga pinjaman yang rendah yaitu 0.55 persen – 1.167 persen per bulan. Kelemahan pada pembiayaan ini adalah proses yang panjang, dan 
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pengajuannya tidak selalu ada dalam satu tahun karena hanya mengikuti program yang ditetapkan oleh PT Pos Giro. Lama pencairan yaitu 6 bulan, dengan agunan surat tanah dan proses pengembalian kreditnya bulanan, dengan lama pinjaman maksimal 36 bulan dengan besaran pengajuan pinjaman maksimal Rp30 000 000. Pada pembiayaan ini tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan petani dimana dalam proses pengajuan tidaklah mudah seperti meminjam pada bank-bank lainnya. Dalam pencairan dana pada lembaga pembiayaan Pos Giro harus ada program peminjaman dari kantor pusat untuk dipinjamkan kepada petani. Biasanya modal yang dikucurkan oleh lembaga ini hanya mencapai Rp30 000 000. Tidak semua petani pembudidaya mendapatkan pinjaman.  4.2.2. Pola pembiayaan modal informal  Lembaga pembiayaan informal sudah ada jauh sebelum lembaga formal terbentuk. Pembiayaan informal yang berada di daerah penelitian yaitu Sistem Bagi Hasil dan Tengkulak. Sumber kredit informal lebih bersifat fleksibel, tanpa prosedur berbelit, saling mengenal/percaya, dan berhubungan erat. Pinjaman tidak diawasi dengan ketat, petani bebas menggunakan kreditnya, juga kreditor mengetahui betul kelayakan kredit si petani serta bersedia memberi pinjaman kapan, dimana, dan berapa saja yang petani minta. Pola pelayanan lembaga informal pada umumnya lebih sesuai dengan karakteristik petani, yaitu kredit tanpa agunan atau hanya berlandaskan kepercayaan. Bentuk kredit uang tunai, lama pinjaman tidak ditentukan dengan waktu pengembalian kapan saja, bergantung ketersediaan uang, dan pada umumnya setelah panen (Syukur et al., 2003). Pada umumnya prosedur serta sistem yang berlaku antara pemilik modal informal dengan peminjam di dua lokasi penelitian adalah sama.  Pembiayaan dari Perorangan/Bagi Hasil Pembiayaan model ini merupakan pembiayaan langsung dari perorangan kepada pembudidaya ikan dalam bentuk modal kerja/natura. Pada awal usaha perorangan memberikan modal investasi kepada pembudidaya dalam hal pembuatan lahan pada lokasi pembudidayaan, bibit, dan pakan. Jumlah modal investasi tergantung dari petani dan pemberi modal menurut kesepakatan mereka, biasanya mencapai Rp30 000 000 - Rp50 000 000. Modal investasi dari perorangan dengan sistem bagi hasil kepada petani pembudidaya ikan tidak pernah menerapkan persyaratan adanya 
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agunan/jaminan, kelengkapan administrasi dan lain-lain. Pemberian modal hanya berdasarkan kepercayaan, kesamaan suku atau kekeluargaan. Untuk proses pengembalian modal investasi tersebut, penerimaan yang diperoleh dari penjualan produksi tersebut akan dipotong dengan modal investasi kemudian keuntungan yang diperoleh oleh petani pembudidaya ikan dibagi dua antara petani dengan pemberi modal. Jika terjadi gagal panen, kerugian modal usaha akan ditanggung seluruhnya oleh petani atau pemilik modal atau ditanggung antara pemilik modal dan petani pembudidaya (tiga pola tergantung kesepakatan awal).  Pembiayaan dari Tengkulak (Pedagang Pengumpul) Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dari tengkulak kepada pembudidaya ikan dalam bentuk modal kerja/natura. Pada awal usaha, tengkulak memberikan modal investasi berupa pakan, bibit, dan uang tunai, juga pupuk. Besar modal usaha yang diberikan kepada petani pembudidaya ikan tergantung berapa besar yang diinginkan petani, biasanya yang sering dipinjam adalah pakan, karena harga pakan yang mahal dan kebutuhan yang tinggi, sehingga membutuhkan biaya yang besar pula. Proses pengembalian modal yang dilakukan pembudidaya ikan adalah dengan cara menjual hasil produksinya kepada tengkulak dengan harga yang ditentukan oleh harga pasar, atau tidak ditetapkan oleh tengkulak. Penerimaan yang diperoleh dari penjualan produksinya tersebut dipotong sebagai angsuran pinjaman bagi pembudidaya ikan sebagai kesepakatan yang ditentukan diawal proses peminjaman. Dalam memberikan kredit investasi, tengkulak tidak pernah menerapkan persyaratan adanya agunan/jaminan, kelengkapan administrasi dan lain-lain. Pemberian kredit investasi hanya berdasarkan kepercayaan, kesukuan dan kekeluargaan.  4.3. Pendapatan Usaha Budidaya Perikanan Air Deras dan Air Tenang Secara umum biaya tetap yang diperhitungkan pada usaha budidaya ikan nila adalah biaya penyusutan dan beban pajak lahan. Peralatan yang digunakan terdiri dari cangkul, parang, arit, timbangan, alat tangkap (waring), alat semprot, sikat kawat, tangguk, garpu, dan ada satu orang pembudidaya yang memiliki mesin rumput untuk membersihkan sekitaran kolam. Sementara untuk pembayaran pajak lahan, sebagian petani mengaku tidak membayar pajak dengan berbagai alasan, diantaranya adalah tidak ada penetapan dari pemerintah dan tidak ada yang meminta. Padahal nilai 
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pajak atas lahan dan penagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) selalu dilakukan setiap tahun oleh pemerintah. Ada tiga dugaan, yang pertama, ini menunjukkan ketidaktahuan petani pembudidaya tentang penetapan pemerintah tentang nilai pajak; kedua, petugas kelurahan tidak memberikan tagihan pembayaran PBB, sehingga petani tidak tahu bahwa mereka harus membayar pajak atas kekayaan/lahan yang mereka miliki; dan ketiga, petani pembudidaya tidak memiliki sertifikat lahan, sehingga memang tidak akan pernah ada tagihan PBB untuk mereka. Masing-masing masalah butuh penanganan yang berbeda.   Tabel 3. Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar 
No. Uraian Nilai dalam Rp(Rp/UT/3 Bulan (Periode Produksi))Kolam Air Deras di Bengkulu Selatan Kolam Air Tenang di Bengkulu Utara1. Biaya a. Biaya Tetapb. Biaya Variabelc. Total Biaya (C) 283 49085 223 76785 507 256 4 362 73123 766 54828 129 279   2. Penerimaan (R) 145 020 000              34 335 7133. Pendapatan (R-C) 59 512 744                6 206 534  4. Efisiensi (R/C) 1.70 1.22 Pada Tabel 3 terlihat bahwa biaya usaha perikanan air deras (Rp85 507 256) lebih besar dari perikanan air tenang (Rp28 129 279), namun dengan proporsi biaya tetap yang lebih rendah, yaitu Rp283 490 sementara perikanan air tenang menggunakan biaya tetap sebesar Rp 4362 731. Tingginya biaya total usaha perikanan air deras ternyata tidak menjadi masalah karena total revenue yang dihasilkan juga jauh lebih besar, yaitu Rp145 020 000 dibandingkan dengan perikanan air tenang (Rp34 335 713). Sebagai hasil akhir, pendapatan usaha perikanan air deras (Rp59 512 744) jauh lebih besar dari perikanan air tenang (Rp6 206 534).  Biaya variabel yang dikeluarkan selama proses budidaya berlangsung diantaranya adalah upah biaya pakan, upah tenaga kerja, dan biaya konsumsi untuk pekerja. Proporsi terbesar adalah biaya pakan, kurang lebih 70 persen dari total biaya yang dikeluarkan petani. Pakan diperoleh dari agen dan atau dipesan langsung dari pabrik. Hampir seluruh pakan didatangkan dari Lampung melalui distributor/agen lokal, karena pabrik pakan ikan tidak tersedia di Bengkulu. Situasi ini yang membuat harga pakan tinggi, dan memperbesar biaya pakan. 
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Penerimaan usaha budidaya ikan air tawar berasal dari penjualan ikan yang dihasilkan. Di Bengkulu Selatan (kolam ikan air deras), jenis ikan yang dibudidayakan sebagian besar adalah ikan nila. Hanya ada dua petani yang membudidayakan ikan nila dan ikan mas sekaligus, namun di kolam yang berbeda. Begitu jugal halnya dengan petani pembudidaya ikan di Bengkulu Utara (kolam air tenang). Meskipun ikan mas juga menjadi komoditas yang dibudidayakan oleh hampir semua responden, jumlahnya tidak lebih banyak dari ikan nila. Ikan nilai menjadi pilihan utama, selain karena nilai jual yang lebih tinggi, daya serap pasar terhadap ikan nila lebih baik dibanding jenis ikan lainnya (ikan mas, lele, maupun patin). Pemasaran ikan air tawar yang dihasilkan petani di Bengkulu Selatan sampai ke Provinsi Sumatera Selatan, khususnya daerah Pagar Alam dan sekitarnya. Sementara ikan yang berasal dari Bengkulu Utara dipasarkan ke Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara sendiri, dan kabupaten tetangga lainnya, tetapi tidak sampai ke luar Provinsi Bengkulu. Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan total biaya selama satu periode produksi (musim tebar). Seluruh responden penelitian mendapatkan keuntungan dari hasil usaha budidaya ikan nila yang mereka lakukan. Hasil yang mereka dapatkan merupakan kerja keras mereka selama kurang lebih tiga bulan mulai dari menebar bibit sampai memanen. Pada umumnya hasil yang diperoleh merupakan hasil pembesaran, bukan mulai dari pembenihan, meskipun ada sebagian kecil petani yang juga melakukan pembenihan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Sejauh ini mereka sudah cukup puas dengan hasil yang diperoleh. Hanya saja mereka masih terkendala untuk memasuki pasar di Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu. Hal ini dikarenakan di pasar-pasar yang ada di Kota Bengkulu telah dimasuki ikan nila dari Kabupaten Bengkulu Utara yang menawarkan harga lebih murah. Kebanyakan ikan nila dari Bengkulu Utara merupakan ikan nila hasil budidaya di kolam air tenang, sedangkan di Seginim ikan dibudidayakan di kolam air deras, sehingga ikan yang dihasilkan memiliki kualitas daging yang lebih padat dan segar, dan itu yang membuat harga ikan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, sampai sekarang petani masih terus memasarkan ikan yang dihasilkan ke provinsi tetangga, Sumatera Selatan.    
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4.4. Efisiensi Usaha Efisiensi usaha menjadi ukuran hemat atau tidaknya sebuah bisnis dijalankan, terkait dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Semakin kecil biaya usaha yang dikeluarkan, maka akan semakin tinggi tingkat efiensinya, tentu dibarengi dengan tingginya penerimaan usaha. Usaha budidaya kolam air deras memiliki efisiensi usaha yang lebih tinggi dari kolam air tenang. Pada kondisi di daerah penelitian, yang menjadi penyebab utamanya adalah perbedaan harga jual yang cukup signifikan. Harga jual ikan nila di Bengkulu Selatan berkisar antara Rp19 000 - Rp20 000/Kg, sedangkan di Bengkulu Utara hanya Rp15 000/Kg. Sementara proporsi biaya yang dikeluarkan hampir sama jika dilihat dari pengeluaran biaya per kilogram ikan yang dihasilkan (rata-rata Rp11 500/kg ikan). Efisiensi dapat dilihat juga dari nilai R/C rasio dimana usaha perikanan air deras lebih efisien (R/C rasio 1.77) sedangkan perikanan air tenang hanya 1.22. Selain itu dapat juga disimpulkan bahwa usaha perikanan dengan pembiayaan eksternal (pada kolam air deras) lebih efisien dari usaha perikanan tanpa pembiayaan eksternal (pada kolam kolam air tenang).  4.5. Risiko Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Resiko usaha budidaya ikan air tawar dapat diketahui melalui tiga pendekatan, yaitu Hasil yang Diharapkan (E), Analisis Varian dan standar deviasi (Simpangan Baku/V), dan Hubungan Resiko dengan Pendapatan (CV dan L). Berikut pada Tabel 4 adalah hasil analisis yang didapat:  Tabel 4. Hasil Analisis Resiko Budidaya Ikan Air Tawar Uraian Nilai (per 100m2 Luas Kolam)Kolam Air Deras di Bengkulu Selatan Kolam Air Tenang di Bengkulu Utara Hasil yang Diharapkan (E) (Rp)Analisis Varian (V) (Rp) 17 865 256.8910 002 421.07 337 155.55 128 641.19 Hubungan Resiko dengan Pendapatan Koefisien Variasi (CV)Batas Bawah Keuntungan (L) (Rp) 0.5599 (55.99%)-2 139 585.25
  0.3815 (38.15%) 79 873.17 Sumber: Data Primer (Diolah), 2014  4.5.1. Hasil yang Diharapkan (E) Hasil yang diharapkan dihitung dari rata-rata keuntungan yang diperoleh usaha budidaya ikan air tawar. Periode pengamatan digantikan 
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dengan banyaknya responden yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan dari usaha budidaya ikan di sistem kolam air deras adalah sebesar Rp17 865 256.89 per 100m2/Periode Produksi sedangkan pada sistem kolam air tenang hanya Rp337 155.55. Secara nominal, nilai ini tentu saja berbeda sangat signifikan. Namun responden kolam air tenang sebagian besar memiliki lebih banyak petakan. Rata-rata mereka memiliki 9 petakan kolam dengan luasan kolam per petak antara 100m2-600m2.   4.5.2. Analisis Varian (V) Resiko dapat pula diukur melalui pendekatan statistik dengan uji ragam ukuran (varian) atau simpangan baku. Pendekatan ini menunjukkan sebaran nilai pendapatan usaha di sekitar nilai rata-rata pendapatannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai varian dari usaha budidaya ikan air tawar di lokasi Bengkulu Selatan adalah sebesar Rp10 002 421.07, sedangkan di Bengkulu Utara adalah sebesar Rp128 641.19. Nilai varian pembudidaya di Bengkulu Selatan ini masuk dalam kategori beresiko tinggi karena variasi nilai pendapatan usaha lebih dari setengah rata-rata pendapatan yang diterima usaha budidaya ikan air tawar. Sedangkan pembudidaya di Bengkulu menghadapi resiko yang lebih kecil, karena variasi nilai pendapatan kurang dari setengah rata-rata pendapatannya. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar risiko usaha perikanan maka semakin besar pula pendapatan yang diharapkan (high risk high return).   4.5.3. Hubungan Resiko dengan Pendapatan Koefisien Variasi (CV) Nilai koefisien menunjukkan hubungan antara resiko yang harus ditanggung (varian) dengan pendapatan rata-rata yang diperoleh usaha budidaya ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CV pada sistem kolam air deras adalah sebesar 0.5599 atau 55.99 persen, hampir 56 persen, sedangkan pada sistem kolam air tenang hanya sebesar 0.3815 atau 38.15 persen. Nilai 55.99 persen mengindikasikan bahwa dari seluruh usaha budidaya yang dilakukan oleh petani pembudidaya pada sistem kolam air deras, lebih dari setengahnya beresiko mengalami kerugian atau kegagalan. Tingginya tingkat resiko yang ditanggung oleh petani pembudidaya adalah disebabkan oleh faktor serangan penyakit dan tingginya biaya pakan ikan. Pakan yang harus dibeli dari Lampung mengakibatkan harga beli pakan menjadi sangat tinggi. Selain itu, karena menggunakan sistem air deras, resiko kehilangan pakan karena terbawa arus air ketika diberikan pada ikan 
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menjadi sangat besar pula. Berbeda halnya dengan nilai CV pada kolam air tenang. Dengan nilai hanya 38.15 persen menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan air tawar di Bengkulu Utara sebagian besar terbebas dari resiko kerugian. Meskipun nilainya tidak cukup besar. Dengan nilai varian dan standar deviasi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa usaha perikanan dengan pembiayaan eksternal (pada kolam air deras) lebih berisiko daripada usaha perikanan tanpa akses ke pembiayaan eksternal (pada kolam air tenang).  Batas Bawah Keuntungan (L) Nilai batas bawah keuntungan mengindikasikan peluang pendapatan terendah yang dapat diterima oleh usaha budidaya ikan air tawar. Titik terendah pendapatan usaha budidaya yang diperoleh dalam penelitian untuk sistem kolam air deras di Bengkulu Selatan berada di bawah “nol” yaitu sebesar (–) Rp2139 585.25 atau dindikasikan usaha budidaya sangat beresiko dan berpeluang menderita kerugian (dugaan pada nilai varian dan koefisien variasi menjadi terbukti, artinya hasil yang diperoleh sudah cukup konsisten secara matematis; CV>0,5 maka L<0). Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh usaha budidaya ikan air tawar di Bengkulu Utara dengan sistem kolam air tenang. Nilai L adalah sebesar Rp79 873.17 atau lebih besar dari “nol”. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha budidaya yang dilakukan kurang beresiko dan peluang yang akan terjadi adalah selalu untung, meskipun nilainya sangat kecil (hasil yang diperoleh juga konsisten secara matematis; CV≤0,5 maka L≥0). Usaha budidaya ikan air tawar memang cukup dikenal sebagai usaha yang memiliki resiko tinggi. Resiko dapat berasal dari kegagalan panen karena serangan penyakit pada ikan, sehingga mengakibatkan kematian secara masiv pada ikan yang dibudidayakan. Kegagalan kedua bisa datang dari pasar. Kondisi pasar yang tidak baik menjadi penyebab rendahnya harga jual ikan segar di pasaran, akibatnya penerimaan petani menjadi sangat rendah dan tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan.  5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Dari hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan usaha budidaya ikan air tawar pada sistem kolam air deras (Bengkulu Selatan) sebagian besar menggunakan modal sendiri tanpa 
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pinjaman dari pihak lain, sedangkan pada sistem kolam air tenang (Bengkulu Utara), seluruh pembudidaya meminjam modal dari pihak lain. Baik pembudidaya ikan kolam air deras maupun tenang, meminjam modal dari lembaga formal (Bank BRI, Mandiri, Danamon, Bank Bengkulu, dan Pos Giro) dan informal (perorangan (bagi hasil) dan tengkulak/pedagang pengumpul). Pembiayaan eksternal terbukti dapat meningkatkan penggunaan input optimal sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Walaupun penggunaan input membutuhkan tambahan biaya, namun oleh karena produktivitasnya meningkat maka pendapatan juga menjadi jauh lebih besar. Selain itu dapat juga disimpulkan bahwa usaha perikanan dengan pembiayaan eksternal (pada kolam air deras) lebih efisien dari usaha perikanan tanpa pembiayaan eksternal (pada kolam kolam air tenang) karena nilai R/C rasionya lebih tinggi (1.70) dari usaha perikanan tanpa akses pembiyaan eksternal (1.22). Hal ini membuktikan bahwa semakin besar risiko usaha perikanan maka semakin besar pula pendapatan yang diharapkan (high risk high return). Dengan nilai varian dan standar deviasi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa usaha perikanan dengan pembiayaan eksternal (pada kolam air deras) lebih berisiko daripada usaha perikanan tanpa akses ke pembiayaan eksternal (pada kolam air tenang).  5.2. Saran Dari kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal, diantaranya: 1. Akses terhadap permodalan sudah membaik, meskipun masih ditemukan kesulitan-kesulitan dalam proses pencairan, terutama yang berasal dari lembaga formal, seperti perbankan. Sangat diharapkan ada kebijakan pemerintah yang dapat mendorong perbankan swasta nasional ataupun bank milik BUMN untuk dapat memberikan kemudahan akses bagi usaha-usaha pertanian, khususnya budidaya ikan air tawar. 2. Salah satu penyebab tingginya resiko usaha budidaya ikan air tawar adalah resiko serangan penyakit dan tingginya biaya pakan. Rendahnya perhatian pemerintah terhadap petani menjadi salah satu penyebab rendahnya kontrol terhadap kualitas budidaya, sehingga berakibat pada penurunan kualitas hasil. Oleh karena itu, pemerintah sangat diharapkan memberikan lebih banyak perhatian dengan cara-cara yang nyata. 3. Pakan ikan didatangkan jauh dari Provinsi Lampung. Hal ini tentu saja berakibat pada tingginya harga pakan. Oleh karena itu, dengan konsep 
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kebijakan minapolitan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat segera merealisasikan kebijakan tersebut dengan langkah konkrit. Salah satunya adalah mendirikan pabrik pakan ikan sendiri, yang bisa dikelola oleh BUMD atau mendatangkan investor dari luar.  DAFTAR PUSTAKA Anonima. 2010, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Anonimb. 2013. Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2012. Bengkulu. BPS Provinsi Bengkulu. 307-308. Ardianto, R.. 2005. Analisis faktor produksi, pendapatan dan margin pemasaran usahatani ikan nila kolam air deras di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu.  Hernanto, F., 1993. Ilmu Usahatani. Jakarta. Penebar Swadaya. Kadarsan, H.W. 1992. Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Nurmanaf, A.R.., E.L. Hastuti, Ashari, S. Friyatno, dan B. Wiryono. 2006. Analisis sistem pembiayaan mikro dalam mendukung usaha pertanian di pedesaan. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosek dan kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian. Soekartawi. 1995. Analisis Usahatani. Jakarta. Universitas Indonesia Press. Syukur, M., Sugiarto, Hendiarto, dan Budi Wiryono. 2003. Analisis rekayasa kelembagaan pembiayaan usaha pertanian. Laporan Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian. Jakarta. Badan Litbang Pertanian.    
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   STUDI KOMPARASI SISTEM BAGI HASIL DAN PENDAPATAN NELAYAN PURSE SEINE DAN TROLL-LINE : MENCARI SOLUSI ALTERNATIF  Kemal Hidayat Tambunan1, Sitti Aida Adha Taridala2,  dan Yusnaini3 1Penyuluh Pertanian pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sulawesi Tenggara 2Dosen Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo;  3Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo E-mail : 2aidataridala@yahoo.com   ABSTRAK Nelayan merupakan pelaku utama dalam sistem usaha perikanan tangkap.  Terdapat dua alat tangkap yang umum dipakai oleh nelayan, yaitu purse seine dan troll-line. Sistem bagi hasil yang berlaku masih kurang proporsional dan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendapatan nelayan penggarap pada kedua alat tangkap tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis  sistem bagi hasil yang berlaku dan membandingkan pendapatan yang diperoleh nelayan purse seine dan troll-line di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia; serta menyusun suatu alternatif sistem bagi hasil yang dapat diterapkan. Jumlah sampel adalah 15 unit kapal purse seine dan 10 unit kapal troll-line. Terdapat beberapa hasil dalam penelitian ini.  Pertama, hasil analisis terhadap sistem bagi hasil yang berlaku pada kedua alat tangkap menunjukkan bahwa pada alat tangkap troll-line, bagian untuk pemilik kapal, nakhoda, dan ABK berturut-turut adalah 41,67 persen; 25 persen; dan 8,33 persen.  Sedangkan pada alat tangkap purse seine, bagian untuk pemilik kapal, nakhoda, ABK* (dengan keahlian khusus) dan  ABK (biasa) berturut-turut adalah 50 persen; 4,03-4,81 persen; 2,42-2,88 persen; dan 1,61-1,92 persen dari penerimaan bersih. Kedua, secara statistik, terdapat perbedaan rata-rata pendapatan ABK pada kapal troll-line dan kapal purse seine  yang berkapasitas 8-20GT; sedangkan  pada kapal purse seine  yang berkapasitas 21-30GT secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan dengan pendapatan ABK kapal troll-line. Alternatif sistem bagi hasil yang mungkin diterapkan adalah dengan  mengubah porsi yang diterima nelayan pemilik kapal dan nelayan penggarap setelah tercapainya pay back period dari nilai investasi kapal, serta dengan mengganti peran pemilik modal (individu) dengan pinjaman dari perbankan.   Kata Kunci: Sistem bagi hasil, pendapatan nelayan, purse seine, troll-line 
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1. PENDAHULUAN Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia cukup melimpah, khususnya sumberdaya perikanan tangkap. Berdasarkan data Tahun 1998, potensi sumberdaya ikan laut di perairan Indonesia mencapai 6.26 juta ton per tahun (Kusumastanto, 2007). Secara nasional, kontribusi sektor kelautan dan perikanan juga menunjukkan pengaruh yang signifikan.  Berdasarkan beberapa indikator ekonomi makro, diantaranya Produk Domestik Bruto sektor perikanan (PDB), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilainya cukup baik. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menyatakan bahwa pendapatan nelayan Indonesia pada Tahun 2010 meningkat dibandingkan Tahun 2009. Pendapatan nelayan buruh Tahun 2010 sebesar Rp1 287 126/kapita/bulan, naik 127.59 persen dari Tahun 2009 sebesar Rp565 550/kapita/bulan. Pendapatan nelayan pemilik juga naik sebesar 91.94 persen dari Rp 1 649 930/kapita/bulan pada Tahun 2009 menjadi Rp3 166 906/kapita/bulan pada Tahun 2010.  Sejak Tahun 2001 hingga 2012, perekonomian Indonesia memperlihatkan pertumbuhan yang terus meningkat dengan besaran positif. Demikian pula dengan perekonomian Sulawesi Tenggara, selalu mengalami peningkatan di atas tujuh persen (BPS Sulawesi Tenggara, 2013). Struktur perekonomian daerah ini masih didominasi oleh peran sektor pertanian yang pada Tahun 2012 yang mencapai 30.51 persen, dengan sub-sektor perikanan sebagai penyumbang terbesar, mencapai 10,95 persen. Hal ini tentu memberi rasa optimis akan membaiknya kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi menurut sub-sektor, maka sub-sektor perikanan pertumbuhannya turun sangat drastis.  Pertumbuhan sektor pertanian  yang mencapai 4.08 persen pada Tahun 2012, sub-sektor perikanan  hanya menyumbang sebesar 0.08 persen. Padahal pada Tahun 2008, PDRB sub-sektor perikanan tumbuh sebesar 8.96 persen. Situasi ini tentu menjadi salah satu gambaran permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan, yang sangat menggantungkan hidupnya pada sumberdaya pesisir dan kelautan.   Sumberdaya pesisir dan kelautan merupakan open access dan milik bersama, oleh sebab itu maka persaingan antar nelayan menjadi semakin keras (Satria, 2001). Kegiatan dalam penangkapan ikan pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi nelayan besar.  Tidak demikian halnya bagi masyarakat nelayan lapisan bawah. Nelayan lapisan bawah umumnya masih beroperasi menangkap ikan dengan menggunakan perahu (kapal) 
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berukuran kecil yang memiliki kapasitas dan kemampuan beroperasi sangat terbatas, sehingga hasil yang diperoleh juga sangat terbatas. Keterbatasan sumberdaya juga memaksa nelayan memilih bekerja sebagai buruh nelayan atau biasa dikenal sebagai nelayan penggarap. Christy (1982) mengemukakan bahwa disamping terjadinya konflik perebutan daerah penangkapan, penurunan pendapatan nelayan kecil juga semakin rendah akibat kesenjangan teknologi yang menyebabkan rendahnya penguasaan modal dan teknologi. Muhsoni (2006) dalam penelitiannya pada masyarakat pesisir di Madura menunjukkan jumlah penduduk miskin semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah semakin menurunnya hasil tangkapan. Kota Kendari yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara di Indonesia, merupakan salah satu daerah penghasil komoditas perikanan tangkap cukup tinggi. Produksi perikanan Kota Kendari didominasi yang didominasi hasil perikanan tangkap, mencapai 97.69 persen dari keseluruhan hasil tangkapan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, 2010). Dari data tersebut tampak bahwa komoditas yang dominan adalah jenis ikan-ikan pelagis yang ditangkap menggunakan alat tangkap purse seine, pole and line, dan troll-line. Umumnya nelayan di Kota Kendari terdiri dari nelayan pemilik unit penangkapan dan nelayan penggarap. Nelayan penggarap biasanya akan bermitra dengan pemilik kapal dan atau pemilik modal untuk dapat melakukan upaya penangkapan ikan. Nelayan penggarap harus menyanggupi sistem pembagian hasil yang telah diterapkan oleh pemilik modal dan pemilik kapal. Besaran sistem bagi hasil tersebut akan berbeda untuk setiap alat tangkap. Nelayan penggarap ini biasanya terdiri dari juragan (nakhoda, kep) dan Anak Buah Kapal (sawi). Dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, peran dan keahlian (skill) yang dimiliki oleh nelayan penggarap (juragan dan Anak Buah Kapal) sangat menentukan tingkat pendapatan dari semua pihak yang terlibat, baik pemilik modal maupun pemilik kapal. Namun pada kenyataannya tingkat kesejahteraan yang diperoleh nelayan belum sepadan dengan skill yang mereka curahkan dan risiko yang ditanggung.   Salah satu faktor yang diduga menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan, khususnya nelayan buruh atau biasa disebut nelayan penggarap adalah sistem bagi hasil yang kurang proporsional yang berlaku (existing) selama ini. Sistem bagi hasil yang diberlakukan oleh pemilik modal maupun pemilik kapal cenderung hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan para pendahulu mereka, yang kurang mempertimbangkan faktor risiko yang ditanggung nelayan, serta keahlian yang dimiliki oleh nelayan penggarap. 
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Padahal risiko yang ditanggung oleh nelayan penggarap sangat berat dengan mempertaruhkan diri dan hidupnya dalam melakukan upaya penangkapan ikan di tengah lautan. Keahlian yang mereka miliki yang belum tentu dipunyai setiap orang.   Sistem bagi hasil yang berlaku pada setiap alat tangkap berbeda dan tidak sepenuhnya merujuk pada sistem bagi hasil yang sesuai dengan aturan yang telah ada sejak Tahun 1964 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan), namun hanya berdasar pada kebiasaan masyarakat yang selama ini diterapkan (existing).  Alat tangkap yang paling banyak menyerap tenaga kerja (ABK, sawi) adalah pada alat tangkap purse seine dan troll-line, dan sebagian besar dari alat tangkap tersebut dimiliki secara perorangan. Pengoperasian kedua alat tangkap tersebut sangat tergantung pada pola kemitraan antara pemilik modal, pemilik kapal, dan nelayan penggarap (juragan dan Anak Buah Kapal). Alat tangkap pukat kantong (purse seine) memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan alat tangkap pancing tonda (troll-line), baik dari segi pengoperasian, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, ukuran dan kapasitas kapal, hingga hasil tangkapan ikan. Perbedaan karakteristik ini juga mempengaruhi tingkat pendapatan para awak kapal yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan. Perbedaan alat tangkap ini juga mempengaruhi system bagi hasil antara pemilik kapal dannelayan penggarap.  2. METODE PENELITIAN 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari dengan memilih lokasi observasi dan pengambilan data di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)-Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sodohoa dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan sentra pendaratan ikan hasil tangkapan menggunakan kapal purse seine maupun kapal troll-line.  Pengumpulan data penelitian dilakukan pada Bulan April - Mei 2012.    2.2. Populasi dan Sampel Populasi pada penelitian ini adalah seluruh unit kapal penangkap ikan purse seine maupun troll-line yang aktif beroperasi (termasuk nelayan).  Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari (2011) bahwa jumlah kapal Purse seine adalah sebanyak 98 unit, dan jumlah kapal  
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troll-line  yang aktif beroperasi berjumlah 71 unit. Dengan asumsi tiap kapal purse seine merekrut 15 orang nelayan penggarap, maka jumlah nelayan purse seine diestimasi sebanyak 1 470 jiwa. Begitu pula dengan jumlah nelayan troll-line yang berjumlah 71 unit, maka dengan mengasumsikan setiap kapal troll-line dikelola lima orang nelayan penggarap, maka jumlah nelayan troll-line dapat diestimasi sebanyak 355 jiwa. Pengambilan sampel pada alat tangkap purse seine dilakukan dengan menggunakan metode stratified random sampling, yaitu dengan membedakan kapal nelayan purse seine menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kapal dengan kapasitas 8-20 gross tonnage (GT), dan kelompok kedua, kapal dengan kapasitas 21-30 GT. Dari masing-masing kelompok kapal tersebut, responden juga dibedakan menjadi: 1) Nelayan pemilik kapal/pemilik modal ; 2) Juragan laut (nakhoda kapal); 3) Anak Buah kapal (ABK) dengan skill khusus (ABK*); dan 4) ABK.   Pada kapal dengan alat tangkap troll-line tidak distratifikasi berdasarkan gross tonnage (GT) karena ukurannya relatif sama, yaitu 5-8 GT.  Responden nelayan terdiri dari: 1) Nelayan pemilik modal/ kapal; 2) Juragan laut (nakhoda kapal); dan 3) ABK.  Sampel pada penelitian ini berjumlah 15 unit kapal purse seine dan 10 unit kapal troll-line, yang sengaja dipilih karena melakukan pendaratan ikan di PPI-TPI atau di PPS-Kendari pada bulan Maret hingga April 2012.  2.3. Jenis dan Teknis Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik interview atau wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan (questionnaire), serta observasi di lokasi penelitian. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menyelidiki dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.    
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2.4. Teknik Analisis Data Data primer yang diperoleh lalu ditabulasi terlebih dahulu kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif maupun secara deskriptif-kuantitatif.   Untuk menjawab tujuan pertama penelitian ini, yaitu tentang sistem bagi hasil tangkapan pada nelayan yang mengunakan alat tangkap purse seine maupun alat tangkap troll-line yang berlaku (existing), dilakukan analisis deskriptif-kualitatif dan deskriptif-kuantitatif. Sedangkan untuk menjawab tujuan kedua penelitian ini, yaitu besarnya pendapatan nelayan yang mengunakan alat tangkap purse seine dan troll-line, digunakan konsep pendapatan usahatani secara umum menurut Soekartawi (1990) dirumuskan sebagai berikut :  Keuntungan (π) = Penerimaan total (TR) – Biaya total (TC)   Lebih lanjut menurut Fahrudin et al. (1996), jika total cost (TC) dan total revenue (TR) dalam usaha penangkapan ikan dalam persamaan (1) diatas dijabarkan lagi, maka persamaan tersebut menjadi :   π = TR – TC   = p.q (r+o+b+s+i+t+d+l) dimana :  p =  harga ikan (Rp) q   =  jumlah hasil tangkapan (kg) r   =  biaya retribusi (Rp) o   =  biaya bekal melaut (Rp) s =  biaya penyusutan (Rp) i =  bunga modal (Rp) t =  biaya pajak dan perizinan (Rp) d =  biaya docking kapal (Rp) l =  biaya lain-lain (Rp)  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Sistem Bagi Hasil yang Berlaku  Berdasarkan hasil penelitian ini, nelayan pemilik kapal umumnya membentuk suatu ikatan dengan pemilik modal untuk dapat pengoperasikan unit penangkapan ikan yang dimiliki. Pemilik kapal bekerjasama dengan pemilik modal dalam hal pembiayaan usaha penangkapan ikan dengan kesepakatan bahwa pemilik modal memperoleh bagian (persen tertentu) dari hasil hasil penjualan ikan sebesar rata-rata 10 persen sebelum dikurangi biaya operasional dari kapal tersebut. Selanjutnya ikan hasil tangkapan kapal yang dibiayai tersebut menjadi hak 
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pemilik modal. Di sisi lain, pemilik kapal juga bermitra dengan seorang nakhoda, atau sekaligus menjadi nakhoda pada kapalnya. Antara pemilik kapal dan nelayan penggarap (nakhoda dan ABK) juga terdapat kesepakatan pembagian dari penerimaan bersih setiap trip penangkapan ikan. Penerimaan bersih rata-rata (setelah dikurangi 10 persen dan biaya operasional) akan dibagi antara pemilik kapal dan nelayan penggarap.  Komposisinya adalah pemilik kapal mendapatkan 40-50 persen (tergantung alat tangkap) dan sisanya merupakan bagian nelayan penggarap (nakhoda dan ABK) yang selanjutnya akan dibagi lagi sebanyak awak kapal yang terlibat pada kegiatan penangkapan ikan. Porsi dari masing-masing awak berbeda-beda sesuai skill dan tanggung jawab yang diemban. Selain itu, terdapat juga sumber penerimaan lain bagi awak kapal yang dibagi, yaitu jatah ikan yang wajib dikeluarkan setiap 1 trip penangkapan atau ikan hasil tangkapan sampingan (by catch).  3.2. Sistem Bagi pada Kapal Purse Seine Pada kapal purse seine atau dalam istilah lokal di Kota Kendari dikenal dengan sebutan “kapal gae”,  sistem pembagian hasil tangkapan relatif sama  antara kapal yang ukurannya kecil (8–20GT) hingga yang ukurannya besar  (21–30GT). Perbedaan antara kapal yang berukuran kecil dengan yang berukuran besar hanyalah pada struktur dan jumlah awak kapal yang terlibat. Hal tersebut terkait dengan teknik penangkapan ikan (setting jaring) serta kapasitas kapal. Sistem bagi hasil tangkapan ikan terdiri dari dua jalur. Pertama, ikan yang didaratkan langsung ditangani oleh pemilik modal dan akan menghasilkan penerimaan bersih bagi pemilik kapal dan nelayan penggarap. Kedua, pembagian hasil tangkapan ikan setiap kali mendaratkan ikan yang selalu disisihkan sebelum sampai ke tangan pemilik modal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian para awak kapal. Skema sistem bagi hasil yang berlaku (existing) pada kapal purse seine, berikut kedua jalur penerimaan dimaksud terdapat pada Gambar 1.  Pada jalur 1, hasil penjualan ikan oleh pemilik modal (istilah lokal: punggawa) menghasilkan penerimaan total (total revenue) yang kemudian langsung dikurangi bagian untuk punggawa sebesar 10 persen dan biaya operasional yang dikeluarkan. Sisanya merupakan penerimaan bersih yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil antara pemilik kapal (istilah lokal: juragan) dan nelayan penggarap (nakhoda dan ABK). Pemilik modal tidak 
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Penerimaan totalDikurangi 10% untuk Pemilik  modal (punggawa) & biaya opersional 
Penerimaan Bersih 

50 %50 
Pemilik Kapal (juragan) Dibagi sebanyak  jumlah bagian Awak kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan (15-25 orang) atau dibagi 25-35Nakhoda =  2,5 Bagian
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“pembuang batu” = 1,5      Bagian 
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Juru masak = 1,5 Bagian
A B K  (sawi) = 1  Bagian

Ikan Hasil Tangkapan

2
1

ikut campur dalam pembagian hasil antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap (kecuali pemilik modal sekaligus merupakan pemilik kapal).                           Gambar 1. Skema Sistem Bagi Hasil Existing pada Kapal Purse Seine Keterangan:  1  Jalur penerimaan bersih yang melalui pemilik modal;  2  Jalur penerimaan awak kapal yang langsung mereka kelola sendiri.  “Padomba”  julukan untuk ABK yang tugasnya memasang lampu rumpon dan menentukan ikan dapat dilingkar (ditangkap) atau tidak; “Pakkurung”  julukan untuk ABK yang tugasnya menuntun ikan dari rumpon ke rakitnya sehingga dapat dilingkar (untuk ditangkap)  Secara umum, sistem bagi hasil yang ada menggunakan pola seperti tertera pada Gambar 1, dimana  pemilik kapal mendapat 50 persen dari penerimaan bersih karena investasi yang diberikan pada unit penangkapan 
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tersebut sepenuhnya berasal dari pemilik kapal. Sisanya sebesar 50 persen akan dibagi sebanyak jumlah bagian awak (crew) yang terlibat dalam penangkapan ikan (5-25 orang) atau umumnya penerimaan bersih tersebut dibagi 25 hingga 35 bagian. Pada jalur 2 (Gambar 1) merupakan pemberian jatah ikan untuk awak kapal yang wajib dikeluarkan setiap mendaratkan ikan namun, tetap diatur dengan membatasi banyaknya ikan yang diambil setiap trip, dan biasanya maksimal sebanyak 20 kg per orang.  Jika dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, sistem bagi hasil seperti pada Gambar 1 memiliki kesamaan dalam jalur penerimaan bersih, namun porsinya berbeda-beda di setiap daerah.  Hasil penelitian Matrutty et al. (2006) di Kecamatan Saparua-Ambon, pola bagi hasil antara nelayan pemilik kapal dan nelayan penggarap pada alat tangkap purse seine dengan porsi 50 persen untuk pemilik kapal dan 50 persen untuk nelayan penggarap. Porsi diantara nelayan penggarap kemudian dibagi menjadi dua bagian masing-masing untuk nakhoda, tanase, dan juru lampu, sedangkan ABK mendapat 1 bagian. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Yonvitner et al. (2007) tentang sistem bagi hasil perikanan di Subang, Pekalongan dan Brondong (Pantai utara jawa) secara proporsional dari total penerimaan juragan dan pendega pada ketiga lokasi berkisar antara 31–44 persen : 56-69 persen untuk alat tangkap gillnet, dan 37-48 persen : 52-63 persen untuk alat tangkap cantrang. Fahrudin dkk (1996) menganalisis sistem bagi hasil perikanan lokal di Kecamatan Labuan pada jenis alat tangkap purse seine. Hasil temuan juga menunjukkan adanya pola yang relatif sama dalam perhitungan hasil bersih, yaitu nilai produksi dikurangi biaya operasi, perbekalan, retribusi, dan biaya perbaikan. Sedangkan cara pembagian hasil bersih antara pemilik kapal dan nelayan penggarap adalah sebesar 50 persen : 50 persen. Hasil penelitian Adhawati (2011) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada unit alat tangkap purse seine di Makassar didasarkan pada status kepemilikan alat tangkap dan kedudukan nelayan di dalam kelompok. Pemilik investasi (ponggawa darat) memperoleh 1/3 bagian dari pendapatan bersih, 1/3 bagian untuk biaya operasional dan 1/3 bagian dibagi dua (satu bagian untuk ponggawa laut  dan 1 bagian untuk ABK   yang berjumlah 19 orang).  3.3. Sistem Bagi pada Kapal Troll-Line Pada prinsipnya, sistem bagi hasil tangkapan pada kapal yang menggunakan alat tangkap pancing tonda (troll-line) mirip dengan sistem bagi hasil pada kapal purse seine. Seperti juga pada kapal purse seine, 
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proses perhitungan penerimaan bersih dari hasil penangkapan pada kapal troll-line dilakukan dengan mengambil 10 persen untuk pemilik modal dan biaya operasional. Perbedaan terletak pada pembagian penerimaan bersih antara pemilik kapal dan awak kapal (nelayan penggarap), dimana pada kapal troll-line pemilik kapal hanya mendapat 5 bagian atau sekitar 40 persen dari penerimaan bersih, sedangkan sisanya 7-9 bagian atau sekitar 60 persen dari penerimaan bersih untuk awak kapal. Pembagian hasil diantara awak kapal yang berjumlah 5 hingga 7 orang adalah nakhoda mendapat 3 bagian, dan sisanya ABK (sawi) masing-masing mendapat 1 bagian. ABK pada kapal troll-line tidak mendapat perbedaan porsi, karena semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama. Skema sistem bagi hasil tangkapan ikan pada kapal troll-line disajikan pada Gambar 2.                 Gambar 2. Skema Sistem Bagi Hasil yang Existing pada Kapal Troll-Line  Sistem bagi hasil tangkapan ikan pada kapal yang menggunakan alat tangkap pancing di Indonesia rata-rata menunjukkan porsi yang agak rendah untuk pemilik kapal dibanding nelayan penggarap. Hal ini diduga karena pada alat tangkap pancing nelayan lebih dituntut bekerja ekstra ketika memancing ikan dimana sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia dalam menarik ikan ke atas kapal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian, diantaranya oleh Fahrudin et al. (1996) yang menganalisis sistem pembagian hasil perikanan di Kecamatan Labuan Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  pembagian penerimaan bersih antara 
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pemilik kapal dengan nelayan penggarap yang menggunakan alat tangkap pancing adalah 25 persen untuk pemilik kapal dan 75 persen untuk nelayan penggarap. Penelitian Thoha et al. (2005) terkait aktivitas ekonomi yang berbasis bagi hasil perikanan di Kabupaten Subang Jawa Barat juga menunjukkan bahwa pola bagi hasil pada alat tangkap pancing adalah 3 bagian (sekitar 25 persen) untuk pemilik kapal; 1.5 bagian untuk nakhoda; dan masing-masing 1 bagian untuk ABK yang berjumlah 8 orang. Pada prinsipnya, sistem bagi hasil penerimaan bersih pada sektor perikanan tangkap relatif sama di seluruh dunia. Secara global sebagian besar pemilik kapal penangkap ikan, baik yang kepemilikannya secara individu maupun perusahaan, lebih memilih menerapkan sistem pengupahan terhadap awak kapalnya dengan cara bagi hasil dari total penerimaan kapalnya. Hanya sebagian kecil dari perusahaan atau individu yang menerapkan sistem pengupahan dengan gaji tetap (fix wage). Plourde dan Smith (1989) dalam Nguyen (2009) menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa studi, telah dihasilkan teori yang menunjukkan bahwa rezim kontrak bagi hasil (share contract regime) adalah model yang paling optimal pada pengupahan terhadap awak kapal di sektor perikanan tangkap. Sistem pengupahan awak kapal melalui sistem bagi hasil memang lebih memperkecil risiko yang dialami pemilik kapal dengan kondisi perikanan tangkap yang penuh ketidakpastian (uncertainity), baik dari segi stok ikan maupun kondisi cuaca di perairan. Disamping itu penerapan sistem bagi hasil antara awak kapal dengan pemilik kapal akan lebih menguntungkan kedua belah pihak, terutama pemilik kapal.   Nguyen (2009) menganalisis apakah penerapan rezim perjanjian bagi hasil pada perikanan tuna longline di Hawaii memiliki korelasi yang positif  terhadap peningkatan keuntungan secara ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa kapal-kapal yang membayar awaknya dengan upah tetap (flat wage) akan mengalami peningkatan revenue secara signifikan apabila beralih ke pengupahan yang menerapkan kontrak bagi hasil (share contract).   Negara-negara maju telah mengantisipasi hal-hal tersebut dengan memberlakukan kuota penangkapan ikan pada setiap perusahaan atau pemberlakuan pajak atas pendaratan ikan. Hal tersebut ditujukan untuk dapat meredam efek overinvestasi pada kapal-kapal penangkap ikan serta menjaga stabilitas stok ikan di perairan. Jika kuota penangkapan ikan diberikan kepada perusahaan atau individu, maka diasumsikan dapat mencegah overfishing sebab jumlah armada kapal penangkap ikan dapat dikontrol. Selain itu, kuota juga dapat diperdagangkan diantara perusahaan atau individu.  Hal semacam ini sudah dikaji efektifitasnya oleh Hanneson 
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(2007), melalui pengujian apakah pajak pendaratan ikan atau pajak atas kuota penangkapan ikan dapat mengoreksi terjadinya overinvestasi pada kapal-kapal perikanan di Amerika Serikat. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa adanya pajak pendaratan ikan dapat menghindari terjadinya overinvestasi pada kapal-kapal perikanan, namun dengan pajak atau kuota tidak dapat menghindari terjadinya overinvestasi.  3.4. Perbandingan Sistem Bagi Hasil Kapal Purse Seine dan Troll-Line Berdasarkan hasil kajian terhadap sistem bagi hasil nelayan pada kapal purse seine dan troll-line, maka dapat diuraikan perbandingan porsi yang diterima nelayan yang disajikan pada Tabel 1.  Tabel 1. Perbandingan Porsi yang Diterima Nelayan Berdasarkan Penerimaan Bersih 
Ketegori nelayan Persentase dari penerimaan bersih berdasarkan sistem bagi hasil yang existing KeteranganPurse seine Troll-line Pemilik Kapal I : 50.00 % 41.67 % Asumsi yang digunakan :
  II : 50.00 % Jumlah awak kapal sebanyak:Nakhoda   I : 4.81 %II : 4.03 % 25.00 % Troll-line         : 5 orangPurse seine I   : 21 orangPurse seine II  : 26 orangABK*   I : 2.88 %II : 2.42 % -
ABK  I : 1.92 %II : 1.61 % 8.33 % 
Keterangan : I = 8-20GT, II=21-30GT;  ABK* : ABK dengn keahlian tertentu  Persentase bagian (porsi) yang diterima nelayan berdasarkan sistem bagi hasil yang berlaku pada masing-masing alat tangkap pada Tabel 1 menunjukkan selisih yang sangat besar antara nelayan pemilik kapal dengan ABK, terutama pada kapal yang menggunakan alat tangkap purse seine yang memiliki selisih hingga 48 persen. Selisih ini akan semakin besar jika jumlah awak (ABK) yang terlibat dalam trip penangkapan ikan semakin banyak. Berdasarkan hasil interview dengan pemilik kapal, bahwa pada kapal purse seine dengan kapasitas 21-30 GT yang memiliki panjang jaring 
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600 meter dan kedalaman 60 meter, idealnya dikerjakan oleh minimal 15 orang ABK yang bertugas menarik/melipat jaring ke atas kapal. Namun, jika hasil tangkapan mencapai 10 ton lebih sekali setting, maka agar lebih efektif dalam penarikan jaring dibutuhkan 20 orang ABK. Hal inilah yang mendasari para pemilik kapal dapat menerima ABK yang terlibat hingga 20 orang (tidak termasuk nakhoda dan ABK*). Pada kapal yang menggunakan alat tangkap troll-line tampak porsi yang diterima setiap ABK mencapai 8 persen dari total penerimaan bersih.  Ini berarti bahwa pada alat tangkap troll-line, porsi pendapatan nelayan ABK lebih besar dibanding pada alat tangkap purse seine  (namun perlu diketahui bahwa pada alat tangkap purse seine, pendapatan awak kapal tidak hanya bersumber pada pembagian hasil penerimaan bersih, tetapi ada sumber lain yang setiap mendaratkan ikan tetap diberikan, yaitu hasil penjualan ikan jatah untuk awak kapal).   3.5. Perbandingan Rata-Rata Nelayan Purse Seine dan Troll-Line Berdasarkan perhitungan pendapatan rata-rata nelayan pada kapal yang menggunakan alat tangkap purse seine dan troll-line pada Tabel 2, maka perbandingan pendapatan kedua alat tangkap tersebut secara visual jelas terlihat bahwa pendapatan nelayan penggarap relatif lebih besar pada alat tangkap purse seine. Besarnya rata-rata pendapatan pada alat tangkap purse seine karena pada dasarnya alat tangkap dan kapal yang digunakan memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding kapal yang menggunakan alat tangkap troll-line. Perbandingan pendapatan rata-rata nelayan purse seine dan troll-line berdasarkan sistem bagi hasil yang exist disajikan pada Tabel 2. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan persentase pendapatan nelayan penggarap adalah jumlah awak kapal purse seine yang berkapasitas 8-20GT sebanyak 21 orang, sedangkan  jumlah awak kapal purse seine yang berkapasitas 21-30GT sebanyak 26 orang. Hasil penelitian ini semakin menunjukkan besarnya peranan teknologi penangkapan dalam pencapaian pendapatan nelayan.    
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Tabel 2. Perbandingan Pendapatan Rata-Rata Nelayan Purse Seine dan Troll  Line Ketegori nelayan Pendapatan rata-rata (Rp) Persentase dari penerimaan bersihPurse seine Troll-line Purse seine Troll-linePemilik Kapal I  : 44 934 927 3 508 048 I :  50.00% 41.67 %II :  15 556 893 II : 50.00 %Nakhoda I  :    4 053 903 2 104 829 I :    4.81% 25.00 %II :    1 236 290 II :    4.03%ABK* I  :    2 432 342 I :    2.88%
II :     741 774 - II :    2.42% -ABK I  :     1 621 561    701 610 I  :   1.92%II :      494 516 II :    1.61% 8.33%Keterangan: I = 8-20GT; II=21-30GT  3.6. Alternatif Sistem Bagi Hasil Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem bagi hasil perikanan yang berlaku (existing) khususnya pada kapal motor nelayan (KMN) yang menggunakan alat tangkap pukat cincin (purse seine) dan pancing tonda (troll-line), maka terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan rendahnya penerimaan pada nelayan penggarap (khususnya ABK). Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain: 1. Biaya eksploitasi khususnya BBM dan es masih dibebankan pada hasil tangkapan nelayan, sedangkan menurut UU No:16 Tahun 1964, biaya eksploitasi merupakan biaya yang ditanggung oleh pemilik kapal; 2. Pembagian penerimaan bersih masih konstan tiap tahun, padahal alat tangkap, kapal, dan mesin yang digunakan telah mengalami penyusutan tiap tahun. Akibatnya, akan mempengaruhi kinerja unit penangkapan ikan yang digunakan; 3. Transparansi biaya operasional masih minim, artinya nelayan tidak bisa mengontrol biaya-biaya yang dibebankan pada hasil tangkapan mereka. Seringkali terdapat biaya-biaya yang seharusnya tidak dibebankan pada hasil tangkapan mereka, tetapi tetap dimasukkan dalam biaya operasional. Hal ini karena posisi tawar mereka dihadapan nelayan pemilik yang sangat rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Kusnadi (2002), yang menjelaskan bahwa salah satu faktor eksternal yang 



Prosiding PERHEPI 2014 537 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Kemal Hidayat Tambunan, Sitti Aida Adha Taridala, dan Yusnaini Studi Komparasi Sistem Bagi Hasil... 

menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan adalah rendahnya posisi tawar nelayan dihadapan para pemilik modal (tengkulak);  4. Persentase yang langsung diambil oleh  pemilik modal terlalu tinggi, yaitu 10 persen dari penerimaan kotor (total revenue), padahal jika biaya operasional yang digunakan bersumber dari pinjaman bank, maka  bunga pinjamannya hanya berkisar 14 persen per tahun, atau 1.17 persen per bulan.  Terkait dengan beberapa kekurangan di atas, maka dapat dibuat alternatif sistem bagi hasil yang dapat diterapkan guna meningkatkan pendapatan nelayan dengan tetap memperhitungkan biaya investasi yang dikeluarkan pemilik modal. Adapun alternatif sistem bagi hasil yang dimaksud adalah:  3.6.1. Berdasarkan Perhitungan payback period Alternatif sistem bagi hasil yang mungkin diterapkan adalah dengan memasukkan biaya penyusutan unit penangkapan ikan yang digunakan nelayan dalam perhitungan periode pembayaran kembali (payback period). Alternatif ini dipilih karena selama ini sistem bagi hasil yang berlaku belum memperhitungkan depresiasi atau penyusutan dari unit penangkapan ikan (kapal, mesin dan alat tangkap) sehingga dalam waktu yang panjang nelayan penggarap akan dirugikan. Konsep pay back period merupakan perhitungan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi yang dikeluarkan, yang dalam perhitungan kas masuk bersih memperhitungkan depresiasi.  Menurut Suryana (2008), konsep pay back period adalah:   Payback period = nilai investasi/kas masuk bersih x 1 tahun  Nilai payback period yang digunakan haruslah nilai yang telah didiskonto dengan tingkat bunga tertentu, dimana kas masuk bersih yang dihitung juga harus yang telah didiskonto. Dengan diketahuinya payback period dari suatu unit penangkapan, maka setelah biaya investasi pemilik kapal tertutupi, proporsi pembagian hasil tangkapan ikan dari unit penangkapan ikan tersebut idealnya juga berubah.     
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Tabel 3. Payback Period Rata-Rata pada Kapal Responden 
Kapal Biaya Depresiasi Rata-rata Pay back periodInvestasi (Rp) (Rp/thn) Penerimaan bersih pemilik kapal per trip  (Rp) (Thn)

PS(8-20GT) 574 570 000 2 787 583 12 769 310 5.6PS(21-30GT) 330 500 000 2 184 333 42 750 594 1.0Troll-line 200 000 000 833 333 2 674 714 9.3 Dari hasil analisis pay back period  terhadap, 15 kapal purse seine dan 10 kapal troll-line, maka tampak rata-rata pay back period  tercapai sangat bervariasi antara 1 tahun hingga 10 tahun. Pay back period sangat tergantung dengan nilai hasil tangkapan di tiap kapal, semakin tinggi rata-rata nilai hasil tangkapan dalam setahun, maka payback period  akan semakin cepat tercapai. Payback period  rata-rata pada kapal responden penelitian ini disajikan pada Tabel 3. Dengan menggunakan data rata-rata pendapatan nelayan pada Tabel 3, maka simulasi perubahan porsi pendapatan nelayan penggarap setelah tahun ke-n disajikan pada Tabel 4. Porsi nelayan penggarap dapat meningkat setelah tertutupinya biaya investasi pemilik kapal. Alternatif sistem bagi hasil yang seperti ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi pemerintah sebagai fasilitator dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan.  Tabel 4. Perubahan Porsi Pendapatan Nelayan dengan Konsep Payback Period 
Kategori nelayan Porsi pendapatan menurutSBH yang existing Porsi pendapatan menurutSBH alternatif setelah tahun ke-n8-20GT 21-30GT Troll-line 8-20GT 21-30GT Troll-linePemilik kapal 50.00% 50.00% 41.67%(5 bgn) 40.00% 40.00% 40.00%(4.8 bgn)

Nakhoda 4.81% 4.03% 25.00%(3 bgn) 5.77% 4.84% 20.00%(2.4 bgn)ABK* 2.88% 2.42% - 3,46% 2.90% -
ABK 1.92% 1.61% 8.33%(1 bgn) 2.31% 1.94% 10.00%(1.2 bgn) 
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Setelah tercapainya payback period  pada kapal penangkapan ikan, maka diharapkan kedua belah pihak yaitu pemilik kapal dan nelayan penggarap membuat kesepakatan perubahan porsi pembagian penerimaan bersih. Perubahan yang dimaksud adalah jika sebelum tahun ke-n porsi pemilik kapal: nalayan penggarap adalah 50 persen : 50 persen, maka setelah tahun ke-n berubah menjadi 40 persen pemilik kapal dan 60 persen nelayan penggarap. Hal ini sangat logis karena setiap tahunnya kapal beserta alat tangkap sudah mengalami penyusutan. Mekanisme seperti ini sebenarnya dapat diimplementasikan oleh pemerintah dengan mengarahkan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada kelompok nelayan yang mampu mengelola keuangannya dengan baik.  3.6.2. Pembiayaan Perbankan (asumsi bunga 14% per tahun) Alternatif sistem bagi hasil perikanan selanjutnya adalah dengan mengintervensi pembagian antara pemilik modal dengan pemilik kapal.  Jika pada sistem bagi hasil yang existing di Kota Kendari pada kapal yang menggunakan alat tangkap purse seine dan troll-line, porsi yang diambil langsung oleh pemilik modal adalah sebesar 10 persen dari total penerimaan kotor, maka ketika peran pemilik modal tersebut digantikan oleh perbankan otomatis persentase yang disisihkan untuk membayar angsurannya akan lebih rendah dari 10 persen.  Mekanisme oparasional alternatif sistem bagi hasil ini adalah dengan mengefektifkan kelompok-kelompok nelayan yang ada untuk dapat mengelola semua kebutuhan melaut, serta hasil tangkapan mereka termasuk mengelola aspek keuangan kelompoknya. Pembiayaan usaha perikanan tangkap oleh perbankan sudah diteliti oleh tim peneliti dari Bank Indonesia (2009) yang mengambil sampel kapal penangkap ikan cakalang dan tuna dengan alat tangkap pancing (huhate) di perairan Indonesia Bagian Timur. Ukuran kapal yang digunakan adalah 7GT, 10GT, dan 30 GT. Hasil analisisnya menunjukkan masing-masing tipe kapal cukup layak untuk dibiayai dengan pinjaman bank.  Berdasarkan hasil analisis pendapatan nelayan dengan sistem bagi hasil yang berlaku pada alat tangkap purse seine maupun troll-line pada Tabel 2 maka dapat dilakukan simulasi perubahan pendapatan nelayan ketika pembiayaannya bersumber dari pinjaman perbankan. Simulasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.    
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Tabel 5. Simulasi Perubahan Pendapatan Nelayan dengan Pembiayaan Perbankan 
Ketegori nelayan Pendapatan rata-rata (Rp) dengan SBH yang existing Pendapatan rata-rata (Rp) dengan pembiayaan perbankan KenaikanRata-rata (%)

Purse seine Troll-line Purse seine Troll-line PS TRPemilik Kapal   I  :  44.934.927 3.508.048 I: 50.303.652 I: 12II: 4 11II :  15.556.893 II: 16.207.857 3.878.474
Nakhoda I   :   4.053.903 2.104.829 I:  4.532.168 2.327.084 I: 12 11II : 1.236.290 II :1.282.161 II: 4
ABK* I  :   2.432.342          I  :   2.719.301II  :  741.774 - II  :  769.297 - I: 12II: 4 ABK   I  :     1.621.561 701.610 I  :   1.812.867II :       494.516 II  :  512.864 775.695 I: 12II: 4 11Keterangan: I: kapal purse seine 8-20GT; II: kapal purse seine 21-30GT  Asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada Tabel 5 adalah sebagai berikut: a. Bunga pinjaman bank sebesar 14 persen per tahun; b. Dalam setahun kapal beroperasi optimal sesuai musim penangkapan ikan, yaitu selama 8 bulan; c. Hasil tangkapan ikan selama 8 bulan rata-rata stabil pada posisi dimana TR>TC;  Peningkatan pendapatan nelayan pada Tabel 5 rata-rata terlihat pada kisaran 4-12 persen untuk kapal purse seine, dan 11 persen untuk kapal troll-line.  Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan oleh pihak perbankan pada usaha penangkapan ikan, khususnya pada kapal purse seine dan troll-line, akan meningkatkan pendapatan nelayan penggarap sebesar 4-12 persen per bulan. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan sektor perikanan, khususnya sub sektor perikanan tangkap yang salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan nelayan kategori nelayan penggarap.    
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4. KESIMPULAN Sistem bagi hasil yang berlaku (existing) pada nelayan purse seine dan troll-line di  Kota Kendari  memiliki pola yang secara umum hampir sama, yaitu untuk porsi pemilik modal sebesar 10 persen dari total revenue, sisanya (setelah dikurangi biaya operasional) dibagi antara pemilik kapal dan nelayan penggarap (nakhoda dan ABK). Perbedaannya adalah porsi untuk masing-masing kategori nelayan pada kedua alat tangkap. Pada alat tangkap troll-line pemilik kapal, nakhoda, dan ABK berturut-turut memperoleh 41.67 persen, 25 persen, dan 8.33 persen. Sedangkan pada alat tangkap purse seine pemilik kapal, nakhoda, ABK* dan ABK berturut-turut memperoleh  50 persen; 4.03-4.81 persen;  2.42-2.88 persen,  dan 1.61-1.92 persen. Pendapatan rata-rata nelayan kategori  ABK  pada penelitian ini sangat bervariasi, nilai terbesar terdapat pada  kapal purse seine dengan kapasitas 8-20GT, yaitu Rp1 621 561, dan pendapatan terkecil terdapat pada  kapal purse seine dengan kapasitas 21-30GT, yaitu Rp494 516. Pada kapal troll-line pendapatan rata-rata nelayan ketegori ABK sebesar Rp701 610.  Alternatif sistem bagi hasil yang dapat diterapkan guna meningkatkan pendapatan nelayan purse seine dan troll-line di Kota Kendari adalah melalui perubahan porsi penerimaan nelayan pemilik kapal setelah biaya investasi tertutupi (payback period) dan melalui pembiayaan yang bersumber dari perbankan.  DAFTAR PUSTAKA Adhawati, S.S.  2011. ‘Aktifitas Ekonomi Nelayan Sawi Purse Seine di Pulau Kodingareng Kota Makassar’.  Artikel Ilmiah Jurusan Sosek FIKP-Unhas : 1-13. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara.  2013. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2012.  BPS Sulawesi Tenggara.  Kendari.  Christy, F.T.  1982.  Hak Guna Wilayah dalam Perikanan Laut.  Makalah Tehnis Perikanan FAO No. 277.  United Nation. Rome. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, 2011.  Laporan Tahunan 2010. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari. Kendari. Fahrudin. A, et al.  1996.  ‘Studi Perbandingan Sistem Bagi Hasil Perikanan Lokal dengan UUBHP di Kecamatan Labuan  Jawa barat’.  Buletin Ekonomi Perikanan. Vol 2 (2) : 1-12. Kementerian Kelautan dan Perikanan.  2010.  Permen KP No: 06 2010: tentang Renstra KKP 2010-2014.  Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta. 
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   KAJIAN KRITIS PENDEKATAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DI INDONESIA :  SEBUAH ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN CHINA1  Helmi Ali Mahasiswa program Doktoral Ilmu-llmu pertanian Pascasarjana Universitas Andalas Padang dan Dosen STIE Haji Agus Salim Bukittinggi serta anggota PERHEPI Komda Padang.  E-mail: helmi_akbary@yahoo.com   ABSTRACT Classic and fundamental issues in rural development in Indonesia is the lack of coordination between the various parties involved in these activities, thus resulting in approach and objectivity activities less clear. This paper attempts to examine some of the key issues in rural development in Indonesia, moved from the experience that was, and comparisons between the implementation of the program with the pattern of the approach used by the Chinese in rural development. This study examines in some parts of the approaches used in the Department of Agriculture rural development through the Rural Agribusiness Development approach (PUAP) were implemented beginning in 2008 within the framework of the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri). PUAP is a program of the Department of Agriculture breakthrough in reducing poverty and unemployment in rural areas. As ever implemented similar programs, this program is more dominant as a centralized effort to organize agriculture and rural development in Indonesia. In this approach, the mechanism of implementation is highly dependent on the structure of the bureaucracy, so many decisions made by the managers of the various levels of government. Rural communities still often positioned as an object. PUAP approach is top-down in its implementation and decision-making is still dominant government officials as administrators and experts. Unlike the Chinese who have a clear time targets and the creation of the financial system due to the creation of added value that can confine the flow of capital flows into the city center, allowing the back in the form of investment in the countryside.  Keywords: rural development, agribusiness, farmers' income 
                                                            1 Tulisan ini dipersiapkan untuk mengingatkan kembali para pengambil keputusan dalam merencanakan program pembangunan perdesaan dan telah dipresentasikan pada International Conference PERHEPI 28 Agustus 2014 Sub tema Financial Inclucion di IICC Bogor. 
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1. PENDAHULUAN Program peningkatan produksi pertanian di Indonesia, masih menyisakan beberapa kelemahan, belum secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Problem utamanya adalah kemiskinan dan pengangguran diperdesaan, serta lemahnya pemberdayaan petani (lower farmers empowerments). Diduga kelemahan pemberdayaan individu petani dan kelembagaan petani, sebagai akibat pendekatan kebijakan (policy approach), yang belum memberikan peran petani sebagai subjek kebijakan pembangunan dengan rekayasa dari atas. Dengan alasan tersebut, tulisan ini mencoba melakukan analisis kritis terhadap pendekatan pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Pertanyaannya, bagaimana pendekatan pelaksanaan  PUAP di Indonesia? Kenapa China berhasil melakukan pembangunan perdesaannya? Apakah benar pendekatannya yang kurang tepat atau sasarannya kurang jelas? Ketiga pertanyaan tersebut terus mengusik kita yang konsen dengan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, sehingga sejenak perlu kita menoleh keluar (outward looking) kepada Republik Rakyat China—yang dikenal memiliki sistem sosialis—yang serba sentralistis/komando dari atas (top down) yang membuat masyarakat perdesaan serba menunggu keputusan dari atas. Namun kenyataannya terbalik, justru telah mengalami reformasi dalam pembangunan perdesaannya.  Suatu langkah terobosan dalam pembangunan pertanian dan perdesaan, sejak tahun 2008 dilaksanakan Departemen Pertanian, yang diberi nama Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program ini terkait erat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang berada dibawah koordinasi Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat. Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan, melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah (Departemen Pertanian, 2008). Dilihat dari tujuan yang dirumuskan pada panduan pelaksanaan program, maka pemberdayaan berbagai   pelaku usaha agribisnis di perdesaan dan kelembagaan perdesaan lainnya akan menjadi motor penggerak utama program ini.    
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2. PARADIGMA DAN KONSEP PEMBANGUNAN PEDESAAN Reformasi kebijakan umum pertanian telah mengalami pergeseran, dimuai dari Uni Eropa diperlihatkan dalam diagram berikut, yang terdiri dari dua pilar, yakni pilar pertama adalah market policy (income support) dan pilar kedua, adalah research and development/RD policy (public goods). Kedua pilar tersebut saling terkait pada tiga aspek, yakni food production, environtental function, dan rural function. Konsep reformasi yang mensinergikan pertanian berkelanjutan dengan kawasan pedesaan (sustainable agriculture and rural areas), yang dapat dilihat pada gambar berikut.                Gambar 1. Diagram Reformasi Kebijakan Umum Pertanian di Uni Eropa Sumber: EU Director-General for Agriculture and Rural Development, EU Rural Development Policy 2007-2013, Fact Sheet, Luxemburg, 2006, p.5.dalam Chan (2007)  Paradigma Pembangunan Pedesaan dimulai dan diterapkan pada Uni Eropa, sedangkan OECD (organisation for economics co-operation and development/ organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi)—umumnya negara-negara sedang berkembang — juga mulai mengadopsi paradigma pembangunan pedesaan baru dengan penekanan pada industrialisasi dan modernisasi pendekatan lama di tahun 2000-an, tidak terkecuali negara Indonesia dan China. Pergeserannya ditunjukkan pada tujuan (objectives) dari pendekatan lama menekankan pada kesetaraan, pendapatan usahatani dan daya saing usahatani berobah dengan pendekatan baru yang lebih menekankan daya saing daerah pedesaan, polarisasi aset lokal, eksploitasi sumber daya yang 
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tidak terpakai. Taget sektor kunci juga mengalami pergeseran dari paradigma lama yang menekankan pada pertanian menjadi pendekatan baru, pada perbagai sektor ekonomi pedesaan (seperti, Pariwisata Pedesaan, manufaktur, Industri teknologi komunikasi informasi, dan lain-lain). Instrumen utama dari paradigma lama menggunakan subsidi telah bergeser menjadi investasi yang berorientasi pada keuntungan jangka panjang dan berkelanjutan (long-term and sustainable profit oriented). Aktor kunci yang terlibat juga mengalami pergeseran dari pemerintahan nasional dan petani menjadi pendekatan baru dengan melibatkan semua tingkat pemerintahan (supra-nasional, nasional, regional dan lokal), berbagai pemangku kepentingan lokal (publik, swasta, LSM). Negara sedang berkembang, termasuk Indonesia dan China telah menyadari pergeseran paradigma pembangunan pedesaannya, yang menempatkan petani desa sebagai aktor yang secara independen diberikan keleluasaan untuk akses kepada pengambilan keputusan, permodalan dan transportasi yang membawa perubahan kepada rasa percaya diri dan harga diri dalam mengelola pertanian di perdesaan maupun bidang usaha lainnya yang terkait dengan pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  Tabel 1. The New Rural Paradigm (Paradigma Baru Pembangunan Pedesaan)  Old Approach New ApproachObjective Equalisation, farm income, farm competitiveness Competitiveness ofrural areas, valorisation of local assets, exploitation of unused resourcesKey Target Sector Agriculture Various sectors of rural economics (ex. Rural tourism, manufacturing, ICT industry, etc)Main Tools Subsidies investmentsKey actors National goverments, farmers All level goverment (supra-natural, national, regional and local), various local stakholders (publik, private, NGO’s Sumber: Chan, Thomas M. H., 2007., prensented with topic., Rural developments versus agricultural modernization in China: some preliminary thinking., China Business Centre Hong Kong Polytechnic University,Beijing, June 2007.   
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2.1. Pengalaman Pembangunan Pedesaan China dari Tahun 1949 (The Chinese Experience From 1949) Menurut Chan (2007), Kolektivisasi di bawah sistem redistribusi kontrol nasional perencanaan sejak pertengahan 1950-an--memaksa industrialisasi pertanian untuk meningkatkan skala dan teknis efisiensi/ekonomi, tetapi dengan pengambilalihan surplus pertanian oleh dan untuk sektor perkotaan dan industri (akumulasi primitif sosialis atau biasa kapitalis perkotaan dan industri bias strategi pembangunan ekonomi?).  Reformasi Dekolektivisasi dari 1979--pemulihan ekonomi petani (minus kepemilikan tanah pribadi dan konsentrasi tanah tak terelakkan bahwa dapat menghancurkan dan menggoyahkan ekonomi pedesaan) dengan relaksasi bertahap, akibat kontrol perencanaan redistributif negara atas penjualan biji-bijian makanan dan produk pertanian utama lainnya (liberalisasi pasar dalam perdagangan produk pertanian belum selesai sementara dominasi peningkatan distribusi oleh perusahaan perkotaan telah dimulai). Selanjutnya Chan (2007), menjelaskan tentang Ketahanan pangan nasional. Beberapa faktor seperti pengalaman pahit lebih dari satu abad perang, peningkatan besar penduduk (akibat stabilitas politik, ekonomi dan sosial), dan keinginan untuk mencapai tingkat tinggi kemandirian (untuk transfer surplus dan untuk ketahanan pangan) memiliki memimpin negara kebijakan pertanian untuk menempatkan prioritas tinggi pada peningkatan produksi dengan memperluas lahan pertanian dan meningkatkan hasil. Jumlah peningkatan telah mengambil diutamakan daripada pertimbangan lain, termasuk bahkan kesejahteraan keluarga petani, ekologi dan pelestarian budaya. Penurunan tanah dibudidayakan sejak pertengahan 1990-an akibat urbanisasi dan industrialisasi telah menempatkan penekanan khusus pada peningkatan produktivitas dengan meningkatnya produksi. Namun demikian, pada 1990-an China telah mencapai swasembada dalam pasokan makanan pada tingkat tinggi asupan kalori bagi penduduknya, tetapi juga didasarkan atas semakin meningkat masukan pupuk kimia, insektisida, penggunaan air, dan lain lain dengan beban berat di darat dan ekologi. Pembangunan pedesaan dalam hal pendapatan per kapita pertumbuhan keluarga petani telah tertinggal dari pembangunan perkotaan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, negara telah terpaksa untuk industrialisasi pedesaan, masalah ekologi lanjut menjengkelkan oleh polusi industri terutama dengan peraturan lingkungan longgar, dan keluarga petani 
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individu telah mengandalkan off farm, terutama sebagai pekerja migran di industri dan jasa perkotaan (dengan pekerja migran mencapai lebih dari 100 juta) (Chan, 2007).  3. PENDEKATAN PEMBANGUNAN PEDESAAN (RURAL DEVELOPMENT APPROACH) Ada banyak teori tentang pendekatan dalam  pembangunan  perdesaan,  terutama yang terkait dengan kasus Indonesia dan China. Kalau ditelaah secara  keseluruhan,  semua  pemikiran  bermuara  pada  satu  hal  yaitu  pembangunan perdesaan akan berhasil bila masyarakat desa dijadikan sebagai subjek pembangunan dan memberi  banyak  peluang  mereka  untuk mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Bagaimana hal itu dilakukan, disinilah baru terlihat variasi antar para pemikir. Para pemikir  dengan  latar  belakang  ekonomi, umumnya lebih menitikberatkan pada upaya pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat desa mengembangkan kegiatan ekonomi bagi  pendapatan  keluarga.  Sementara  itu, para pakar yang berlatar belakang ilmu sosial lebih melihat masyarakatnya sebagai makhluk sosial,yang perlu diberdayakan untuk dapat menolong dirinya sendiri Sebagai  gambaran  tentang  pendekatan yang beragam ini, Effendi (2007) dengan gamblang   menyatakan   bahwa   sekurang-kurang  ada  tiga  pendekatan  yang  dapat diterapkan dalam pembangunan masyarakat, termasuk pembangunan perdesaan. Pertama, pendekatan  yang  bersifat  sentralisitis  dan dalam implementasi lebih banyak bersifat top down. Pendekatan ini cenderung melahirkan ketergantungan. Masyarakat desa selalu disuap dengan program yang beragam, namun objeknya dan sasarannya sama. Keberhasilan lebih ditentukan oleh pelaporan, dengan indikatornya ditentukan dari atas. Utamanya program dianggap berhasil dengan capaian outcome bukan output. Keberlanjutan program bukanlah menjadi hal utama, sehingga kecenderungan bersifat crash program. Kedua, pendekatan yang mekanismenya  amat  ditentukan  oleh  kekuatan  pasar (pemilik  modal).  Pendekatan  ini  semakin populer sejak globalisasi menyeruak masuk ke negara-negara berkembang. Peluang memang terbuka,  tetapi  orang  miskin  tidak  mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia karena  berbagai  keterbatasan  akses  dan diliputi  ketidakberdayaan (Friedmann, 1992:66-71). Masyarakat desa belum didukung oleh program pendidikan dan kualitas sumberdaya manausia yang memadai, sehingga masyarakat desa kalah dalam 
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persaingan. Pada gilirannya melahirkan kelompok tertentu/pemilik modal yang menguasai aset pedesaan—di Indonesia dikenal dengan ‘Petani Berdasi’—sebagai pemilik aset perdesaan. Ketiga, pendekatan  yang  prinsipnya menekankan pada asosiasi sukarela atas dasar kesadaran kolektif dalam upaya mencapai tujuan bersama. Pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan diambil secara bersama oleh pemuka dan anggota masyarakat secara partisipatif. Masyarakat tidak hanya mengetahui tujuan program tetapi juga perlu tahu apa implikasi  program  bagi  mereka. Secara teoritis garis besar perbedaan pendekatan pembangunan masyarakat dapat diringkas seperti terlihat dalam Tabel 2.  Tabel 2. Pendekatan Pembangunan Masyarakat Uraian Pendekatan top down Pendekatan Pasar Pendekatan Insisatif Lokal Prinsip Mekanisme Struktur birokrasi Intreaksi pasar Asosiasi sukarela 
Pengambil Keputusan Pejabat (Administrator dan Pakar)

Produsen (individu), Investor, Konsumen
Pemuka dan Anggota MasyarakatPetunjuk untuk Tindakan atau Penerapan Regulasi Perubahan harga Kesepakatan

Kriteria Keputusan Kebijakan dengan petunjuk teknis sebaga instrumen implementasi
Efisiensi, memaksimumkan profit dan pemanfaatan

Kepentingan dana kebutuhan anggota masyarakatSangsi terhadap Pelanggaran Ditentukan dengan kekuasaan negara Kerugian finansial Tekanan sosial (Social pressure) Sumber: Esman. Milton J. Dan Upholf . 1998 dalam Effendi (2007), Local Organization: Intermediations  In Rural Development , New York, Cornell University, hal. 20  3.1. Konsep Reformasi Pembangunan Pedesaan di China : Sifat dan Signifikansinya Daerah pedesaan China mengalami perkembangan pesat sejak 30 tahun  yang lalu. Ini dimulai dengan reformasi pertanian China di awal 1980-an. Sebagai hasil dari reformasi, sistem tanggung jawab kontrak rumah tangga didirikan. Sifat sistem ini adalah untuk mentransfer kekuatan pengambilan keputusan (decision-making system) dalam produksi dan operasi untuk 
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rumah tangga. Kebanyakan sarjana di bidang penelitian pengembangan pedesaan China percaya bahwa daerah pedesaan yang diubah oleh sistem kontrak rumah tangga, akan sangat meningkatkan antusiasme petani untuk produksi (lihat Lin, Cai Li dan, The Cina Miracle, Strategi Pembangunan dan Reformasi Ekonomi, 1994). Ada beberapa kebenaran dalam penjelasan ini tetapi tetap tidak lengkap (Chen, 2009). Meninjau proses reformasi, tidak sulit untuk melihat bahwa dengan pengalihan kekuasaan pengambilan keputusan (the transfer of decision-making power), petani menjadi relatif bebas. Petani mampu mengambil keputusan secara independen apa yang akan diproduksi, mereka juga bisa menjual produk surplus (surpus product) mereka di pameran pedesaan dipulihkan di daerah perkotaan dan pedesaan, barang yang mereka jual bukan hanya produk pertanian tetapi juga keperluan kehidupan non-farm (non-farm necessaries of life); Selain itu, mereka bisa memulai perusahaan industri mereka sendiri di bidang manufaktur dan di bisnis konstruksi (Chen, 2009). Seluruh Reformasi pedesaan disediakan untuk petani China suatu ruang dan kesempatan untuk pengembangan. Reformasi dimulai dengan "memperbaiki kuota produksi pertanian untuk setiap rumah tangga" pada tahun 1978. Perusahaan Township (Township entreprise) muncul pada awal tahun 1980 dan berkembang dengan cepat mulai tahun 1984. Mereka mewakili keinginan petani kolektif menjadi bagian dari proses industrialisasi dan untuk mempromosikan proses migrasi. Sejak tahun 1988, munculnya perusahaan swasta dan pengusaha wiraswasta tercermin pada aspirasi petani individu dan keluarga mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka. Pada 1990-an, proses migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan mulai dan masih berlangsung saat ini. Petani yang pergi untuk bekerja di kota itu disebut "pekerja migran", mereka masih belum memperoleh kewarganegaraan karena mereka melalui reformasi sistem manajemen sosial China (the reform of the social management system of China) (Chen, 2009).  3.2. Sistem Implementasi Program Pembangunan Pedesaan di China (Strategies for the Implementation of Rural Development Programmes in China) Pembangunan pedesaan di China, akhirnya menyepakati prioritas yang diinginkan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan 
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pedesaan yang diinginkan, beberapa program dan strategi kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah China.   3.2.1. Pertanian (agriculture) Fokus utama dari pembangunan pedesaan di China mengambil tanggung jawab dari imperatif untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan dan program pertanian. Dengan demikian, pemerintah China telah selama bertahun-tahun, melibatkan warga dalam kegiatan pertanian berikut: a. Large scale production of vegetables  (produksi sayuran skala besar) b. Production of aquatic products  (produksi produk akuatik) c. Agricultural processing (pengolahan hasil pertanian) d. Rural off-farm production (produksi off-farm pedesaan), and;   e. Procurement and storage of harvested grains (pengadaan dan penyimpanan biji-bijian pasca panen).  Mengingat penekanan pada pembangunan pertanian sebagai prekursor pembangunan pedesaan, Pemerintah China memberikan 'pinjaman kebijakan (policy loans))' untuk sektor pertanian (Yao, 2010). Namun, Cheng dan Xu (2003) telah mengemukakan bahwa:  “...Merupakan aspek penting dari kredit selektif China kebijakan adalah penyediaan pinjaman kebijakan dengan Lembaga Keuangan Pedesaan (RFIS) ke sektor-sektor prioritas ekonomi. Pinjaman kebijakan pedesaan Cina termasuk tetapi tidak terbatas pada, pinjaman untuk pengadaan pertanian dan penyimpanan (terutama oleh ADBC), pinjaman kemiskinan...”  3.2.2. Mempromosikan kemandirian melalui formal dan informal lembaga yang terlibat dalam pembangunan desa (promoting self-reliance through formal and informal institutions involved in rural development) Strategi kebijakan pusat dari pendekatan mata pencaharian pedesaan di China bertujuan untuk menempatkan orang-orang di pusat pembangunan. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas bantuan pembangunan dari pemerintah dan mitra pembangunan internasional. Strategi ini diadopsi untuk mencapai pada pengurangan kemiskinan khususnya di daerah pedesaan China. Jelas, keterlibatan warga miskin dalam program pembangunan pedesaan mengakibatkan pemberdayaan lokal masyarakat yang pada gilirannya menyebabkan peluang bagi kepemimpinan lokal. Hal tersebut juga meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di China. 
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Dengan demikian, lembaga-lembaga desa membentuk dasar dari organisasi dan fungsi masyarakat melalui "Komite Pembangunan Desa”. Juga, komite ini terdiri dari wakil-wakil dari semua masyarakat di desa. Sebagai aturan, setidaknya 30 persen dari komposisi komite di atas harus diambil dari populasi wanita. Komite ini mengembangkan Rencana Pembangunan Desa dan bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di China (Xian, 2010).  Organisasi masyarakat lainnya seperti Federasi Petani dan Kelompok Swadaya mendukung perempuan juga memfasilitasi proses pembangunan berbasis masyarakat (Huang dan Rozelle, 2000). Lembaga-lembaga ini beroperasi di sana adalah ketersediaan skema kredit mikro bagi petani. Hal ini sama penting untuk dicatat bahwa masyarakat juga membentuk "Lembaga Apex" (Federasi Berbagai Lembaga Masyarakat), di Blok, (satuan kabupaten) dan "Taluka" (satuan Blok) tingkat. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai tempat di mana isu-isu regional dan tantangan kepada petani secara efektif dibahas dengan maksud untuk mencari solusi yang langgeng untuk masalah. Lembaga-lembaga ini juga dialog dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain (termasuk bank) untuk mengakses berbagai pinjaman pertanian di China. Misalnya, Adams dan Nehman (1979) menyatakan bahwa di Provinsi Shanxi dan Provinsi lainnya, peminjam pedesaan di China kadang-kadang menawarkan hadiah, suap dan bahkan mengatur perjamuan untuk "Pejabat Pinjaman" untuk memudahkan akses dan pemrosesan aplikasi kredit.  Dengan demikian, Federasi berbagai Lembaga Masyarakat sering kali berfungsi sebagai penyuluh pertanian dan juga menyebarkan informasi dari lembaga pertanian kepada para petani di daerah-daerah terpencil di China. Selanjutnya, mereka juga terlibat dalam pemasaran bersama hasil pertanian untuk memungkinkan anggota lembaga untuk menjual produk mereka pada kemungkinan harga terbaik (Zhang dan Zhang, 2002). Hal ini, oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa pembentukan Petani Federasi dan Federasi Perempuan ini telah mengakibatkan kampanye sosial di daerah pedesaan China, sehingga mengurangi pengeluaran yang tidak perlu pada kebiasaan sosial, mempromosikan pendidikan anak perempuan, kampanye anti-minuman keras, dan promosi pertanian organik. Selain itu, kampanye kesadaran massa dengan kelompok perempuan di China telah secara signifikan mengakibatkan penurunan pemborosa pengeluaran dan mewah pada pernikahan dan adat istiadat sosial lainnya seperti 'pemakaman pesta'.   
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3.2.3. Koperasi kredit pedesaan (rural credit cooperatives) Koperasi kredit pedesaan (RCCs) di daerah miskin dan terpencil di China memiliki insentif yang kuat untuk menawarkan kredit pedesaan kepada para anggotanya. Dalam utama, RCCs diperbolehkan untuk memberikan fasilitas kredit kepada rumah tangga dan perusahaan dalam wilayah geografis mereka (kota mereka). Sebagai aturan, lebih dari 50 persen dari pinjaman RCCs harus disediakan hanya anggota mereka. Pada pinjaman baru meningkat oleh pemerintah China, lebih dari 70 persen dari total kredit yang biasanya digunakan untuk pinjaman pertanian, termasuk pinjaman kepada rumah tangga dan pertanian kolektif (Aziz, 1998). Sangat penting untuk dicatat bahwa RCCs dari China dapat mentransfer dana ke RCCs lain yang ada di negara-negara lain melalui transfer antar negara. Namun, RCCs yang memenuhi kriteria di bawah terdaftar diperbolehkan untuk meminjamkan dananya ke RCCs lain dan lembaga keuangan. Pertama, mereka harus memiliki modal yang baik untuk setidaknya dua tahun. Kedua, pinjaman antar bank tidak boleh melebihi dua persen dari semua deposito yang diselenggarakan oleh RCC bersangkutan.  3.2.4. Pendekatan komunitas masyarakat (the people communes approach) Strategi lain dari model China pembangunan pedesaan adalah pembentukan 'Komune Rakyat' sebagai unit dasar dari agenda transformasi pedesaan. Tujuannya adalah untuk mengorganisir dan memobilisasi penduduk pedesaan untuk mengembangkan lahan dan sumber daya lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan penting seperti prinsip kemandirian. Esensinya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan menciptakan masyarakat pedesaan berdasarkan keadilan dan kesetaraan (Aziz, 1998: 15). Menurut Olarenwanju (2008), sistem "Komune" menyediakan mekanisme yang sangat efektif perencanaan daerah sesuai dengan filosofi sederhana dari pembangunan pedesaan yang menekankan pendekatan bottom-up. Ini jelas karena setelah diskusi dengan "Komune", negara melewati pada total target produksi dan tuntutan untuk selanjutnya transmisi ke Komisi Perencanaan terpusat untuk dimasukkan dalam anggaran umum China (Rossi dan Wright, 1977).     
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3.2.5. Keterampilan akuisisi dan pengembangan teknologi (skill acquisition and technology development) Selain membangun institusi, program dan kegiatan, ada juga Keterampilan Pusat Pengembangan bertujuan untuk membangun basis keterampilan penduduk desa, terutama perempuan. Dengan demikian, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa di beberapa desa, perempuan telah dilatih untuk memperbaiki dan menjaga pompa-tangan. Dalam beberapa orang lain telah dilatih sebagai tukang batu dan tukang. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat menerima pelatihan manajemen organisasi dan keuangan untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan lembaga di tingkat desa. Demikian pula, beberapa nara sumber kunci sering disediakan dengan keterampilan teknis untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara kegiatan pembangunan (David, 1979). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang di masyarakat yang berpartisipasi memiliki akses, kepercayaan diri dan kompetensi untuk membuat pilihan informasi dan keputusan dari berbagai pilihan pembangunan yang mereka miliki.  Oleh karena itu, hal ini penting untuk dicatat bahwa, strategi kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tabungan dan kredit program antara orang-orang. Hal ini juga bertujuan untuk mengekspos orang untuk model-model pembangunan pedesaan tertentu dan selanjutnya memastikan bahwa masyarakat secara memadai berkenalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam.  3.2.6. Penciptaan aset pedesaan (Creation of Rural Assets) Dalam Republik Rakyat China, struktur kelembagaan diciptakan di tingkat desa untuk memungkinkan masyarakat miskin untuk memprioritaskan kebutuhan mereka dan memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mengelola sumber daya umum. Dengan demikian, sebagian masyarakat membangun modal masyarakat melalui manajemen yang efisien dari sumber daya alam mereka seperti penyimpanan air, penggunaan air, sistem irigasi, konservasi tanah dan pengelolaan hutan. upaya ini termasuk pembangunan infrastruktur skala kecil, seperti bendungan cek (check dams), saluran irigasi, struktur pemakaian air dan fasilitas penyimpanan pertanian lainnya. Namun, lebih dari 400 struktur telah diciptakan untuk panen dan penyimpanan air hujan yang langsung diangkat untuk irigasi. Ini telah menyebabkan tambahan 4.000 hektar lahan tanaman irigasi di daerah 



Prosiding PERHEPI 2014 555 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Helmi Ali Kajian Kritis Pendekatan Program... 

program yang terkena dampak yang lebih diperluas melalui adopsi perangkat hemat air seperti irigasi tetes dan sprinkler (Robert, 2011).  3.2.7. Manfaat dan dampak terhadap kualitas hidup (Benefits and Impact on Quality of Life) Di China, aset yang telah dibuat di daerah pedesaan memiliki hanya peningkatan pendapatan rumah tangga meningkat menjadi. Dengan demikian, kebijakan pembangunan pedesaan pemerintah dan program telah mendapatkan manfaat lebih dari 300.000 rumah tangga di lebih dari 1.000 desa di Barat dan Tengah China sejak tahun 1983 (Woo, 2003). Oleh karena itu, kegiatan pembangunan telah memastikan lebih banyak air untuk minum, irigasi, produktivitas pertanian lebih tinggi, pendapatan pedesaan (termasuk tabungan rumah tangga), ketahanan yang lebih besar terhadap kekeringan dan kemampuan untuk secara tepat mengelola sumber daya alam dasar untuk rakyat. Namun, dengan lebih dari 10.000 rumah tangga yang saat ini memiliki akses ke air minum yang aman, lebih banyak orang, terutama perempuan mendapat manfaat secara signifikan dari strategi kebijakan ini oleh pemerintah China. Jadi, karena petani tidak lagi berjalan jauh untuk mendapatkan jumlah yang diperlukan air, waktu yang disimpan dalam hal ini oleh warga China kadang-kadang menghabiskan waktu di rumah untuk tepat pendidikan dan baik membawa anak-anak mereka. Paradoksnya, tingkat melek huruf umum telah meningkat sebesar 10 persen untuk laki-laki dan 8 persen untuk perempuan, bertentangan dengan situasi di China beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, persamaan jender tumbuh sensitivitas gender dan perubahan di China cukup jelas. Namun, statistik yang tersedia menunjukkan bahwa isu-isu berbatasan dengan keterlibatan perempuan lebih dalam keputusan kebijakan di China sedang menerima perhatian pemerintah.  3.3. Pengalaman dari Pembangunan Pedesaan di China Pengalaman berharga dari China,  yaitu bagaimana mengubah suatu sistem ekonomi dari yang tersentralisasi menjadi suatu wilayah yang market-oriented rural economy. Ada satu kata kunci dari keberhasilan China dalam pembangunan perdesaan, yaitu adanya kerangka yang  jelas  dalam  pembangunan  perdesaan yang akan dilaksanakan  dalam  beberapa jangka waktu, serta adanya kesamaan gerak dan  langkah  pemerintah  dalam  berbagai tingkatan.  Konsep  ini  mulai  dengan “Five Balanced 
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Development Strategy” yang antara lain membuat keseimbangan antara pembangunan perdesaan dan perkotaan, keseimbangan antara daerah berkembang dan daerah yang tertinggal (Sontag et al., 2005).  Sebagai  langkah  awal  pemerintah China membentuk sebuah tim yang dinamakan  Rural  Development  Task  Force,  yang memberikan  rekomendasi  kepada  para  pemimpin  China  bagaimana  pertanian  dan perdesaan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 25 tahun ke depan.  Menurut Jamal (2008), bahwa  terlihat  benang merah yang menyebabkan keberhasilan China dalam pembangunan perdesaannya adalah (1) Perencanaan dibuat jelas dalam berbagai skala waktu dan adanya kesamaan visi pada semua  level  pemerintahan  untuk  mencapai target yang telah ditetapkan; (2) Pemihakan yang  jelas  pada  pembangunan  perdesaan, dengan  mengembangkan  berbagai sarana-prasarana yang memungkinkan perbaikan dan pengembangan  yang  menyeluruh  terhadap sumberdaya yang ada di perdesaan; (3) Perbaikan yang mendasar pada pasar lahan yang ada yang memungkinkan terjadinya perbaikan akses masyarakat yang tinggal di perdesaan pada lahan yang ada; (4) Pengembangan teknologi  yang  sejalan  dengan  pergerakan tenaga kerja muda ke perkotaan, dan masifnya pengembangan teknologi modern yang membuka peluang petani mengembangkan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi;(5)Penanganan yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada di perdesaan, terutama kesiapan pemerintah memfasilitasi pergerakan masyarakat yang  meninggalkan  sektor  pertanian dan perdesaan; dan (6) Terciptanya sistem keuangan yang memungkinkan uang dari desa kembali dalam bentuk investasi di perdesaan.  4. KONSEP DAN PENDEKATAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DI INDONESIA Departemen Pertanian mengeluarkan kebijakan dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam bentuk program fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program BLM ini diarahkan untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup bantuan modal untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif; bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi; bantuan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan kegiatan sosial ekonomi; bantuan penguatan kelembagaan untuk 
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mendukung pengembangan proses hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan; dan bantuan pengembangan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan kebijakan pemerintah dalam menggalakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi  kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah memberikan bantuan modal untuk kegiatan usaha di bidang agribisnis  yang sesuai dengan potensi pertanian  desa sasaran,  selain itu  nantinya  juga  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pedoman Umum PUAP, 2014). Menurut Pedoman Umum PUAP (2014),  Program ini menyalurkan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) PUAP  ke desa  miskin terjangkau. Dana BLM-PUAP yang diterima masing-masing desa tersebut sebesar Rp 100 juta untuk mengembangkan agribisnis perdesaan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tujuan program PUAP yaitu : (1) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah; (2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis,  pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani; (3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; (4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah: (1) Berkembangnya  usaha agribisnis di desa terutama desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa; (2) Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani  untuk menjadi kelembagaan ekonomi; (3) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan (4) Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan maupun musiman. Operasional penyaluran dana PUAP tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan terpilih sebagai pelaksana PUAP dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggotanya. Fasilitasi bantuan sebagai penguatan modal usaha bagi petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Pelaksanaan PUAP supaya lebih maksimal dalam pencapaian hasilnya, maka Gapoktan harus didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping  dan penyelia mitra tani (PMT). Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi 
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kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani (Pedoman Umum PUAP, 2014). Mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan PUAP berjalan lancar, aman dan terkendali, maka dibentuk suatu tim pemantau, pembina dan pengendali oleh Tim Teknis di  tingkat Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Pembinaan difokuskan terhadap peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM-PUAP di tingkat kabupaten atau kota, koordinasi dan pengendalian, serta mengembangkan sistem pelaporan PUAP melalui pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan. Pelaksanaan pengendalian  dari  Tim pembina PUAP Propinsi   dan Tim teknis PUAP Kecamatan/Kota dengan melakukan cara pertemuan regular dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan (Pedoman Umum PUAP, 2014). Pelaksanaan PUAP  dilakukan  melalui  pendekatan dan strategi sebagai berikut: (1) Memberikan bantuan modal usaha kepada petani untuk membiayai usaha agribisnis dengan membuat  usulan dalam bentuk RUA, RUK dan RUB; (2) Petani penerima manfaat program PUAP tersebut harus mengembalikan dana modal kepada Gapoktan sehingga dapat digulirkan lebih lanjut oleh Gapoktan melalui usaha simpan-pinjam (tahun ke  dua); (3) Dana modal usaha yang sudah digulirkan melalui pola simpan–pinjam selanjutnya melalui keputusan seluruh anggota gapoktan daharapkan dapat ditumbuhkan menjadi LKM-A, dan pada akhirnya difasilitasi menjadi jejaring pembiayaan (Linkages) dari perbankan/lembaga keuangan  (Juknis  Pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A, 2014).    Tabel 3.  Perkembangan Dana PUAP Tahun 2008-2011 Tahun  Kab./Kota Penerima PUAP (buah) Gapoktan Penerima PUAP (buah) Dana PUAP (Rp Milyar)2008 389 10 542 1 053.002009 421 9 884 988.312010 444 8 587 858.702011 445 10 000 1 000.00Sumber : diolah dari Gapoktan Deptan, 2012  Mulai tahun 2008 Departemen Pertanian meluncurkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dari 11 000, tersebar di 389 Kabupaten/Kota di 33 Propinsi, dengan anggaran sebesar Rp1.1 Triliun. Dari tahun 2008 sampai sekarang dana PUAP terus digulirkan oleh pemerintah guna terus meningkatkan sektor agribisnis. Berikut adalah data 
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perkembangan dana PUAP nasional dari tahun 2008-2011, sebagaimana Tabel 3.  4.1. Pendekatan Pelaksanaan PUAP di Indonesia Pelaksanaan PUAP di Indonesia, menurut Effendi (2007) pendekatan ini lebih bersifat top down dalam implementasinya. Dalam pendekatan semacam ini mekanisme pelaksanaan   sangat tergantung  pada  struktur  birokrasi  sehingga pengambilan keputusan banyak dilakukan oleh pejabat (administrator dan para pakar). Dalam pelaksanaan  amat  ditentukan  oleh  regulasi sehingga  kriteria  keputusan  dan  kebijakan amat tergantung pada petunjuk teknis. Pendekatan semacam ini cenderung mengabaikan dan  kurang  melibatkan  kelompok  sasaran secara  aktif.  Masyarakat  perdesaan  sering diposisikan sebagai objek dalam proses transformasi yang  menyangkut  perubahan  nasib dan masa depan mereka. Dari  segi  pelaksana program, perumusan indikator secara mengambang ini bisa dilihat dari dua sisi. Pada satu sisi ini akan menyulitkan pihak lain  yang  kritis untuk menuntut hasil pelaksanaan program pada tataran yang  lebih  terukur. Pada sisi lain, program ini kurang memberikan target yang jelas pada semua level pelaksana, sehingga kontrol dalam pelaksanaannya juga sulit dilakukan. Pada  PUAP  organisasi  pelaksananya sudah sangat jelas dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Hal yang belum begitu jelas adalah target yang harus dicapai pada semua tingkatan tersebut. Pendekatan yang lebih menekankan pada berfungsinya kegiatan kelompok tani (POKTAN) atau gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dalam menyalurkan BLM-PUAP, menyebabkan kelompok sasaran kegiatan ini menjadi tidak jelas. Belajar dari pengalaman China dalam pembangunan perdesaan yang mereka lakukan, terlihat bahwa kata kunci dari keberhasilan itu adalah perencanaan dibuat jelas dalam berbagai skala waktu dan adanya kejelasan visi pada semua level pelaksana untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil kajian Fatma (2012), menunjukkan Program PUAP di Kabupaten Solok telah mampu mengatasi kesulitan petani akses terhadap sumber permodalan, namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti a) tidak siapnya Gapoktan untuk menggulirkan dana PUAP sehingga setelah dana masuk rekening dibutuhkan waktu lama untuk bias menggulirkan kepada petani, b) kurangnya pembinaan dari Penyuluh Pendamping dan Dinas Pertanian, c) kurangnya pelatihan yang diberikan 
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kepada pengelola LKMA sehingga pengelolaan LKMA kurang bagus terbukti dengan tidak lengkapnya administrasi dan masih kurangnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh LKMA untuk menambah modal dan d) masih tingginya tingkat kemacetan yang berpengaruh kepada belum tergulirkannya dana PUAP ke anggota karena masih berupa piutang pada anggota yang belum membayar angsuran pinjamannya. Kekurangan akibat belum berdayanya petani dan Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program PUAP yaitu rendahnya SDM Pengelola Gapoktan, SDM personil Dinas Pertanian yang tidak cocok, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah berupa tidak tersedianya dana pendukung serta tidak adanya penerapan sanksi bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran.  5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan dapat dirumuskan bahwa pendekatan PUAP di Indonesia masih bersifat top down dalam implementasinya dan pengambilan keputusan masih dominan aparat pemerintah selaku administrator dan para pakar. Meskipun secara konseptual, sudah mengarahkan pengambilan keputusan untuk inisiatif masyarakat desa, namun kondisi masyarakat yang sudah terbentuk sejak zaman Orde Baru—selama 32 tahun berkuasa-- memerlukan waktu dan seiring dengan peningkatan pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia pedesaan. Sampai saat ini, Indonesia belum mampu membendung arus urbanisasi ke wilayah perkotaan akibat kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Berbeda dengan China yang mempunyai target waktu jelas dan penciptaan sistem keuangan dan pasar pedesaan, berakibat penciptaan nilai tambah yang dapat mengurung mengalirnya arus modal ke pusat kota, sehingga memungkinkan kembali dalam bentuk investasi di pedesaan. Strategi pelaksanaan program pembangunan pedesaan, yang sejalan dengan reformasi --yang berlangsung lebih dari 30an tahun—telah mengubah perilaku masyarakat desa di China menjadi mandiri dan memiliki rasa percaya diri dalam transformasi kekuatan pengambilan keputusan, sebagai akibat keberhasilan reformasi pembangunan perdesaan, termasuk pembangunan pertanian. Rekomendasi dapat disarankan agar Indonesia melakukan reformasi total dalam proses transformasi kekuatan pengambilan keputusan ke masyarakat perdesaan, sehingga sistem budaya ketergantungan (dependency culture system) yang telah melembaga dapat dikurangi, sehingga masyarakat desa lebih mencintai kampung halamannya sebagai 
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komunitas asli (nature community). Budaya gotong-royong dapat kembali ditempatkan pada pergeseran paradigma pembangunan pedesaan menuju modernisasi desa.  DAFTAR PUSTAKA Adams, D. W. & Nehman, G. I. 1979. “Borrowing costs and the demand for rural credit”. Journal  of Development Studies. 15 (6), 112-118. Aziz, S. 1998. Rural development: Learning from China. London: Macmillan. Chen, Guangjin. 2009. Development of Rural China in the 21st Century: Progress Made and Challenges Ahead From the Perspective of Economic Freedoms and Social Rights. Asie Vision 16, Centre Asie Ifri. Paris France. Chan, Thomas M.M. 2007. Rural developments versus agricultural modernization in China: some preliminary thinking. presented june 2007, China Business Centre. Hong Kong Politechnic University. Beijing. Cheng, E. and Zhona, X. 2003. Rate of interest, credit supply and China’s rural development. CSEC. A working paper, No. 20. Victoria University of Technology, Melbourne, Australia. David, N. 1979. Public policy evaluation. New York: St. Martins Press. Departemen Pertanian. 2014. Pedoman  Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Deptan. Jakarta Effendi,  T.  N. 2007.  Pendekatan  Pembangunan Perdesaan: Pengalaman Masa Lalu Dan Pilihan Masa Depan dalam Hendayana, R., D.  Arsyad,  E.  Jamal. 2007.  Prosiding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi  Pertanian  mendukung  Pembangunan Berawal dari Desa. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan  teknologi Pertanian (BBP2TP). Bogor. Fatma, Pastaliza. 2012. Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) di Kabupaten Solok. Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang. Huang, J., Hu, L. & Rozelle, S. 2000. The economy of China’s agricultural and rural development investment. Beijing:  China Agricultural Press. Jamal, Erizal. 2008. ‘Kajian Kritis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia’. Jurnal Forum Penelitian Agri Ekonomi. Volume 26(2): 92-102. Olarenwanju, S. A. 2008. The rural  development problems revisited: Some lessons from the Chinese. Paper presented at the National Seminar on innovative approaches to development theory. Ibadan: NISER. Robert, C. 2011. Managing rural development: Ideas and Experience from East Africa. Uppsala Scandinavian institute of African Studies.                       
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   PENINGKATAN AKSESIBILITAS TERHADAP KREDIT PROGRAM KKPE MENUJU PEMBERDAYAAN PETANI: KASUS PETERNAK DI BOYOLALI, JAWA TENGAH  Dahri1, dan Parulian Hutagaol2 1Peneliti di CARE LPPM, IPB Bogor  2Dosen Departemen Ilmu Ekonomi, FEM, Institut Pertanian Bogor   ABSTRAK Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aksesibilitas peternak sapi terhadap Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.  Penilaian menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari peternak sapi potong dan sapi perah dan dilengkapi dengan data sekunder. Analisis data menggunakan model Logit biner yang dilengkapi dengan analisis kualitatif. Hasil Temuan: Kredit program KKPE mempunyai potensi yang besar dalam mendukung program swasembada daging di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya plafon kredit yang disediakan pihak perbankan. Pemerintah sudah melakukan berbagai penyempurnaan pada skim kredit ini dari skim kredit sebelumnya (KKP), namun kelompok sasaran masih mengalami banyak kendala dalam mengakses, sehingga tingkat realisasinya relatif rendah. Terbatasnya akses peternak terhadap kredit KKPE disebabkan persyaratan yang masih rumit dan sulit serta informasi yang terbatas, sehingga menimbulkan transaction cost yang besar.  Apabila dibandingkan antara peternak sapi potong dengan sapi perah, maka peternak sapi perah lebih banyak memperoleh kredit dimaksud. Yang paling bermasalah bagi kedua kelompok peternak adalah persyaratan agunan. Walaupun Pemerintah sudah menurunkan bunga kredit, namun apabila permasalahan utama menyangkut agunan (collateral) belum tersentuh, maka secara prinsip belum menyelesaikan persoalan. Adanya mitra merupakan salah satu solusi memperoleh kredit, namun terbatasnya jumlah mitra juga membatasi ruang gerak peternak. Karena akses peternak terhadap KKPE tetap rendah, sementara asumsi awal peternak sangat membutuhkan kredit sebagai tambahan modal usaha, maka tujuan peningkatan produksi dan kesejahteraan pun sulit untuk tercapai. Implikasi Penelitian: Solusi yang dapat ditempuh agar KKPE lebih termanfaatkan kelompok sasaran adalah dengan memperlunak syarat agunan, menurunkan transaction cost, memperkuat peran mitra, serta memperluas kegiatan sosialisasi.    Kata Kunci: aksesibilitas, KKPE, kredit program  
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1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Permasalahan  Salah satu dari empat target utama Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah pencapaian dan keberlanjutan swasembada pangan (Kementan, 2012). Strategi yang dilakukan untuk mencapai target utama tersebut adalah melalui Tujuh Gema Revitalisasi dimana salah satunya adalah pembiayaan petani. Hal ini mengingat salah satu masalah utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan modal. Bentuk fasilitas pembiayaan yang dikembangkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam mengatasi keterbatasan permodalan dan lemahnya kelembagaan petani serta sekaligus meningkatkan aksesibilitas petani terhadap kredit adalah dengan memperkenalkan skim kredit program yang baru, yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Kredit program KKPE disalurkan di seluruh provinsidan Provinsi Jawa Tengahtermasuk target dan penyaluran yang terbesar. Hal ini karena Jawa Tengah merupakan salah satu sentra produksi pertanian, seperti ternak sapi. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1, secara nasional penyaluran kredit KKPE untuk sapi termasuk terbesar kedua setelah tanaman tebu. Demikian juga di Jawa Tengah realisasi KKPE untuk sapi ada di urutan kedua setelah komoditas tebu.  Tabel 1. Penyaluran KKPE di Jawa Tengah menurut Kegiatan Usaha, 2009-2013 (Milyar Rp) Tahun Tebu Sapi Tnm Pangan Hortikul-tura Pengadaan Pangan Pengemb singkong Total2009 366.1 51.6 6.6 0.4 3.4 0.0 428.1 2010 412.5 66.1 1.8 0.9 1.5 0.0 482.8 2011 542.7 121.9 47.4 3.0 3.3 4.7 723.0 2012 463.3 202.8 55.8 3.7 11.5 0.6 737.7 2013* 211.2 171.1 53.9 7.7 3.8 4.0 451.8 Kumu-latif 1995.8 613.5 165.6 15.7 23.6 9.3 2823.5 Keterangan: * = Posisi sampai September 2013 Sumber: Pedoman Teknis KKPE (2013); Statistik Prasarana&Sarana Pertanian, Kementan (2013)  Tujuan pemerintah mengucurkan kredit program KKPE merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan permodalan peternak. Upaya tersebut disertai dengan penyempurnaan sistem dan prosedur penyaluran diantaranya adalah adanya subsidi suku bunga sehingga tingkat bunga kredit program KKPE relatif murah dibanding kredit program lain. 
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Meskipun skim kredit ini telah dilakukan penyempurnaan, akan tetapi tingkat penyalurannya masih sangat rendah. Data realisasi kredit secara kumulatifperiode tahun 2009-2013 hanya mencapai sekitar 30 persen dan secara rata-rata realisasi kredit tersebut per tahun hanya sekitar 29.7 persendari plafon kreditnya. Rendahnya penyaluran ini menunjukkan bahwa banyak petani/peternak yang tidak bisa mengakses sumber pembiayaan tersebut. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aksesibilitas sebagian rumahtangga terhadap sumber kredit di pedesaan masih sangat terbatas (Diagne, 1999; Simtowe and Zeller, 2006; Komicha, 2007) Dengan demikian menjadi pertanyaan, apakah benar kredit itu penting bagi petani untuk peningkatan produksi dan pendapatan mereka? Jika penting, mengapa akses peternak terhadap kredit KKPE relatif rendah? Jika tidak penting, menjadi pertanyaan juga mengapa sebagian petani mengambil kredit program KKPE, serta faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan petani dalam mengambil kredit program tersebut?  1.2. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aksesibilitas peternak sapi terhadap kredit program KKPE di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.  2. METODE PENELITIAN 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dimana kabupaten ini merupakan yang terbesar dalam penyerapan skim kredit KKPE dan sekaligus sentra pengusahaan sapi. Selanjutnya secara purvosive akan dipilih beberapa kecamatan lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:  1. Kecamatan dengan serapan skim kredit KKPE relatif besar baik untuk komoditi sapidan terdapat penyaluran skim kredit KKPE secara langsung  2. Beberapa desa dengan kriteria yang sama dengan penentukan lokasi penelitian kecamatan.   
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2.2. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur terhadap responden rumahtangga peternak sapi serta dengan menggunakan pedoman pertanyaan terhadap informan khususnya stakeholders yang terkait dengan penyaluran skim kredit KKPE seperti kelompok, pihak perbankan dan mitra. Sementara data sekunder diperoleh dengan penelusuran pustaka dari berbagai sumber baik berupa buku, artikel, dokumen maupun publikasi dariinstansi terkait seperti Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten, Badan Pusat Statistik, Perbankan dan lainnya.    2.3. Metode Pemilihan Sampel Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dimana ada dua kelompok  target populasi, yaitu rumahtangga peternakyang mencakup baik peternak yang menggunakan skim kredit KKPE maupun yang tidak menggunakan kredit tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah rumahtangga peternak baik yang mengambil kredit maupun tidak dengan unit analisisnya rumahtangga dan usahatani. Peternak dibagi dalam skala kecil (<5 ekor), sedang (5-10 ekor) dan besar (>10 ekor). Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode proportionatestratified random sampling dengan asumsi tersedia kerangka sampling (sample frame). Dengan metode ini maka masing-masing populasi (rumahtangga peternak) dikelompokan menjadi sub-populasi atau strata yang homogen. Populasi dibagi menjadi dua kelompok atau strata, yaitu kelompok rumahtangga petani penerima kredit dan petani bukan penerima kredit. Masing-masing kelompok tersebut harus mewakili  keragaman skala usahatani jika ada (kecil, sedang dan besar).   Adapun jumlah sampel atau responden untuk populasi (rumahtangga peternak) adalah 40 rumahtangga yang terdiri dari 30 rumahtangga peternak yang mengambil kredit KKPE dan 10 rumahtangga peternak yang tidak mengambil kredit tersebut. Kemudian sampel yang dipilih ditentukan secara proporsional terhadap keragaman skala usaha, yaitu peternak kecil 10 orang, sedang 17 orang dan skala besar 3 orang.    
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2.4. Metode Analisis Dara 2.4.1. Analisis deskriptif kualitatif Secara umum untuk menjawab tujuan penelitian selain menggunakan metode analisis kuantitatif juga selalu dilengkapi dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan bantuan tabulasi dan atau grafis. Secara khusus untuk menganalisis aksesibilitas dan keberlanjutan kredit, analisis deskriptif kualitatif yang digunakan adalah dengan analisis ekonomi kelembagaan. Dalam analisis tersebut fokus analisis adalah terhadap aspek kelembagaan atau aturan formal penyaluran kredit program KKPE. Sejauh mana aturan tersebut mempengaruhi perilaku ekonomi setiap pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit yang pada gilirannya akan berdampak pada besarnya transaction cost dan aksesibilitas petani terhadap kredit. Aspek-aspek yang dikaji tersebut diantaranya sistem dan implementasi penyaluran kredit KKPE, karakteristik sosial ekonomi rumahtangga petani yang mempengaruhi aksesibilitas petani.  2.4.2. Model logit biner: analisis aksesibilitas terhadap kredit Untuk menjawab tujuan dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada bagian ini dilakukan analisis kualitatif terhadap sistem dan prosedur kredit program KKPE. Dari analisis ini akan diketahui seperti apa maksud dan tujuan dari pemerintah dan lembaga perbankan sebagai pelaksana penyaluran kredit (credit delivery). Di sisi lain dianalisis akses petani terhadap KKPE. Untuk analisis kuantitatif adalah menggunakan model logit biner.  Spesifikasi Model Logit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mana dan berapa regressor yang dihipotesakan yang terkait dengan akses petani ke kredit formal. Seperti telah dicatat, variabel dependen adalah dummy, yang mengambil nilai nol atau satu tergantung pada apakah petani menggunakan kredit program atau tidak. Ada beberapa metode untuk menganalisis data yang melibatkan hasil biner. Namun, untuk studi inimodel logit yang dipilih. Jika variabel independen terdistribusi normal estimator diskriminan - analisis yang mengikuti prosedur OrdinaryLeast Square (OLS) adalah benar Maximum Likelihood Estimator (MLE) dan karena itu asimtotik lebih efisien daripada model logit yang membutuhkan metode kemungkinan maksimum. Jika variabel independen tidak normal, estimator diskriminan analisis tidak konsisten, sedangkan MLE logit konsisten dan lebih kuat. Model probabilitas linear (MPL) yang dinyatakan sebagai fungsi linear dari variabel penjelas adalah suatu komputasi sederhana. Model logit adalah 
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menguntungkan atas MPL dalam probabilitas terikat antara 0 dan 1. Selain itu, logit paling sesuai dalam hubungan non-linear antara probabilitas dan variabel penjelas.Dalam analisis penelitian yang melibatkan pilihan kualitatif, biasanya pilihan harus dibuat antara logit dan model probit. Pembenaran penggunaan logit adalah kesederhanaan perhitungan dan bahwa probabilitas terletak antara 0 dan 1. Selain itu, probabilitas mendekati nol pada tingkat lebih lambat sebagai nilai variabel penjelas yang semakin kecil, dan probabilitas mendekati 1 pada tingkat lebih lambat karena nilai variabel penjelas akan lebih besar. Model probabilitas logistik kumulatif ekonometri ditentukan sebagai berikut: 
 …………………………………………  (1) dimana:  Pi   = probabilitas bahwa seorang individu akses terhadap KKPE atau tidak;  E  = dasar logaritma alami, yang kira-kira sama dengan 2,718;  Xi   = variabel penjelas, seperti usia, pendidikan, pengalaman beternak, luas lahan, luas        kandang, jumlah ternak yang diusahakan,  biaya administrasi, suku bunga, dan α dan βi  = parameter yang akan diestimasi.  Rasio odds (peluang) menyiratkan rasio probabilitas (Pi) bahwa seorang individu akan memilih alternatif dengan probabilitas (1 - Pi) bahwa dia tidak akan memilih itu. 

 …………………………………………………………….................... (2)  Oleh karena itu, 
 ……………………..…….……………………….............. (3)  Dengan mengambil  logaritma natural: 

 ……………………..…… (4)  Jika gangguan dimasukkan ke dalam perhitungan, maka: 
…………………………………………………............ (5)  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Gambaran Usaha Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah di Boyolali Kabupaten Boyolali termasuk sentra pengembangan ternak sapi potong maupun sapi perah di Provinsi Jawa Tengah.  Jumlah sapi pada Mei 2013 tercatat sebanyak 87 858 ekor sapi potong dan 61 887 ekor sapi perah. Jumlah sapi betina lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah sapi jantan. Kecamatan dengan jumlah sapi terbanyak adalah Kecamatan Musuk, yaitu sebanyak 27 908 ekor. Sedangkan Kecamatan Sawit adalah kecamatan dengan jumlah sapi paling sedikit (599 ekor). Jumlah sapi potong terbanyak terdapat di Kecamatan Andong, yaitu sebanyak 8 656 ekor, dan jumlah sapi perah terbanyak di Kecamatan Musuk, dengan jumlah sapi perah sebanyak 21 018 ekor. Selanjutnya berdasarkan hasil ST 2013, rumah tangga usaha peternakan memiliki jumlah rumah tangga usaha terbanyak kedua (133 802 rumah tangga) setelah subsektor tanaman pangan. Sementara daerah yang terbanyak adalah di Kecamatan Musuk (27 778 RT), selanjutnya Cepogo (16 381 RT) dan Ampel (15 748 RT). Jika dilihat dari rumah tangga pertanian yang mengusahakan ternak, hasil ST 2013 menunjukkan bahwa jenis ternak besar yang banyak dipelihara oleh rumah tangga usaha peternakan di Kabupaten Boyolali adalah sapi potong, tercatat sebanyak 87 718 rumah tangga. Ternak kecil yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga pemelihara ternak adalah kambing, sebanyak 133 481 rumah tangga tercatat mengusahakan jenis ternak ini.  3.2. Kinerja Pemanfaatan Kredit KKPE Sumber permodalan usaha bagi peternak sapi di Kabupaten Boyolali umumnya dari modal sendiri. Disamping itu, kredit program dari pemerintah sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang adalah kredit usaha peternakan sapi (KUPS) dan kredit ketahanan pangan dan energy (KKPE).  Khusus di Boyolali lembaga perbankan yang memulai menyalurkan kredit KKPE ke peternak adalah Bank Jateng, sejak tahun 2011 dan selanjutnya bank lainpun menyalurkan. Dari tahun 2012 ke 2013, KKPE yang dikucurkan berbagai lembaga bank ke peternak sebesar Rp5.1 M. Kredit tersebut umumnya diberikan kepada kelompok peternak sapi dan sebagian kecil ke personal, walaupun sebenarnya pihak perbankan lebih senang memberikan kredit tersebut kepada personal. Disamping Bank Jateng, maka 
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Bank BRI juga menyalurkan KKPE relatif banyak dan selanjutnya adalah Bank Mandiri dan BNI. Bila dibandingkan jumlah peternak yang telah memanfaatkan KKPE dengan peternak yang belum, maka yang memanfaatkan baru 9 persen saja.  Berbagai faktor menjadi penyebab peternak tidak memanfaatkan kredit, mulai dari tidak aksesnya mereka sampai kepada tidak ingin mengakses.  Yang menjadi masalah adalah banyak peternak yang butuh namun tidak dapat mengakses KKPE. Beberapa faktor yang menjadi penyebab peternak tidak dapat mengakses kredit KKPE adalah: 1) tidak punya agunan; 2) tidak tahu bahwa ada paket kredit KKPE; 3) adanya rasa takut tidak akan mampu membayar kembali kredit tersebut; 4) tidak membutuhkan tambahan modal lagikarena sudah memiliki modal yang cukup, dan lainnya (Tabel 2).  Tabel 2. Beberapa Faktor Penyebab Peternak Tidak Meminjam KKPE No. Faktor Penyebab Frekwensi Persentase1. Tidak punya agunan 14 46.72. Takut tidak mampu bayar 6 20.03. Tidak tahu 6 20.04. Tidak butuh 4 13.3 Total  30 100.0Sumber: Data primer (olahan)  Sebagai peternak skala kecil, kredit KKPE sangat bermanfaat bagi mereka. Dari informasi yang diperoleh, maka terdapat beberapa manfaat KKPE bagi peternak, yaitu: 1) populasi ternak meningkat; dan 2) pendapatan meningkat karena produksi susu meningkat. Dari paket kredit yang diperoleh peternak umumnya mereka dapat membeli 2 ekor sapi dewasa per orang. Dengan demikian jumlah ternak yang dipelihara peternak meningkat. Namun, karena jumlah ternak yang mereka pelihara tetap masih tergolong sedikit, walaupun populasinya sudah bertambah dari bantuan kredit, maka penggunaan tenaga kerja tidak mengalami peningkatan. Hanya saja karena curahan waktu untuk mengurus ternak meningkat, maka jumlah jam kerja saja yang meningkat. Umumnya jumlah ternak yang dipelihara per peternak adalah 5 ekor, sehingga semua kegiatan memelihara ternak dilakukan oleh tenaga kerja dalam keluarga. Tenaga kerja yang terlibat dalam memelihara ternak adalah seluruh anggota keluarga, suami, isteri maupun anak. Penilaian peternak sebagai nasabah dalam mengurus kredit KKPE bervariasi. Sebagian mengatakan relatif mudah dan sebagian lagi mengatakan susah. Anggota kelompok yang mengatakan susah adalah 
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dengan alasan: 1) syarat-syarat KKPE relatif banyak, mulai dari fotokopi KTP suami –isteri, rekomendasi Kepala Desa, PPL, Camat serta Kepala Dinas Peternakan; 2) waktu yang relatif lama, bahkan beberapa kelompok hampir putus asa; dan 3) tidak boleh punya sangkutan kredit di perbankan pada waktu yang sama, bila masih ada, maka harus segera dilunasi atau dikeluarkan dari kelompok.  3.2.1. Karakteristik Peternak Secara umum peternak sapi di Boyolali berumur rata-rata 50 tahun dengan variasi dari 32 tahun sampai 69 tahun.  Semua responden ini adalah kepala rumah tangga dan masih aktif dalam berusaha.  Pendidikan rata-rata responden peternak di Boyolali adalah antara SMP dan SMA atau 10 tahun.  Peternak yang paling tua tamat SD dan yang paling muda berpendidikan sarjana atau 16 tahun. Pekerjaan utama semua responden adalah petani.  Pekerjaan sebagai peternak adalah pekerjaan sambilan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya jumlah ternak yang dipelihara, yaitu rata-rata 5 ekor.  Jumlah ternak terkecil yang dipelihara adalah satu ekor dan yang terbanyak 11 ekor. Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga rata-rata 4 orang dimana jumlah terbanyak 6 orang dan terkecil adalah 2 orang.  Keberadaan anggota rumah tangga ini sangat penting dalam partisipasi mengurus ternak, karena biasanya semua anggota rumah tangga terlibat dalam mencari rumput, memberi makan, maupun membersihkan kandang ternak.  3.2.2. Karakteristik Usaha Usaha peternakan sapi merupakan usaha sambilan bagi responden disamping usaha pertanian. Lahan yang dikelola rata-rata 0.2 Ha dan umumnya merupakan lahan tegalan. Pola tanam yang dilakukan petani adalah tumpangsari antara berbagai jenis tanaman, seperti papaya dengan padi/jagung, cabe atau singkong. Dari sebagian lahan tersebut digunakan untuk menanam rumput sebagai pakan ternak. Ternak yang utama diusahakan adalah sapi perah saja atau sapi potong saja.  Hanya beberapa responden yang mengusahakan sapi perah sekaligus sapi potong.  Rata-rata pemilikan ternak adalah 5 ekor per rumah tangga responden. Jumlah maksimal ternak yang diusahakan berkaitan dengan luas kandang.   Posisi kandang ternak biasanya melekat dengan rumah peternak, berada di samping atau di belakang rumah. Luasnya bervariasi dengan rata-rata 82 m2. Luas kandang dan jumlah ternak yang dipelihara menjadi salah satu faktor yang menjadi penilaian pihak bank dalam menilai kelayakan kredit 
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KKPE. Disamping kandang ternak selalu tersedia tempat pembuangan kotoran sapi. Sampai saat ini baru sebagian peternak saja yang telah memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas sebelum dijadikan pupuk kandang. Hal ini terkait dengan keterbatasan modal peternak untuk memasang instalasi biogas. Bagi peternak yang sudah memasang instalasi biogas sangat merasakan manfaatnya untuk memasak atau lampu penerangan rumah. Pendapatan usahatani bersumber dari berbagai jenis tanaman yang umumnya dijual, seperti papaya, jagung maupun tembakau. Hasil panen yang tidak dijual antara lain padi dan singkong, karena jumlahnya relatif sedikit dan singkong digunakan sebagai tambahan makanan ternak. Rata-rata pendapatan usahatani sebesar Rp16 249 939/tahun. Disamping pendapatan dari usahatani, peternak memperoleh pendapatan dari ternak.  Peternak sapi perah memperoleh pendapatan sehari-hari dari penjualan susu, sementara pendapatan dari usaha sapi potong sekali dalam 3-4 bulan saat penjualan ternak. Rata-rata pendapatan dari usaha sapi sebesar Rp22 596 852/tahun. Sebenarnya usaha sapi perah kurang menguntungkan karena skala usahanya yang kecil-kecil (4-5 ekor).  Namun peternak masih bisa mengharapkan adanya pedet dan kotoran sapi untuk pupuk di kebun.  Karena keterbatasan permodalan, maka strategi yang ditempuh beberapa peternak adalah mengelola ternak perahnya dengan sederhana dan seadanya. Banyak peternak yang membeli konsentrat hanya seadanya dan ketika ada kelebihan uang saja. Hampir semua nasabah KKPE adalah anggota kelompok peternak.  Jumlah kelompok yang menjadi responden sebanyak 5 kelompok.  Umumnya keberadaan kelompok dibentuk beberapa tahun sebelum mereka mengajukan pinjaman kredit.  Dalam mengajukan KKPE ada kalanya semua anggota ikut serta mengajukan danada kalanya hanya sebagian saja.  Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan keberanian anggota.   Semua peminjam yang menjadi anggota kelompok sudah sepakat bahwa mereka menggunakan sistem tanggung renteng. Apabila ada anggota yang bermasalah, maka semua anggota akan ikut menanggung. Dengan demikian, sejak awal mereka sudah sangat hati-hati dalam memilih siapa saja yang boleh ikut mengajukan KKPE dan faktor utama yang digunakan adalah ‘kepercayaan’. Jumlah kredit yang diterima kelompok berkisar Rp25 juta sampai Rp30 juta/anggota. Sesuai dengan rencana definitive kerja kelompok (RDKK), maka dana tersebut digunakan terutama untuk membeli sapi, untuk membeli pakan dan obat-obatan serta perbaikan kandang.  Sapi yang dibeli 
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rata-rata 2 ekor, baik untuk sapi potong maupun sapi perah, kecuali bila yang dibeli adalah anak sapi (pedet) maka kemungkinan dapat 3 ekor. Peternak yang memelihara sapi potong biasanya harus memiliki modal yang relatif besar dibanding pemelihara sapi perah. Modal yang lebih besar dibutuhkan mulai dari harga sapi potong yang umumnya lebih mahal dibanding sapi perah, biaya pakan selama 3-4 bulan, sementara penerimaan hanya sekali saat penjualan sapi. Sedangkan sapi perah bisa memperoleh pemasukan dari penjualan susu setiap hari walaupun pembayaran setiap 10 hari.  3.2.3. Karakteristik Perbankan Secara umum pihak perbankan merasa bahwa subsector peternakan merupakan usaha yang prospektif, sehingga mereka mengucurkan kredit KKPE untuk membantu permodalan peternak. Namun, dalam menanggapi pengajuan kredit dari peternak, pihak perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, karena menyangkut pengelolaan uang masyarakat. Ketika bank menerima proposal pengajuan kredit, maka sedapat mungkin (dalam 2 minggu) petugas bank (analis kredit) akan melakukan pengecekan ke lokasi. Apabila yang mengajukan adalah kelompok, maka setiap anggota akan dicek keberadaan ternaknya, luas kandangnya dan checking BI. Selanjutnya akan dilakukan analisis kelayakan dalam menerima kredit. Waktu yang dibutuhkan melakukan proses ini berbeda antar bank, sehingga terkadang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan ada beberapa kelompok yang pindah ke bank lain agar lebih cepat. Persyaratan utama yang harus ada adalah agunan berupa sertifikat tanah. Agunan ini biasanya diperkuat dengan surat taksiran nilai dari Kepala Desa setempat. Disamping syarat ketat tersebut beberapa bank dapat memberi kelonggaran kepada anggota kelompok yang tidak punya agunan. Anggota tersebut dapat memperoleh kredit asalkan nilai agunan dari anggota lain dalam satu kelompok sudah melebihi yang dipersyaratkan. Sehingga terkadang pihak bank hanya mengambil 2-3 sertifikat saja apabila nilainya sudah mencukupi kredit yang mereka usulkan. Setelah pengecekan, maka pihak bank menyampaikan hal-hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi kembali oleh kelompok. Kemudian ketika akan pengucuran, maka pimpinan bank mendatangi kelompok untuk menyampaikan hal tersebut dan mengundang mereka ke bank untuk akad kredit. Pihak yang paling sering bolak-balik dalam pengucuran kredit ini juga berbeda antar kelompok dan antar bank. Ada kalanya pihak kelompok 
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cukup datang 2 kali ke bank, ketika mendaftarkan proposal dan yang kedua saat akad kredit. Namun bila masih ada yang kurang, ada anggota yang masuk daftar cheking BI, karena masih punya kredit dengan perbankan, maka pengurus kelompok terpaksa bolak-balik sampai 5 kali. Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok dalam mempersiapkan proposal sampai mendapat kucuran kredit relatif sama.  Komponen biaya yang paling besar adalah untuk notaris, kemudian fotocopy proposal 5 rangkap dan biaya transport. Sedangkan biaya administrasi tidak ada. Pihak yang mengurus kredit ke bank biasanya ketua kelompok atau bendahara. Total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp2 juta dan biaya tersebut dibebankan dengan dibagi rata. Beberapa kelompok peternak disetujui bank usulan kreditnya adalah bukan karena faktor umur, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, maupun jarak ke bank. Pihak bank menyetujui usulan kredit kelompok adalah karena faktor kepercayaan. Setelah meneliti kelayakan usahanya, adanya agunan yang sesuai dan kualitas kelompok, maka pihak bank pun percaya dan memberi kredit. Bunga yang diterapkan perbankan sebesar 4 persen sampai 2013 dan pada 2014 meningkat menjadi 5.5 persen per tahun dianggap peternak sangat ringan. Bunga tersebut dicicil setiap semester sekalian dengan cicilan pokok kredit. Adapun masa kredit biasanya 2 tahun bagi kelompok peminjam baru dan peminjam lanjutan bisa 3 atau 5 tahun. Prosedur kredit ini sama untuk peternak sapi perah maupun sapi potong. Bila bunga 4 persen, besar kredit Rp30 juta dan masa kredit 2 tahun, maka pada semester 1 akan membayar bunga Rp600 ribu dan cicilan pokok Rp7.5 juta. Pada semester 2 sampai semester 4 cicilan bunga akan berkurang terus. Strategi yang dilakukan peternak untuk membayar cicilan pada setiap semester juga bervariasi, misalnya ada yang menjual pedet, ada yang menjual hasil panen berupa tembakau dan lainnya. Sementara hasil penjualan susu biasanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini ada kelompok yang sudah lunas kredit KKPE-nya dan sudah mengusulkan kredit tahap kedua dan yang lainnya sudah lebih setahun mendapat kredit. Sampai sekarang kinerja kredit peternak termasuk baik bila dilihat dari pengembalian yang lancar sehingga NPL < 5 persen. Keberhasilan tersebut sangat ditunjang oleh seleksi yang ketat dari perbankan, dukungan dari jajaran dinas peternakan dan kekompakan sesama anggota kelompok. Pihak perbankan, penyuluh lapang selalu melakukan monitoring dan pembinaan agar usaha ternak berjalan normal.  
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3.3. Masalah Penyaluran KKPE Dari informasi yang diperoleh terdapat beberapa masalah yang dihadapi baik oleh pihak perbankan maupun pihak peternak dalam memperoleh KKPE. Masalah tersebut menurut pihak perbankan antara lain: 1. Tidak adanya agunan yang memadai 2. Adanya anggota kelompok yang masih memiliki pinjaman di bank formal lain 3. Terbatasnya plafon yang tersedia di bank tertentu, sehingga banyak usulan peternak yang terlambat direalisasi, bahkan ditolak 4. Terlambatnya pembayaran jasa subsidi bunga dari pemerintah ke bank tertentu, sehingga bank tersebut mengurangi penyaluran KKPE  Masalah yang dihadapi peternak: 1. Rumitnya persyaratan yang ditetapkan bank dan harus dipenuhi 2. Lamanya waktu untuk pencairan, umumnya lebih dari 6 bulan 3. Sebagian peternak tidak mempunyai agunan  3.4. Faktor yang Mempengaruhi Akses Kredit KKPE Dalam analisis kuantitatif digunakan fungsi Logit biner. Beberapa variable sebagai prediktor digunakan untuk menilai peluang menerima kredit KKPE atau tidak sebagai variable respon. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi akses terhadap kredit KKPE dikelompokkan ke dalam karakteristik individu peternak, karakteristik usaha dan aspek kelembagaan perbankan. Berdasarkan analisis diperoleh hasil pendugaan model logit akses peternak terhadap kredit yang dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa model regresi logistik yang digunakan sesuai untuk pendugaan model akses terhadap kredit seperti yang ditunjukkan oleh ratio likelihood yang cukup tinggi. Sebagian besar parameter dugaan sesuai dengan yang diharapkan. Parameter dugaan usia responden bertanda positif dan secara statistik berpengaruh nyata terhadap akses petani terhadap kredit dengan nilai odds ratio 1.085, artinya jika usia peternak meningkat 1 tahun, peluang mengakses kredit sebesar 1,085 kali daripada tidak bisa mengakses kredit.  Diagne (1999); Simtowe and Zeller (2006); Komicha (2007) juga menyebutkan usia kepala rumah tangga merupakan salah satu faktor yang menentukan akses rumah tangga terhadap kredit.  Selanjutnya parameter lain yang tergabung dalam karakteristik peternak seperti jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan bertanda positif. Tingkat pendidikan secara statistik 
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berpengaruh nyata terhadap akses peternak kepada kredit KKPE. Sejalan dengan itu, tingkat pendidikan yang rendah dari rumah tangga pertanian telah menyebabkan terbatasnya penggunaan kredit sektor formal oleh rumah tangga pertanian (Diagne, 1999 dan Komicha, 2007).  Tabel 3. Hasil Pendugaan Model Akses terhadap KKPE No. Peubah Parameter Chi-Square Odds Ratio 1. Usia 6.2247* 0.0005 1.085 2. Jumlah Anggota keluarga 0.0818 0.0003 1.501 3. Tingkat pendidikan 0.4060** 0.0002 1.037 4. Luas lahan 0.0362 0.0000 1.046 5. Luas kandang -0.0453 0.0007 0.972 6. Jumlah ternak 0.1323 0.0001 1.141 7. Pengalaman -0.0584 0.0001 0.943 8. Pendapatan dari ternak 0.000011 0.0000 1.000 9. Biaya administrasi 0.00586*** 0.0002 1.006 10. Suku bunga -4.5860*** 0.0274 0.010 Keterangan:  *** = berbeda nyata dengan nol pada taraf α =   1% **   = berbeda nyata dengan nol pada taraf α =   5% *     = berbeda nyata dengan nol pada taraf α = 15%  Karakteristik usaha seperti luas lahan, jumlah ternak yang dipelihara dan pendapatan dari ternak bertanda positif dan secara statistik berpengaruh nyata terhadap akses petani kepada kredit. Parameter luas lahan memiliki nilai odds ratio sebesar 1.046, artinya jika luas lahan yang dikelolabertambah satu hektar maka peluang peternak untuk mengakses kredit sebesar 1.046 kali daripada tidak bisa mengakses kredit. Hal ini dapat dipahami, karena peternak yang mengelola lahan yang lebih luas lebih berpeluang mengakses kredit. Keberadaan lahan ini juga sangat penting untuk menanam rumput dan semua peternak, terutama peternak sapi perah menanam rumput sendiri.  Demikian juga dengan jumlah ternak yang dipelihara berpengaruh terhadap akses kredit, karena pihak perbankan lebih tertarik untuk memberi kredit kepada peternak yang memiliki ternak yang lebih banyak.  Sejalan dengan itu, maka pendapatan dari usaha ternak pun bertanda positif, yang artinya bila pendapatan meningkat maka akses kredit akan meningkat. Sementara parameter luas kandang dan pengalaman beternak bertanda negatif dan tidak sesuai dengan harapan.   
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Karakteristik kelembagaan perbankan seperti biaya administrasi bertanda positif yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemungkinan hal ini tidak terlalu menjadi perhatian peternak, karena biasanya biaya administrasi relatif kecil dan tidak diketahui peternak sejak awal. Berbeda dengan biaya bunga, parameter ini sejak awal sudah diketahui semua asabah.  Dalam analisis ini parameter suku bunga menunjukkan tanda yang negatif, sesuai dengan yang diharapkan dan secara statistic berpengaruh nyata. Nilai odds ratio sebesar 0.01 yang artinya bila suku bunga turun 1 persen, maka akses peternak meningkat 0.01 kali dibanding tidak bisa mengakses kredit. Suku bunga yang rendah, termasuk yang disubsidi sangat membantu peminjam. Namun demikian, perlu juga menjadi pertimbangan apa yang disebut oleh Diagne (1999), bahwa kebijakan-kebijakan kredit harus fokus kepada membuat akses lebih mudah dibanding menyediakan kredit dengan tingkat bunga yang disubsidi. Dengan penjelasan di atas, maka tampak bahwa hampir semua variabel atau parameter yang diduga berpengaruh menunjukkan hasil yang sesuai.  4. KESIMPULAN DAN PENUTUP Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1. Kredit program KKPE mempunyai potensi yang besar dalam mendukung program swasembada daging di Boyolali bahkan Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya plafon kredit yang disediakan pihak perbankan. Pemerintah sudah melakukan berbagai penyempurnaan pada skim kredit ini dari skim kredit sebelumnya (KKP), namun kelompok sasaran masih mengalami banyak kendala dalam mengaksesnya, sehingga tingkat realisasinya relatif rendah.   2. Terbatasnya akses peternak terhadap kredit KKPE disebabkan persyaratan yang masih rumit dan sulit, tidak adanya agunan yang sesuai, adanya rasa takut tidak mampu membayar, serta informasi yang terbatas.   3. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses terhadap kredit antara lain usia, tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah ternak, serta suku bunga kredit KKPE. 4. Apabila dibandingkan antara peternak sapi potong dengan sapi perah, maka peternak sapi perah lebih banyak memperoleh kredit dimaksud. 
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Namun dalam hal tunggakan, kedua jenis peternak tersebut sama-sama mengalami tunggakan, walaupun tingkat NPL< 5 persen. 5. Relatif baiknya kinerja penyaluran KKPE disebabkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dari pihak bank dan solidnya kerjasama dalam kelompok. 6. Penerapan bunga kredit yang rendah sangat membantu peternak, namun apabila permasalahan utama menyangkut agunan (collateral) belum tersentuh, maka secara prinsip belum menyelesaikan persoalan.   7. Karena akses peternak terhadap KKPE tetap rendah, sementara asumsi awal peternak sangat membutuhkan kredit sebagai tambahan modal usaha, maka tujuan peningkatan produksi dan kesejahteraan pun sulit untuk tercapai.  Implikasi Penelitian. Solusi yang dapat ditempuh agar KKPE lebih termanfaatkan peternak sasaran adalah dengan memperlunak syarat agunan (misalnya peternak yang tidak punya agunan bergabung dalam kelompok dan “menumpang” di agunan anggota yang lain), memperkuat peran kelompok, serta memperluas kegiatan sosialisasi.  DAFTAR PUSTAKA Diagne, A.  1999.  Determinants of Household Access to and Participation in Formal and Informal Credit Markets In Malawi.  Food Consumption and Nutrition Division (FCND) Discussion Paper 67, IFPRI, Washington. Kementerian Pertanian.  2012. Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2011.  Jakarta. Komicha, Hussein Hamda.  2007.  Farm Household Economic Behavior in Imperfect Financial Market. Empirical Evidence and Policy Implications on Saving, Credit and Production Efficiency in Southeastern Ethiopia.  Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Science.  Uppsala.  ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-576-7377-0.  Simtowe, Franklin and Manfred Zeller. 2006. Determinants of Moral hazardin Microfinance: Empirical Evidence from Joint Liability Lending Programsin Malawi. Munich Personal RePEc Archive   



   ANALISIS KREDIT SEKTOR PERTANIAN (STUDI KASUS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH)  Widhi Netraning Pertiwi, dan Ayu Afsari Program Pascasarjana Magister Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada   ABSTRAK Kedudukan Bank sebagai lembaga intermediasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia khususnya dalam penyediaan pembiayaan (kredit). Disisi lain, sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja (SDM) terbesar di Indonesia serta penghasil beras menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Peran kredit perbankan sangat strategis dalam pengembangan sektor pertanian ini, akan tetapi kredit sektor pertanian sampai saat ini perkembangannya terlalu rendah hanya 5.6 persen dari portofolio kredit secara nasional. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kami mencoba mengkaji tentang Analisis Kredit Sektor Pertanian (Studi Kasus PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah), diharapkan dapat menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini, yaitu: 1) Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk memacu padapengembangan kredit sektor pertanian?; 2) Seberapa efektif kredit pertanian pada kegiatan pertanian khususnya di Jawa Tengah?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji aspek yuridis kebijakan - kebijakan pemerintah maupun bank pelaksana tentang kebijakan kredit pada umumnya dan kebijakan kredit sektor pertanian pada khususnya, dalam pembahasan penulisan ini penulis mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor pertanian ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang perkreditan pada umumnya dan kebijakan kredit sektor pertanian pada khususnya, kebijakan-kebijakan tersebut bersifat pragmatis dan disesuaikan dengan pekembangan perekonomian nasional yang sedang terjadi. Kebijakan kredit sektor pertanian selama ini merupakan kredit program dan bersifat masal, dengan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut ada yang tidak sinkron dan saling bertentangan sehingga menjadi penghambat bagi bank dalam pengembangan kredit pada sektor pertanian bahkan akan merugikan bank dalam pelaksanaannya  Kata Kunci: Bank, Kredit dan Kredit Sektor Pertanian. 
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1. PENDAHULUAN Pertanian merupakan hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Karena membicarakan pertanian adalah membicarakan tentang pangan yang hal tersebut menyangkut tentang kebutuhan utama atau pokok bagi manusia untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Dengan melihat hasil sub sektor pertanian sebagai pemasok utama kebutuhan hidup, maka sub sektor pertanian ini sangat strategis kedudukannya dari pada sub sektor lainnya.  Indonesia merupakan negara yang mempunyai luas areal pertanian yang begitu dominan, sehingga Indonesia pun mempunyai predikat sebagai negara agraris. Strategi pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pertanian hendaknya dapat menjadi tonggak pembangunan karena sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Selain itu, ketersedian sumber daya manusia yang banyak dan tradisi bertani yang mendarah daging dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk membangun infrastruktur yang memadai, teknologi dan industri yang tepat guna serta pemasaran hasil pertanian yang kompetitif.  Makanan pokok penduduk Indonesia adalah beras, karena sebagian besar penduduk Indonesia belum dapat menggantikan peran beras dengan makanan yang bersumber karbohidrat lainnya. Kemampuan petani Indonesia dalam menyediakan kebutuhan pokok pangan rakyat selama ini tidak bisa mencukupi sehingga guna menjamin stok cadangan beras secara nasional pemerintah setiap tahun selalu mengimpor beras.  Hal ini sangat ironi, karena mengingat begitu luasnya areal pertanian yang dimiliki oleh Indonesia, juga jumlah sumberdaya manusia (petani) yang banyak, maka harusnya swasembada pangan dapat dilakukan dengan optimal bagi Indonesia, sehingga kebijakan untuk impor beras tidak perlu lagi dilaksanakan. Pengadaan beras selalu terkait dengan aspek ketahanan pangan yang merupakan konsep multidemensial yang tidak terpaku pada masalah produksi dan distribusi saja tetapi juga terkait dengan harga gabah, kebijakan impor, kebijakan perkreditan, penyelundupan dan lain-lain.  Dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung kelestarian swasembada pangan maka sangat diperlukan peran serta perbankan, hal ini sejalan dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kedaulatan pangan  merupakan prasyarat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dari prespekif 
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inilah, pangan dan pertanian harusnya tidak diletakkan pada pasar yang rentan, tetapi ditumpukkan pada kemampuan sendiri. Peran serta pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Melalui penjaminan akses pada setiap petani atas tanah, air, bibit dan kredit pada sektor pertanian. Kebijakan dibidang perkreditan yang ditempuh pemerintah sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional bersifat pragmatis dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan permasalahan pokok yang dihadapi perekonomian nasional. Dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung swasembada pangan guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah berupaya memberikan bantuan modal dana murah melalui kredit perbankan yang bersifat masal antara lain dengan mengeluarkan kebijakan kredit di sektor pertanian berupa Kredit Usaha Tani (KUT).  KUT merupakan kredit program merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani, yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani. Akan tetapi, Peran kredit perbankan sangat strategis dalam pengembangan sektor pertanian ini, akan tetapi kredit sektor pertanian sampai saat ini perkembangannya terlalu rendah hanya 5.6 persen dari portofolio kredit secara nasional. Sehigga hal tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan kredit konsumsi atau investasi pada perbankan. Oleh karena itu, pencapaian kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di Indonesia belum terlaksana secara optimal.  2. KREDIT SEKTOR PERTANIAN 2.1. Pengertian Kredit Sektor Pertanian  Kredit sektor pertanian merupakan kredit produktif yang menghasilkan barang berupa bahan makanan utama pada masyarakat Indonesia. Kredit sektor pertanian, dengan sendirinya tidak akan terlepas dari pola tata hidup pertanian yang selalu terkait dengan keadaan alam, luas tanah garapan, pola tanam, dan musim. Kredit sektor pertanian ini secara teknis perkreditan dan sosial ekonomi memerlukan suatu kajian secara khusus, hal ini tidak terlepas faktor-faktor kehidupan petani, pedesaan, kepadatan penduduk, semakin sempitnya tanah garapan, adat istiadat dan tata kehidupan yang tidak berubah, serta kemampuan SDM petani itu sendiri. 
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Jika diperhatikan, perbankan rasanya belum serius memberdayakan agriculture. Rata-rata proporsi kredit Investasi untuk pertanian hanya 12.13 persen, sedangkan untuk industri 32.13 persen dan jasa 36.87 persen. Disamping itu, kredit modal kerja untuk pertanian hanya 6.05 persen jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kredit ke industri yang rata-rata 37.67 persen dan jasa 23.39 persen. Lagi pula hanya bank-bank pemerintah yang dominan memberikan kredit ke sektor ini, dengan menyumbang 61 persen dari total kredit ke sektor pertanian. Dari sebanyak 131 bank yang ada, hanya 4 persen saja yang peduli dengan sektor pertanian1. Program kredit pertanian pada umumnya merupakan program subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada bank-bank milik pemerintah dengan pemberian bunga atau pengenaan suku bunga dibawah suku bunga komersial yang berlaku pada saat ini. Karena kredit pertanian mempunyai sifat yang massal, dan juga politis maka menjadikan bank tidak mungkin menganalisis satu persatu debiturnya. Disamping itu, banyaknya jumlah debitur yang juga tidak paham tentang pencatatan keuangannya sehingga data-data untuk analisa sulit didapatkan, ini penyebab terjadinya analisa secara bank teknis tidak memenuhi syarat. Memang mengharapkan administrsi yang yang tertib dari para petani adalah suatu jangkauan yang sangat jauh dan panjang, sehingga ketertiban administrasi ini selalu dijadikan obyek utama penilaian secara bank teknis.  2.2. Jenis Kredit Pertanian Lembaga keuangan harusnya selalu dipicu untuk mengembangkan kebijakan yang selalu searah serta sejalan dengan pengembangan sector pertanian, maka dari itu, perbankan diupayakan untuk tetap eksis dalam pembiayaan kredit dalam sector pertanian, sehingga sector pertanian dapat berkembang lebih baik, karena telah difasilitasi dalam hal permodalan pertanian bagi para petani. Adapun jenis kredit pertanian adalah sebagai berikut :  2.2.1. Kredit ketahanan pangan Kredit ketahanan pangan merupakan kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, ternak, nelayan dan petani ikan) dalam 
                                                            1 Mangasa Augustnius Sipahutar. Persoalan Persoalan Perbankan Indonesia. Gorga Media, Jakarta, 2007, Hal.126.) 
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rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternak sapi potong, ayam buras dan itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan, serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan seperti padi, jagung serta kedelai.  2.2.2. Kredit usahatani Kredit usahatani merupakan kredit yang diberikan kepada para petani guna mendukung peningkatan produksi pangan melalui pembiayaan usaha tani yang mempunyai tujuan sebagai intensifikasi padi, palawija serta hortikultura. Penyaluran kredit ini melalui kelompok tani, KUD maupun LSM yang telah mendapat rekomendasi oleh dinas terkait diluar perbankan. Kredit usahatani mempunyai prioritas tinggi karena mengandung unsur subsidi, selain itu kredit usahatani ini merupakan kelanjutan dari kredit BIMAS yang pada masa orde baru disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usahatani antara lain adalah BRI, Bank Danamon, Bank Pembangunan Daerah. Karena kredit ini bersifat massal, sehingga pemberian kredit ini disesuaikan dengan musim tanam dan dengan jangka waktu hanya 1 tahun.  2.2.3. Program kredit usaha kecil daerah aliran sungai (PKUK-DAS) Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai selanjutnya disebut PKUK-DAS adalah kredit investasi yang digunakan untuk biaya pensertifikatan tanah dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank pelaksana kepada petani dan peternak di daerah aliran sungai. Kredit ini merupakan program pemerintah melalui Departemen Kehutanan bekerja sama dengan bank pelaksana dan instansi terkait lainnya. Kredit ini bersifat masal, pemberian kredit ini disesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) atas rekomendasi dari dinas teknis.  2.2.4. Kredit kepada koperasi (KKOP) Kredit KKOP ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi dibidang agribisnis terutama untuk pengadaan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen kepada koperasi. Kredit Kepada Koperasi (KKOP) adalah kredit investasi dan atau modal dalam rangka pembiayaan usaha agribisnis, yaitu semua kegiatan yang terkait dengan pengadaan dan penyaluran (distribusi) sarana produksi pertanian, budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran hasil pertanian antara lain sebagai berikut : 1. Pengadaan padi, palawija, cengkeh, pupuk dan hortikultura, 2. Distribusi beras, gula pasir, minyak goreng dan kedelai 
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3. Usaha agribisnis lainnya yang secara langsung mendukung 4. kelancaran usaha anggota koperasi.  2.3. Risiko Kredit Sektor Pertanian Risiko merupakan salah satu unsur dari pemberian kredit, dimana risiko sebagai suatu yang dihadapi akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan dan kontra prestasi yang akan diterima kelak kemudian hari, semakin lama jangka waktu kredit. Karena pada dasarnya, tujuan pemberian kredit adalah untuk menciptakan keuntungan (profit) yang diperoleh dari pembayaran bunga maupun biaya-biaya lainnya. Pada semua banktidak mengharapkan adanya kredit yang bermasalah (Non Perfoming Loan), akan tetapi kredit bermasalah merupakan risiko yang mau atau tidak mau harus ditanggung oleh semua bank sebagai risiko dari setiap pemberian kredit.  Walaupun dalam perencanaan kredit telah melalui proses analisa SWOT, namun tetap memperhitungkan resiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya debitur mengembalikan kredit yang telah diberikan seusai yang diperjanjikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi keuntungan bank. Hal ini biasa terjadi pada semua bank, karena hampir mustahil bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100 persen berjalan lancar, sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah (non performing loan / NPL).2 Dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan pasal 19 ayat 3, disebutkan bahwa  dalam  melakukan pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Risiko kredit muncul apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu. Untuk mengompensasikan kerugian bank tersebut, bank menetapkan tingkat bunga tertentu yang lebih tinggi dan tidak hanya mengkover biaya dan memperoleh keuntungan. Risiko kredit menjadi masalah bagi bank yang pernah memiliki tingkat Non Perfoming Loan (NPL) cukup tinggi. Kredit pada sektor pertanian banyak menghadapi risiko, yaitu kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada tanaman, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembayaran kembali kredit yang telah diberikan oleh bank.  
                                                            2 Arah Kebijakan Perbankan. 2008. Info Bank. Edisi Januari 2008. 
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2.4. Kebijakan Umum Kredit Sektor Pertanian  Bank merupakan lembaga intermediasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia khususnya dalam penyediaan pembiayaan (kredit). Sektor  perbankan rupanya masih berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya perbankan tetap menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional. Karena peran ini pulalah, industri perbankan menjadi begitu disorot dan diawasi. Berita baiknya, perkembangan yang dicapai industri perbankan belakangan ini lumayan pesat. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit pasca krisis beberapa tahun silam terus meningkat. Seiring dengan terjadinya penurunan suku bunga, kredit justru tumbuh 17.66 persen menjadi Rp147.1 Triliun per Oktober 2007 dibandingkan dengan Desember 2006. Meski terjadi pertumbuhan kredit yang cukup signifikan, perbankan nasional ternyata masih mampu menekan Non Performing Loans (NPL) nya. NPL (gross) perbankan turun dari 6.98 persen menjadi 5.63 persen. Fungsi intermidiasi pun membaik, yang tercermin dari meningkatnya Loan to Deposit Ratio (LDR), menurut data Bank Indonesia (BI) LDR perbankan saat ini berada pada level 69 persen. Kredit sektor pertanian ini pada umumnya adalah kredit program yang bersifat kredit masal atau bersifat kelompok dengan dana dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Proses pengucuran kredit program dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang disusun berdasarkan musyawarah anggota keolompok. RDKK tersebut kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan teknis, setelah ditanda tangani petugas PPL, RDKK tersebut diajukan kepada dinas teknis, yaitu dinas yang membidangi pertanian, setelah disetujui oleh dinas teknis   baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (Bank pelaksana).  3. KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN 3.1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kredit Sektor Pertanian Pengembangan sektor pertanian mencakup berbagai aspek, sehingga dalam pelaksanaannya terkait banyak faktor. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian dilaksanakan semua pihak secara bersama-sama melalui program-program yang telah terkoordinasi, karena  sektor 
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pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis pada pembangunan nasional, baik sebagai penopang kebutuhan  pangan  nasional maupun sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Peran pemerintah dalam mendorong pengembangan kredit pada umumnya dan khususnya pada sektor pertanian antaralain melalui paket kebijakan 1 Juni 1983(PAKJUN), paket kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO), Paket Kebijakan 28 Februari 1991 (PAKFEB), serta untuk meningkatkan hasil produktivitas usaha tani, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Kredit Usaha Tani yang digulirkan pada Tahun 1999 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK/017/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 untuk tahun anggaran 1999/2000. Program ini merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan meningkat dan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani, yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani. Dengan tujuan penyaluran KUT mengacu pada beberapa pertimbangan. Pertama, tingginya komitmen pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian yang berbasis sumber daya seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kedua, sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dominan terbesar ketiga yang membentuk PDB. Ketiga, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dari total tenaga kerja yang ada. Keempat, kebutuhan petani terhadap uang tunai (modal) untuk membiayai usahataninya sangat menonjol dalam kegiatan pembelian benih dan sarana produksi pertanian. Selain itu, juga dikeluarkannya kebijakan mengenai pembiayaan pertanian yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/05.140/3/2004 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi, yaitu kegiatan nonfisik yang mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.  3.2. Kebijakan Bank Indonesia Diketahui bahwa rasio antara kelompok tani dengan desa di Kabupaten Cirebon sebesar 7.6 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Temanggung (3.2), Kabupaten Magelang (6.6), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (5.6). Namun demikian, kondisi tersebut tidak mencerminkan bahwa petani di Kabupaten Cirebon lebih banyak mendapatkan manfaat dalam 
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berkelompok, dibandingkan tiga kabupaten lain. Mengingat fungsi kelompok tani secara umum lebih banyak untuk tujuan administratif, terutama yang terkait dengan penyaluran bantuan dari suatu program pemerintah. Berdasarkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004  tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai 1 (satu) tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada giliranya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia ditengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai lembaga keuangan negara yang independen berada diluar pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksaan Undang-Undang dan menjangkau seluruh bangsa negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administrtif. Peranan Bank Indonesia telah dibagi menjadi dua, yaitu peranan makro dan peranan mikro. Peranan makro dari Bank Indonesia adalah berperan sebagai bank sentral yang berhubungan dengan dunia perbankan dan merupakan urat nadinya perekonomian, sehingga peranan perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian negara. Peranan mikro dari Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral sangat menentukan untuk  dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat sehubungan dengan adanya dana masyarakat dalam bank di Indonesia. Disamping dari sisi mikro dan makro, peranan Bank Indonesia sebagai advisor pemerintah, khususnya advisor yang berkenaan dengan masalah- masalah moneter dan keuangan sangatlah penting, karena akan memberikan masukan-masukan secara khusus yang mempelajari trend pasar sehingga dapat memformulasikan kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan perkembangan  pasar. 
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3.3. Kebijakan Bank Pelaksana (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat) PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan dengan nama panggilan PT. Bank Jateng merupakan bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah. Berdiri sejak tanggal 6 April 1963 dengan tujuan adalah untuk mengelola keuangan daerah, yaitu sebagai pemegang kas daerahdan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit pada pengusaha kecil. PT. Bank Pembangunan   Daerah   Jawa   Tengah   yang   mempunyai sebutan  PT. Bank  Jateng,  sebagai  bank penyalur  dana  mempunyai  fungsi yang sangat strategis dalam mata rantai kegiatan ekonomi nasional. Dalam fungsi ini bank harus mampu memilih dan menentukan kegiatan-kegiatan usaha yang layak untuk dibiayai dengan dana masyarakat. Disini dituntut kemampuan yang handal dari bank dan para pengelolanya untuk mengenali, menilai, dan memilih secara cermat kegiatan-kegiatan usaha yang benar-benar produktif dan ekonomis. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat ini PT. Bank Jateng tetap berpedoman pada Surat Edaran Biro Pemasaran Nomor 4116/DK.01.01/2001 tertanggal 11 Oktober 2001. Sebagai acuan bagi PT.Bank Jateng dalam pelaksanaan Alokasi Pemberian Kredit, Surat Keputusan Direksi Nomor 0195/HT.0101/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKB) yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan.  4. PEMBAHASAN Sektor perbankan masih berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu tetap menjadi pemain utama di sistem keuangan nasional. Karena peran itu pulalah, maka perkembangan perbankan selalu menjadi sorotan masyarakat, mulai dari pertumbuhan asset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga(DPK), maupun pertumbuhan kredit yang telah disalurkannya, pertumbuhan kredit sampai dengan tingkat keberadaan Non Performing Loans (NPL), dari 6.98 persen menjadi 5.63 persen, serta fungsi intermidiasi perbankan yang semakin membaik tercermin dari meningkatnya Loan Deposit Ratio. Meski terjadi peningkatan fungsi intermidiasi, permintaan (demand) kredit dari sektor riil masih terbatas, hal ini terjadi karena bank yang cenderung risk avers, atau menghindari resiko dan operasi bank yang belum 
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efisien. Karena itu untuk mengoptimalkan fungsi intermidiasi perbankan, pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menodorong pertumbuhan kredit demi merangsang perbankan nasional agar bisa menjalankan fungsi intermidiasi secara efektif. Peranan pemerintah dalam mengoptimalkan serta memberdayakan seluruh kekuatan sektor ekonomi terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam pembangunan ekonomi yang diwujudkan melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif harus dilakukan secara transparan sehingga terciptanya iklim berusaha yang kondusif, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pengusaha kecil tersebut untuk mengakses permodalan khususnya pada perbankan nasional. Kredit untuk sektor pertanian terutama komoditas agribisnis perlu untuk tingkatkan dan dikembangkan. Proporsi kredit perbankan  untuk  mengenjot sektor pertanian tersebut selama ini masih  lemah, hal  ini  sebagai  imbas adanya “trauma” tingginya resiko kredit macet pada sektor pertanian semenjak mencuatnya kredit macet pada Kredit Usahatani beberapa waktu yang lalu. Keadaan ini terlihat dari lambannya perkembangan kredit pada sector pertanian secara nasional. Perkembangan kredit pada sector pertanian, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah sampai Juni 2013, NPL tercatat 0.77 persen, turun 0.3 persen dibanding akhir 2012 yang tercatat 0.80 persen. NPL yang hanya sebesar 0.77 persen adalah prestasi yang dapat dibanggakan dalam mengelola kredit yang cukup besar (Rp20.5 Triliun). Total kredit yang disalurkan mencapai Rp20.5 Triliun. Sementara total kredit pada 2012 tercatat Rp18.3 Triliun. Secara nasional sumbangan sektor pertanian  memberikan  manfaat yang besar dalam pembentukan PDB nasional, penyerapan tenaga kerja dan perolehan devisa. Konstribusi sektor pertanian terhadap PDB menempati urutan ketiga setelah sektor industri dan sektor perdagangan. Dalam pembentukan PDB sektor pertanian termasuk kehutanan dan perikanan memberikan konstribusi sebesar 13.8 persen atau setara dengan nominal 261.3 Triliun, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah telah menyadari bahwa dengan tanpa adanya kredit program (kredit bersubsidi) pada sektor pertanian jelas akan membawa dampak menurunnya minat perbankan membiayai kredit pada sektor ini, hal ini bias dimaklumi karena tingginya resiko   serta sulitnya pemenuhan data yang sesuai dengan analisa bank teknis membuat perbankan nasional tidak berani mengambil resiko atas kelancaran pembayaran kembali kredit pada sektor pertanian ini. 
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Kredit pada sektor pertanian ini memang mengandung resiko yang lebih tinggi dari pada sector lainnya, keengganan perbankan mengucurkan kredit pada sektor pertanian ini disebabkan karena masih adanya trauma terhadap kredit macet masa lalu. Akibat resiko yang tinggi pula investor dan dunia usahapun enggan masuk ke sektor pertanian. Dari Kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh Bank Indonesia memang akan memacu pengembangan kredit pada sektor pertanian, namun disisi lain besarnya resiko kredit Non Performing Loan pada sektor ini. Bank Indonesia tidak mau memahami apapun yang tejadi di lapangan, yang penting Non Performing Loan tidak melebihi 5 persen. Dunia perbankan juga harus dapat mendukung kegiatan program- program pemerataan dan upaya pengentasan kemiskinan. Pelayanan perbankan harus meluas sehingga menjangkau lebih banyak lagi usaha kecil dan mereka yang berpenghasilan rendah. Berbagai kebijakan dibidang perbankan yang ditempuh sampai saat ini memang telah memberikan keleluasaan dan cakrawala baru bagi bank untuk tumbuh dan berkembang. Namun, keleluasaan dan ruang gerak yang lebih besar menuntut tanggung jawab yang lebih besar pula bagi para pengelola bank. Tanggung jawab ini tidak hanya meliputi tugas untuk mengelola dan mengembangkan banknya, tetapi juga tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan bank serta tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Pada Kebijakan Perkreditannya, PT.Bank Jateng melakukan kerja sama dengan beberapa instansi baik pusat maupun daerah sebagai pemilik dana untuk melakukan penyaluran kredit program khususnya pada sektor  pertanian,  tentang  hal  ini  diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT.Bank Jateng Nomor 0118/HT.01.01/2007 tertanggal 15 Mei 2007. Sektor pertanian dalam penyaluran kredit pada PT.Bank Jateng masih menduduki peringkat ketiga setelah sektor lain-lain (konsumsi) dan sektor perdagangan, hal ini tidak terlepas dari kebijakan PT. Bank Jateng untuk tetap mengoptimalkan peran intermidiasinya pada sektor pertanian  dengan  tetap  mengupayakan  dana- dana  murah  yang  sumber  pengembaliannya  berasal dari dana-dana pemerintah, baik pusat maupun daerah yang telah dituangkan dalam APBD maupun dana kerjasama dengan BUMN/BUMD, Badan Hukum maupun Lembaga/Instansi lain yang tetap komit  terhadap pengembangan kredit pada sector pertanian. Dengan jenis kredit sektor pertanian yang ditawarkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah: kredit ketahanan pangan, kredit pusaka mandiri, kredit karya sejahtera, Kredit Kepada Pengusaha Kecil Dan Mikro (KPKM), Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi(KKPE). 
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PT. Bank Jateng sebagai pelaksana pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP). Menunjuk Perjanjian Kerjasama antara Pusat Perijinan dan Investasi Departemen Pertanian dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 282/INV.PPI/10/2007 dan Nomor 7951/HT.01.02/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, tentang Pelaksanaan Fasilitas Penyaluran Bantuan langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian Pemberian BLM-KIP ini bertujuan untuk meringankan beban biaya usaha pertanian kepada Kelompok Sasaran (Target Groups) yang melakukan usaha pertanian disubsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan atau perkebunan dimana biaya usaha tersebut menggunakan kredit/pembiayaan dari bank. Untuk pelaksaannya telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Biro Kredit Nomor 8729/DK.02.01/2007 tertanggal 14 Desember 2007. Kebijakan PT. Bank Jateng untuk tetap mengembangkan kredit pada sector pertanian sebagai mana diatas menjadi dasar pelaksanaan pada tingkat Kantor Cabang dan kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Dengan program waktu pengembalian kredit untuk angsuran pokok dalam perjanjian kreditnya bias dijadwal sesuai musim, yaitu dengan sistem angsuran triwulanan (tiga bulan sekali) maupun sistem angsuran enam (6) bulan sekali. Dari hal diatas menunjukkan bahwa posisi yang dilematis bagi PT. Bank Jateng, sebagai upaya mengembangkan kredit pada sektor pertanian pada satu sisi berupaya untuk meringankan debiturnya (petani), akan tetapi disisi yang lain justru akan menjadi bumerang bagi banknya sendiri, karena selain kualitas kreditnya terjadi lonjakan penurunan kualitas yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan kredit demikian juga penurunan kualitas kredit akan berpengaruh terhadap penyediaan PPAP tersebut yang diambilkan dari biaya, dengan pengambilan biaya maka akan berpengaruh pada rugi laba bank (pengurangan modal).  5. SIMPULAN DAN SARAN 5.1. Simpulan Berdasarkan uraian dapat disimpulkan hal-halsebagaiberikut: 1. Terdapat peluang untuk mengadakan regulasi mengenai sistem dan mekanisme untuk meningkatkanpengembangan kredit pada sektor pertanian. Regulasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan, mengintegrasikan, atau menghubungkan beberapa unsur pokok dalam sebuah system dan mekanisme yang terpadu. Unsur tersebut terdiri dari 
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Bank yang memberikan kredit pada sektor pertanian, lembaga Asuransi/Penjaminan yang akan menjamin kelancaran pemberian kredit, serta lembaga yang mengkordinasikan semua pembinaan dan pengawasan teknis pada kredit sektor pertanian ini. Untuk mewujudkan sistem dan mekanisme tersebut diperlukan perubahan pada peraturan yang ada khususnya terkait dengan pemberian kredit pada sector pertanian. 2. Bank dalam pemberian  kredit  selalu  terikat  pada  aturan  hukum yang berlaku, dalam masalah pemberian kredit pada sector pertanian ini terjadi kontradiksi kepentingan, disatu sisi Pemerintah/Bank Indonesia mengupayakan pengembangan kredit pada sector pertanian, disisi lain menekankan prinsip kehati-hatian  dalam setiap  penyalurannya dengan pembebanan resiko pada setiap penurunan kualitas kredit tanpa adanya perlakuan khusus. 3. Setelah   berakhirnya   Kredit   Likuiditas   Bank   Indonesia,   maka kendala dan kesulitan petani dalam mengakses kredit perbankan semakin tertutup rapat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendekatan perbankan yang lebih menekankan dan mementingkan persyaratan formal (bank teknis) menjadikan sulit dipenuhi oleh para petani. Karakteristik dan kondisi Petani yang belum sesuai dengan ketentuan bank teknis serta peraturan perundang-undangan yang belum berhasil menciptakan sistem dan mekanisme yang bisa menjembatani kesenjangan sikap perbankan dan  karakteristik  petani pada dunia perbankan, dimana  peraturan tersebut kurang jelas, tegas dan adanya ketidaksinkronnya antara yang satu dengan yang lain.  5.2. Saran Pembiayaan pertanian, merupakan hal utama untuk keberlangsungan kegiatan pertanian di Indonesia. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah pemerintah hendaknya dapat memberikan kemudahan dalam pengajuan syarat untuk kredit pertanian bagi petani, hal ini disebabkan karena kredit pertanian menggunakan persyaratan (birokrasi) yang mempersulit petani, sehingga respon atau motivasi petani dalam pengajuan kredit masih rendah.  



   PENGARUH KREDIT DAN BANTUAN MODAL TERHADAP KEPUTUSAN PRODUKSI DAN KONSUMSI SERTA DAMPAKNYA PADA KESEJAHTERAAN RUMAHTANGGA PETANI  B.M. Sinaga1, Sri. Hartoyo2, R. Winandi3, Bernard deRosari4,  dan Novindra1 1Dept. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, FEM IPB 2Dept. Ilmu Ekonomi, FEM IPB 3Dept. Agribisnis, FEM IPB 4Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT, Balitbangtan Kementerian Pertanian   ABSTRACT Production and consumption decisions describe the economic behavior of farm household to achieve welfare, which is limited by their resources including credit and capital for farm financing. The objective of the study was to analyze the effect of credit and capital on production, consumption, and investment decisions, and its impact on welfare of farm household. The study was conducted in District Kupang, Province of NTT. The samples of this research are 125 farm households in five villages. Data analysis using Farm Household Economic Model as a system of simultaneous equations and estimated using Two Stage Least Squares Method. Analysis of credit and capital policy impact used six simulation scenarios. The results showed that (1) demand for credit and capital is influenced by cost of production, household income and expenditure; (2) credit and capital used affect the production, consumption, and investment, and (3) the effect of credit increasing and price of calves can be compensated by increasing of cattle selling price or combination between cattle selling price increasing and input productivity increasing (feeder and feed) in order to increase welfare of farm household.  Keywords: Farm Household, Credit and Capital, Welfare.   1. PENDAHULUAN Rumahtangga petani di pedesaan terutama di negara-negara berkembang sering menghadapi permasalahan permodalan untuk mengembangkan usahataninya. Pemerintah negara-negara tersebut 
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mengeluarkan kebijakan bantuan modal dan skim-skim kredit pertanian. Pemerintah Indonesia sejak revolusi hijau memberikan perhatian yang besar dengan berbagai kebijakan pemberdayaan pertanian. Salah satu kebijakan untuk memberdayakan sektor pertanian adalah melalui instrumen kredit program dan bantuan modal bagi petani. Upaya pemerintah tersebut dimulai dari Program Bimas, Inmas, Insus, Supra Insus, sampai dewasa ini dengan berbagai program penguatan modal petani (Kementan, 2010). Pentingnya kredit dan bantuan modal dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani telah dibuktikan di berbagai negara terutama di negara-negara berkembang. Kredit dan bantuan modal dapat meningkatkan taraf hidup petani miskin melalui perbaikan produksi dan peningkatan konsumsi rumahtangga (Nuryartono et al., 2005; Adebayo et al., 2008; Nwaru et al., 2011; Saleem, 2011; Yasmeen et al., 2011). Rumahtangga petani akan membuat keputusan ekonomi, yaitu keputusan produksi dan keputusan konsumsi. Keputusan ekonomi rumahtangga tersebut dipengaruhi oleh besarnya pendapatan rumahtangga yang diterima dari berbagai sumber pendapatan, baik usahatani maupun usaha non pertanian serta faktor karakteristik keluarga (Caillavet et al., 1994; Supriatna, 2003; Darmawanto, 2009; Sayaka et al., 2011).  Sasaran kebijakan penguatan permodalan melalui kredit dan bantuan modal yaitu rumahtangga petani miskin. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang tergolong tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (20.88 persen) dan sebagian besar penduduknya (68.15 persen) bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat pendapatan yang rendah, ketahanan pangan yang rendah, ciri produktivitas dan produksi pertanian yang rendah, serta tingkat pengembalian dan perguliran kredit yang tersendat (PNPM NTT, 2009; Pemda NTTb, 2011; BBKP, 2011; BPS Provinsi NTT, 2011; BPS Provinsi NTT, 2012).  Dari berbagai sumber kredit dan bantuan modal tersebut, tujuan permintaan kredit dan bantuan modal adalah dominan untuk usaha ternak terutama ternak sapi (BPTP NTT, 2010; Pemda NTT, 2011a). Dengan demikian sasaran penelitian adalah rumahtangga petani sapi yang mendapatkan kredit dan bantuan modal. Penelitian mengenai peran kredit dan bantuan modal pertanian bagi petani telah banyak dilakukan. Namun fokus penelitian selama ini masih bersifat parsial, memandang petani sebagai individu yang bisa membuat keputusan usahatani secara sendiri, dan terutama menganalisis pada sisi 
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luar (eksternal) petani (Syukur, 2002; Supriatna, 2003; Sihaloho, 2004; Fatchudin, 2006; Hussein, 2007; Ashari, 2009; Saleem, 2011; Muayila, 2012). Hal penting yang perlu dilakukan juga adalah analisis dari sisi internal petani yaitu perilaku petani dalam memutuskan untuk mengalokasikan kredit dan bantuan modal dalam konteksnya sebagai sebuah lembaga rumahtangga. Ciri keputusan petani dalam konteks rumahtangga (household) adalah adanya keterkaitan antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi sebagai suatu sistem. Oleh karena itu diperlukan penelitian dari sisi perilaku ekonomi rumahtangga tani dalam memanfaatkan kredit dan bantuan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan kredit dan bantuan modal terhadap keputusan produksi, konsumsi, dan investasi serta dampaknya pada kesejahteraan rumahtangga petani.  2. METODE PENELITIAN 2.1. Metode  Penelitian menggunakan metode survey dan pengumpulan data dengan teknik wawancara menggunakan instrumen kuesioner. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dalam bentuk cross section yang berasal dari rumahtangga petani. Pengumpulan data dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Oktober 2013.  2.2. Lokasi dan Sampel Kabupaten Kupang di NTT dipilih sebagai kabupaten lokasi penelitian secara purposive dengan pertimbangan: (1) jumlah populasi sapi terbanyak, (2) jumlah rumahtangga petani terbanyak, (3) adanya pusat pelayanan inseminasi buatan (IB) sapi dan pengembangan hijauan makanan ternak (HMT), dan (4) keragaman sumber-sumber pemberi kredit dan bantuan modal. Sampel kecamatan dan desa/kelurahan ditentukan secara purposive berdasarkan (1) sentra populasi sapi, dan (2) sebaran sumber-sumber pemberi kredit dan bantuan modal untuk usaha ternak sapi. Empat kecamatan dipilih yaitu, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Kupang Timur, dan Kecamatan Fatuleu. Desa/kelurahan sampel dari masing-masing kecamatan sampel yaitu Kelurahan Teunbaun (Amarasi Barat), Kelurahan Buraen (Amarasi Selatan), Desa Oesao dan Kelurahan Naibonat (Kupang Timur), dan Desa Sillu (Fatuleu).  
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Rumahtangga petani adalah yang menerima kredit dan atau bantuan modal pertanian dalam 2 tahun terakhir untuk usaha penggemukan sapi. Berdasarkan jumlah rumahtangga petani penerima kredit dan bantuan modal di setiap desa sampel terbentuk kerangka contoh, dan dilakukan penarikan contoh dengan metode simple random sampling. Pada beberapa desa dan program bantuan modal dilakukan sensus karena jumlah rumahtangganya sedikit. Berikut sebaran rumahtangga sample tiap desa/kelurahan.  Tabel 1. Sebaran Rumahtangga Sampel Desa/Kelurahan Penelitian Berdasarkan Sumber Kredit dan Bantuan Modal 
No Kecamatan Desa/Kelurahan Program Kredit dan Bantuan Modal JumlahPUAP Anggur Merah PUSKUD NTT Penyelamatan Sapi Betina Produktif Kredit Koperasi1. Amarasi Barat Teunbaun 23 - 4 10 - 372. Amarasi Selatan Buraen 8 10 7 - - 253. Kupang Timur Oesao - 10 10Naibonat - 20 - - - 204. Fatuleu Sillu - 20 - 13 - 33J u m l a h 31 50 11 23 10 125Sumber: Data Primer, 2013  2.3. Metode Analisis Analisis pengaruh pemanfaatan kredit dan bantuan modal terhadap keputusan produksi, konsumsi, dan investasi rumahtangga menggunakan model ekonomi rumahtangga petani.  Model ekonomi rumahtangga petani yang dibangun yaitu model ekonometrika dalam bentuk sistem persamaan simultan dan diestimasi menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Model terdiri dari 30 persamaan, yaitu 14 persamaan perilaku dan 16 persamaan identitas. Persamaan tersebut dikelompokkan dalam 4 blok, yaitu: (1) blok produksi; (2) blok permintaan dan pengembalian kredit dan bantuan modal; (3) blok pendapatan rumahtangga; dan (4) blok pengeluaran rumahtangga.  Analisis dampak kebijakan kredit dan bantuan modal dilakukan dengan enam skenario simulasi kebijakan, yaitu (1) peningkatan kredit dan bantuan modal usaha sapi masing-masing sebesar 25 persen; (2) peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen; (3) peningkatan harga jual sapi sebesar 25 persen; dan (4) peningkatan produktivitas input usahaternak sapi (bakalan dan pakan) sebesar 20 persen; (5) kombinasi skenario 1, 2, dan 3; dan (6) 
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kombinasi skenario 1, 2, dan 4. Dampak simulasi kebijakan terhadap ekonomi rumahtangga petani dilihat dari indikator perubahan produksi, permintaan kredit dan bantuan modal, pendapatan, dan pengeluaran rumahtangga petani.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Sumber dan Alokasi Kredit dan Bantuan Modal Kredit dan bantuan modal yang diterima oleh rumahtangga dialokasikan untuk kegiatan produktif dan konsumtif dalam konteks rumahtangga. Kredit umumnya didapat dari lembaga ekonomi formal maupun non formal. Kredit yang diterima dari lembaga formal terutama koperasi yang berbadan hukum dan sangat kecil kredit dari perbankan. Kredit dari lembaga non formal terutama rentenir dengan menerapkan bunga yang tinggi dan jangka waktu pengembalian yang pendek. Kredit dimanfaatkan untuk kegiatan produktif non pertanian yang dapat memberikan hasil dalam jangka waktu yang cepat sehingga pengembalian dapat lancar.  Bantuan modal umumnya diterima dari lembaga pemerintah dan merupakan yang terbanyak dapat diterima oleh rumahtangga petani dibandingkan rumahtangga yang meminta kredit. Bantuan modal dapat dalam bentuk tunai atau dalam bentuk natura. Bantuan modal yang diterima dalam bentuk natura sudah pasti diarahkan sesuai tujuan dari pemberian bantuan modal. Sedangkan bantuan modal dalam bentuk tunai berpeluang oleh rumahtangga diarahkan sesuai kondisinya. Alokasi kredit dan bantuan modal diarahkan untuk usaha ternak sapi, usahatani lain, usaha non pertanian, serta konsumsi (Tabel 2).  Tabel 2. Alokasi Kredit dan Bantuan Modal Rumahtangga Petani di Kabupaten Kupang, NTT Persentase terhadap Nilai Kredit danBantuan  Modal Agroekosistem Kupang Lahan Basah Lahan KeringAlokasi untuk UT sapi 31.23 84.62 62.95 Alokasi untuk UT lain 7.69 5.30 6.27 Alokasi untuk usaha non pertanian 6.70 0.28 2.72 Alokasi untuk konsumsi 44.61 9.80 23.92 Sumber: Data Primer, 2013  Alokasi kredit dan bantuan modal pada agroekosistem lahan kering lebih banyak untuk usahatani sapi, sedangkan alokasi pada agroekosistem lahan 
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basah untuk konsumsi. Secara keseluruhan alokasi terbesar dari kredit dan bantuan modal yang diterima oleh rumahtangga petani untuk usaha ternak sapi. Hal ini memberikan indikasi cukup baik bahwa tujuan pemberian kredit dan bantuan modal adalah lebih baik untuk usaha ternak sapi, walaupun ada juga yang digunakan untuk konsumsi yang tidak sesuai dengan tujuan permintaan kredit dan bantuan modal tersebut. Dilihat dari sisi teori ekonomi rumahtangga, alokasi penggunaan sumberdaya yang dimiliki rumahtangga termasuk kredit merupakan perilaku yang rasional dalam manajemen rumahtangga. Keputusan penggunaan kredit dan bantuan modal untuk kegiatan lain bahkan penggunaan untuk konsumsi merupakan keputusan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi rumahtangga, meskipun tidak sesuai dengan tujuan pengambilan kredit dan bantuan modal.  3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumahtangga Petani Hasil estimasi model menunjukkan bahwa semua variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam setiap persamaan perilaku mempunyai tanda parameter estimasi yang sesuai dengan harapan (hipotesis), khususnya dilihat dari kriteria ekonomi (teori ekonomi). Berdasarkan kriteria statistik, nilai koefisien determinasi (R2) relatif kecil karena penelitian ini menggunakan data cross section rumahtangga petani dengan skala usahatani sapi yang kecil, sehingga keragaman variabel-variabel dalam model antar sampel kecil, tetapi hasil Uji-F menunjukkan bahwa sebagian besar persamaan dalam model (79 persen) nyata pada taraf  ≤ 0.05, sehingga variabel-variabel yang dimasukkan dalam masing-masing persamaan cukup baik menjelaskan keragaman variabel endogen. Hasil uji-t untuk masing-masing variabel penjelas yang dimasukkan dalam persamaan menunjukkan sebagian besar berpengaruh nyata pada taraf  ≤ 0.15, sehingga berdasarkan kriteria ekonomi dan statistik Model Ekonomi Rumahtangga Petani yang dibangun dan diestimasi cukup baik menjelaskan perilaku ekonomi dan keputusan rumahtangga petani dalam produksi, pendapatan dan pengeluaran rumahtangga.  3.2.1. Blok produksi Blok Produksi meliputi (1) Produksi Usahatani Sapi terdiri atas persamaan Jumlah Produksi Sapi (JQs), Jumlah Sapi yang Dijual (JJUAL), dan Jumlah Sapi yang Masih Diusahakan (JSU), serta (2) Permintaan Input 
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Usahatani Sapi terdiri atas Permintaan Input Sarana Produksi (Jumlah Sapi Bakalan (BKL) dan Jumlah Pakan Sapi (PKN)), dan Penggunaan Input Tenaga Kerja (Jumlah Tenaga Kerja Pria Keluarga untuk Usahatani Sapi (TPs), Jumlah Tenaga Kerja Wanita Keluarga untuk Usahatani Sapi (TWs)). Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah sapi yang dijual dipengaruhi oleh harga jual sapi yang diterima petani, jumlah sapi bakalan, jumlah pakan, dan jumlah total pengeluaran rumahtangga. Jumlah sapi yang masih diusahakan dipengaruhi oleh harga jual sapi yang diterima petani, jumlah pakan, dan nilai obat.  Jumlah sapi bakalan yang diminta dipengaruhi oleh harga sapi bakalan, jumlah pakan, dan jumlah permintaan kredit dan bantuan modal. Jumlah pakan sapi yang digunakan dipengaruhi oleh harga jual sapi yang diterima petani, jumlah sapi bakalan, dan jumlah permintaan kredit dan bantuan modal. Jumlah penggunaan tenaga kerja pria keluarga untuk usahatani sapi dipengaruhi oleh jumlah produksi sapi, jumlah tenaga kerja pria luar keluarga, dan jumlah angkatan kerja keluarga. Jumlah tenaga kerja wanita keluarga untuk usahatani sapi dipengaruhi oleh jumlah produksi sapi, jumlah tenaga kerja pria keluarga untuk usahatani sapi, dan jumlah angkatan kerja keluarga.  3.2.2. Blok permintaan dan pengembalian kredit dan bantuan modal Blok Permintaan dan Pengembalian Kredit dan Bantuan Modal, terdiri atas Jumlah Permintaan Kredit (Crs), Jumlah Pengembalian Kredit (ReCrs), Jumlah Permintaan Bantuan Modal (BMs), dan Jumlah Pengembalian Bantuan Modal (ReBMs). Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah permintaan kredit hanya dipengaruhi oleh jumlah total pengeluaran rumahtangga, sedangkan biaya total usahatani sapi dan pendapatan rumah tangga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan kredit. Jumlah pengembalian kredit dipengaruhi oleh lama pendidikan formal kepala keluarga, sedangkan jumlah pendapatan disposible rumahtangga tidak berpengaruh terhadap jumlah pengembalian kredit.  Jumlah permintaan bantuan modal dipengaruhi oleh biaya total usahatani sapi dan pendapatan rumahtangga petani. Jumlah pengembalian bantuan modal dipengaruhi oleh jumlah pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan rumahtangga, sedangkan pendapatan dari usahatani sapi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengembalian bantuan modal.    
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3.2.3. Blok pendapatan rumahtangga Blok Pendapatan Rumahtangga (PRT) bersumber dari pendapatan usahatani sapi (PUTs) dan pendapatan rumahtangga selain usahatani sapi (PRTss). Pendapatan dari usahatani sapi (PUTs) adalah selisih dari penerimaan (NPS) dan biaya (TCs) usahatani sapi. Penerimaan usahatani sapi (NPS) adalah penjumlahan nilai jual (NJUAL) dan nilai sapi yang masih diusahakan (NSU). Biaya usahatani sapi (TCs) adalah penjumlahan dari nilai sapi bakalan (NBKL), nilai pakan (NPKN), nilai obat (NOBT), nilai tenaga kerja pria luar keluarga (NPL), dan nilai tenaga kerja usahatani sapi borongan (NTS). Pendapatan disposable (PRTD) adalah pendapatan rumahtangga (PRT) setelah dikurangi pajak (Pajak). Pendapatan disposable adalah pendapatan rumahtangga yang siap dibelanjakan untuk pengeluaran konsumsi dan investasi.  3.2.4. Blok pengeluaran rumahtangga Blok pengeluaran rumahtangga terdiri atas pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi rumahtangga. Total pengeluaran rumahtangga (TPRT) adalah penjumlahan pengeluaran konsumsi rumahtangga (KNPT) dan pengeluaran investasi (INV). Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran konsumsi pangan dan jumlah pengeluaran konsumsi non pangan rumahtangga masing-masing dipengaruhi oleh jumlah anggota rumahtangga, sedangkan jumlah pendapatan disposable rumahtangga tidak berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran konsumsi pangan maupun konsumsi non pangan rumahtangga.  Jumlah pengeluaran investasi aset dan jumlah pengeluaran investasi asset lainnya, masing-masing dipengaruhi oleh lama pendidikan formal kepala keluarga, sedangkan pendapatan dari usahatani sapi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran investasi asset  dan asset lainnya.  3.3. Dampak Perubahan Kebihakan Kredit dan Bantuan Modal Terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Petani Hasil validasi model menunjukkan bahwa 22 variabel endogen memiliki nilai U-Theil kurang dari 0.4, sedangkan 7 variabel endogen lain yaitu variabel yang terkait permintaan dan pengembalian kredit dan bantuan modal serta variabel investasi memiliki U-Theil yang lebih besar dari 0.4. Namun variabel-variabel tersebut digunakan dalam skenario simulasi 
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sebagai variabel instrumen (eksogen) kebijakan untuk analisis dampak perubahan kebijakan kredit dan bantuan modal terhadap pendapatan dan pengeluaran rumahtangga petani. Berdasarkan kondisi tersebut maka model yang dibangun cukup baik digunakan untuk simulasi dampak perubahan instrumen kebijakan.  Indikator dampak simulasi perubahan kebijakan dilihat dari perubahan produksi, permintaan kredit dan bantuan modal, pendapatan rumahtangga, dan pengeluaran rumahtangga petani. Hasil skenario simulasi secara lengkap disajikan pada Tabel 3.  Tabel 3. Dampak Perubahan Kredit dan Bantuan Modal, Harga Sapi Bakalan Harga Jual Sapi, dan Produktibitas Input (Bakalan dan Pakan) terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumahtangga No Variabel Endogen Basis Skenario Simulasi (%)1 2 3 4 5 61. Jumlah Jual Sapi 0.97 12.38 -9.28 34.90 20.41 35.87 24.80 2. Jumlah Usaha Sapi 2.18 3.84 -2.06 -2.78 7.65 -1.62 10.01 3. Jumlah Produksi Sapi 3.15 6.47 -4.28 8.82 11.58 9.92 14.57 4. Jumlah Sapi Bakalan 1.22 18.97 -18.27 23.95 3.21 21.29 4.73 5. Jumlah Pakan 22.14 9.50 -3.93 15.32 0.77 19.38 6.82 6. Tk Pria-Sapi 119.40 2.60 -1.68 3.52 4.61 3.94 5.78 7. Tk Wanita-Sapi 18.27 4.88 -3.23 6.65 8.73 7.48 10.98 8. Tk Keluarga Sapi 137.70 2.83 -1.96 3.92 5.16 4.36 6.46 9. Total Tk-Sapi 138.10 2.90 -1.88 3.91 5.14 4.42 6.44 10. Kredit 821942.00 25.00 -1.11 5.90 1.57 25.00 25.00 11. Bantuan Modal 3240221.00 25.00 -2.60 6.40 0.60 25.00 25.00 12. Total Kredit+Modal 4062162.00 27.39 -2.30 6.30 0.79 27.39 27.39 13. Kembali Kredit 887878.00 -0.01 -0.02 0.25 0.09 0.21 0.06 14. Kembali Bantuan Modal 489502.00 -0.23 -0.57 9.40 3.46 7.87 2.35 15. Total Kembali Kredit+Modal 1377380.00 -0.09 -0.21 3.50 1.29 2.93 0.88 16. Nilai Jual Sapi 2730373.00 9.07 -7.99 67.78 19.45 65.97 21.02 17. Nilai Usaha Sapi 5205839.00 3.32 -2.08 21.22 8.46 21.69 10.06 18. Nilai Produksi Sapi 7936212.00 5.30 -4.11 37.24 12.24 36.92 13.83 19. Biaya Produksi Sapi 2176509.00 22.11 -8.15 22.73 2.98 40.00 22.14 
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Tabel 3. Dampak Perubahan Kredit dan Bantuan Modal, Harga Sapi Bakalan Harga Jual Sapi, dan Produktibitas Input (Bakalan dan Pakan) terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumahtangga (lanjutan) No Variabel Endogen Basis Skenario Simulasi (%)1 2 3 4 5 620. Pendapatan Usaha Sapi 5759703.00 -1.05 -2.59 42.72 15.74 35.76 10.7021. Pendapatan Rumahtangga 23778958.00 -0.26 -0.63 10.35 3.81 8.66 2.5922. Pendapatan Disposible 23718998.00 -0.26 -0.63 10.38 3.82 8.68 2.6023. Konsumsi Pangan 5411567.00 0.00 -0.01 0.17 0.06 0.14 0.0424. Konsumsi Non Pangan 4427130.00 -0.03 -0.07 1.19 0.44 1.00 0.3025. Total Konsumsi 11234465.00 -0.01 -0.03 0.55 0.20 0.46 0.1426. Investasi Aset 331382.00 -0.85 -2.09 34.61 12.75 28.97 8.6627. Investasi Aset Lain 7071139.00 -0.21 -0.51 8.38 3.09 7.01 2.1028. Total Investasi 7402521.00 -0.24 -0.58 9.55 3.52 7.99 2.3929. Total Pengeluaran RT 18636986.00 -0.10 -0.25 4.13 1.52 3.45 1.03Keterangan Skenario Simulasi: 1. Peningkatan kredit dan bantuan modal usaha sapi masing-masing sebesar 25 persen;  2. Peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen;  3. Peningkatan harga jual sapi sebesar 25 persen; 4. Peningkatan produktivitas input (bakalan dan pakan) sebesar 20 persen; 5. Kombinasi peningkatan kredit dan bantuan modal usaha sapi, dan harga jual sapi masing  masing sebesar 25 persen serta peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen;  6. Kombinasi peningkatan kredit dan bantuan modal usaha sapi masing-masing sebesar 25  persen, peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen, serta peningkatan  produktivitas input (bakalan dan pakan) sebesar 20 persen.   1. Peningkatan jumlah permintaan kredit dan bantuan modal masing-masing sebesar 25 persen Peningkatan jumlah permintaan kredit dan bantuan modal masing-masing sebesar 25 persen berdampak terhadap peningkatan jumlah penggunaan input produksi (bakalan, pakan, dan tenaga kerja) sehingga produksi sapi (jumlah sapi yang dijual, jumlah sapi yang masih diusahakan) meningkat. Namun, peningkatan nilai produksi sapi lebih rendah dari peningkatan nilai biaya produksi (produktivitas input usaha ternak sapi yang masih rendah) sehingga pendapatan pendapatan dari usahatani sapi menurun dan pendapatan disposible rumahtangga menurun. Penurunan pendapatan disposible rumahtangga menyebabkan penurunan konsumsi 
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(pangan dan non pangan) dan investasi (asset dan asset lainnya), sehingga total pengeluaran atau kesejahteraan rumahtangga petani menurun.   2. Peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen Peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen berdampak langsung terhadap penurunan jumlah permintaan sapi bakalan yang cukup besar (18 persen) sehingga jumlah produksi sapi turun (penurunan jumlah sapi yang dijual, jumlah sapi yang masih diusahakan, jumlah penggunaan input sarana produksi dan tenaga kerja). Penurunan produksi sapi menurunkan nilai produksi sapi yang lebih besar dari penurunan biaya produksi sapi sehingga pendapatan dari usahatani sapi menurun, kemudian pendapatan rumahtangga dan pendapatan disposibel juga menurun. Penurunan pendapatan dari usahatani sapi, pendapatan rumahtangga dan pendapatan disposable menyebabkan penurunan jumlah permintaan dan pengembalian kredit dan bantuan modal, juga penurunan konsumsi (pangan dan non pangan) dan investasi (asset dan asset lainnya), sehingga total pengeluaran atau kesejahteraan rumahtangga petani menurun.  3. Peningkatan harga jual sapi sebesar 25 persen Peningkatan harga jual sapi sebesar 25 persen berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah sapi yang dijual lebih besar daripada penurunan jumlah sapi yang masih diusahakan, sehingga jumlah produksi sapi dan nilai produksi sapi meningkat.  Peningkatan harga jual sapi juga meningkatkan penggunaan input sarana produksi (jumlah bakalan dan pakan) dan tenaga kerja, sehingga biaya produksi sapi meningkat. Namun peningkatan nilai produksi sapi lebih besar dari peningkatan biaya produksi sapi sehingga pendapatan rumahtangga (pendapatan dari usahatani sapi dan disposable income) meningkat. Peningkatan pendapatan rumahtangga menyebabkan peningkatan jumlah permintaan dan pengembalian kredit dan bantuan modal, konsumsi (pangan dan non pangan) dan investasi (asset dan asset lainnya), sehingga total pengeluaran atau kesejahteraan rumahtangga petani meningkat.  4. Peningkatan produktivitas input usaha ternak sapi sebesar 20 persen Peningkatan produktivitas input (bakalan dan pakan) sebesar 20 persen berdampak terhadap peningkatan jumlah produksi sapi (peningkatan jumlah sapi yang dijual, jumlah sapi yang masih diusahakan, jumlah penggunaan input sarana produksi dan tenaga kerja). Peningkatan produktivitas input usahaternak sapi menyebabkan besarnya peningkatan 



604 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Pengaruh Kredit dan Bantuan...  B.M. Sinaga, Sri. Hartoyo, R. Winandi, Bernard deRosari, dan Novindra 

nilai produksi sapi lebih besar dari peningkatan biaya produksi sapi sehingga pendapatan dari usahatani sapi meningkat, kemudian pendapatan rumahtangga dan disposable income juga meningkat. Peningkatan pendapatan dari usahatani sapi, pendapatan rumahtangga dan disposable income menyebabkan peningkatan jumlah permintaan dan pengembalian kredit dan bantuan modal, juga peningkatan konsumsi (pangan dan non pangan) dan investasi (asset dan asset lainnya), sehingga total pengeluaran atau kesejahteraan rumahtangga petani meningkat.  5. Kombinasi peningkatan kredit dan bantuan modal usaha sapi, dan harga jual sapi masing-masing sebesar 25 persen serta peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen  Peningkatan harga jual sapi sebesar 25 persen berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013 bahwa harga jual sapi hidup adalah Rp24 000 per kg berat hidup, naik dari penetapan harga tahun 2012 sebesar Rp19 000 per kg berat hidup. Kombinasi peningkatan permintaan kredit dan bantuan modal, dan harga jual sapi masing-masing sebesar 25 persen serta peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen, menyebabkan meningkatnya jumlah sapi yang dijual lebih besar dari penurunan jumlah sapi yang masih diusahakan, sehingga jumlah produksi sapi dan nilai produksi sapi  meningkat. Kombinasi perubahan tersebut meningkatkan penggunaan input sarana produksi (jumlah bakalan dan pakan) dan tenaga kerja, sehingga biaya produksi sapi meningkat. Namun peningkatan nilai produksi sapi lebih besar dari peningkatan biaya produksi sapi sehingga pendapatan rumahtangga (pendapatan dari usahatani sapi dan disposable income) meningkat. Peningkatan pendapatan rumahtangga menyebabkan peningkatan jumlah permintaan dan pengembalian kredit dan bantuan modal, konsumsi (pangan dan non pangan) dan investasi (asset dan asset lainnya), sehingga total pengeluaran atau kesejahteraan rumahtangga petani meningkat sebesar 3.45 persen.  6. Kombinasi peningkatan kredit dan bantuan modal usaha sapi masing-masing sebesar 25 persen, peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen, serta peningkatan produktivitas input (bakalan dan pakan) sebesar 20 persen. Kombinasi peningkatan kredit dan bantuan modal usaha sapi masing-masing sebesar 25 persen, peningkatan harga sapi bakalan sebesar 15 persen, serta peningkatan produktivitas input (bakalan dan pakan) sebesar 20 persen, menyebabkan meningkatnya jumlah sapi yang dijual dan jumlah 
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sapi yang masih diusahakan, sehingga jumlah produksi sapi dan nilai produksi sapi  meningkat. Kombinasi perubahan tersebut meningkatkan penggunaan input sarana produksi (jumlah bakalan dan pakan) dan tenaga kerja, sehingga biaya produksi sapi meningkat. Namun peningkatan nilai produksi sapi lebih besar dari peningkatan biaya produksi sapi sehingga pendapatan rumahtangga (pendapatan dari usahatani sapi dan disposable income) meningkat. Peningkatan pendapatan rumahtangga menyebabkan peningkatan jumlah permintaan dan pengembalian kredit dan bantuan modal, konsumsi (pangan dan non pangan) dan investasi (asset dan asset lainnya), sehingga total pengeluaran atau kesejahteraan rumahtangga petani meningkat sebesar 1.03 persen.  Peningkatan kesejahteraan rumahtangga pada simulasi ini (sebesar 1.03 persen) lebih rendah daripada peningkatan kesejahteraan pada simulasi ke-5 (sebesar 3.45 persen), memberikan arti bahwa peningkatan harga jual sapi berpengaruh lebih besar dari peningkatan produktivitas. Simulasi ke-6 juga memberikan arti pentingnya peningkatan produktivitas dimana peningkatan kredit dan bantuan modal (simulasi ke-1) dan simulasi peningkatan harga bakalan (simulasi ke-2) memberikan dampak negatif pada kesejahteraan rumahtangga. Pada simulasi ke-6 (kombinasi simulasi ke-1 dan simulasi ke-2) dikombinasikan dengan simulasi ke-4, yaitu peningkatan produktivitas input menghasilkan peningkatan kesejahteraan rumahtangga.   4. SIMPULAN DAN SARAN 4.1. Simpulan Beberapa kabupaten dipilih secara purposif yang dinilai representatif untuk dilakukan kajian tentang peran Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai pendamping Penyuluh Pertanian Pemerintah (PNS).   1. Sumber-sumber kredit dan bantuan modal pertanian sebagian besar berasal dari program pemerintah (pusat dan daerah) yaitu Program PUAP, Penyelamatan Sapi Betina Produktif, Anggur Merah, dan Dana Bantuan Sosial (Bansos). Program tersebut umumnya dalam bentuk bantuan modal kecuali kredit yang disalurkan melalui koperasi. Bentuk bantuan modal dapat berupa tunai maupun natura (input produksi).  2. Alokasi kredit dan bantuan modal pertanian oleh rumahtangga sebagian besar digunakan untuk usaha ternak sapi, walaupun ada juga yang dimanfaatkan untuk usaha produktif non sapi bahkan untuk konsumsi. 



606 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Pengaruh Kredit dan Bantuan...  B.M. Sinaga, Sri. Hartoyo, R. Winandi, Bernard deRosari, dan Novindra 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi rumahtangga petani: a. Produksi sapi dipengaruhi oleh harga jual sapi dan harga pakan. Jumlah kredit dan bantuan modal mempengaruhi produksi melalui penggunaan input sarana produksi, sedangkan penggunaan tenaga kerja pada usaha ternak sapi dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja keluarga dan produksi sapi. b. Jumlah permintaan kredit dipengaruhi oleh total pengeluaran rumahtangga, sedangkan jumlah permintaan bantuan modal dipengaruhi oleh total biaya produksi dan pendapatan rumahtangga. Jumlah pengembalian kredit dipengaruhi oleh lama pendidikan formal kepala rumahtangga, sedangkan pengembalian bantuan modal dipengaruhi oleh jumlah pengeluaran konsumsi rumahtangga. c. Jumlah pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan rumahtangga dipengaruhi oleh jumlah anggota rumahtangga, sedangkan jumlah pengeluaran investasi asset dan asset lainnya dipengaruhi oleh lama pendidikan formal kepala rumahtangga. 4. Dampak perubahan kebijakan kredit dan bantuan modal terhadap pendapatan dan pengeluaran rumahtangga petani: a. Skenario peningkatan kredit dan bantuan modal usaha sapi atau peningkatan harga sapi bakalan akan menurunkan pendapatan dan pengeluaran rumahtangga sehingga kesejahteraan rumahtangga petani menurun, sedangkan peningkatan harga jual sapi yang diterima petani akan meningkatkan pendapatan dan pengeluaran rumahtangga sehingga kesejahteraan rumahtangga petani meningkat. Juga peningkatan produktivitas input usaha ternak sapi meningkatkan produksi sapi, pendapatan, dan pengeluaran rumahtangga sehingga kesejahteraan rumahtangga petani meningkat.  b. Dampak negatif dari peningkatan permintaan kredit dan bantuan modal serta harga sapi bakalan dapat dikompensasi oleh peningkatan harga jual sapi atau dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas input (bakalan dan pakan) sehingga pendapatan dan pengeluaran rumahtangga atau kesejahteraan rumahtangga petani meningkat.  4.2. Saran 1. Dalam membuat keputusan penggunaan kredit diperlukan pembenahan dalam hal sosialisasi program, peran pendampingan dan kelembagaan. 
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Peran kelembagaan terutama koperasi dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan dan pengembalian pinjaman kredit dan bantuan modal oleh anggota secara tertib. 2. Kredit dan bantuan modal untuk kegiatan produksi usahatani akan berjalan sesuai rencana program, jika dan hanya jika kebutuhan dasar rumahtangga terutama kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan telah dipenuhi. Untuk itu dibutuhkan peningkatan peran lembaga penelitian pertanian dalam menciptakan teknologi spesifik lokasi (produktivitas tanaman dan ternak) untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan standar hidup rumahtangga petani. 3. Guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumahtangga petani sapi di Nusa Tenggara Timur, program penyediaan kredit dan bantuan modal perlu disertai dengan penerapan harga jual sapi (Peraturan Daerah Provinsi NTT tahun 2013 tentang penetapan harga jual sapi) atau perbaikan teknis usaha ternak sapi (peningkatan produktivitas input usaha ternak) seperti peningkatan kualitas bakalan dan pakan.  DAFTAR PUSTAKA Adebayo, O. O., and Adeola, R. G. 2008. ‘Sources and Uses of Agricultural Credit by Small Scale Farmers in Surulere Local Government Area of Oyo State’. Anthropologist. 10 (4): 313-314. Ashari, 2009. Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian  Pusat Studi Sosial Ekonomi Pertanian, 7 (1). Badan Pusat Statistik. 2011. Nusa Tenggara Timur dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. Kupang. Badan Pusat Statistik. 2012. Nusa Tenggara Timur dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.  Kupang. BBKP NTT. 2011. Analisis Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Triwulan I.  Badan BIMAS Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Kupang. Caillavet F., H. Guyomard, and R. Lifran. 1994. ‘Agricultural Household Modelling and Family Economics’. Elsevier.  Darmawanto. 2009. Optimalisasi Pengembangan Kredit Sektor Pertanian; Tinjauan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Tesis Program Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana. Universitas Diponogoro. Semarang. Fatchudin. 2006. Analisis Kebijakan Perkreditan untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut  Pertanian Bogor. Bogor. 
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   MODEL PEMBIAYAAN PERTANIAN  PADA PENGUSAHAAN PISANG  Anna Fariyanti1, Yayah K. Wagiono2, dan Heri Harti2 1)Departemen Agribisnis FEM IPB/Perhepi Komda Bogor (No Anggota 0111030) 2)Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB   ABSTRAK Teknologi budidaya pisang yang telah dihasilkan oleh Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB didiseminasikan kepada petani. Selama ini pengusahaan buah pisang dilakukan tidak sesuai Prosedur Operasional Baku (POB) karena adanya kendala permodalan. Aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan masih rendah karena adanya persyaratan sertifikat kepemilikan lahan. Tujuan penelitian yaitu menyusun dan menerapkan model pembiayaan berdasarkan jumlah tanaman tanpa adanya hambatan sertifikat kepemilikan lahan. Sekitar 14 500 bibit pisang unggul telah didiseminasikan kepada petani di Kota Depok dan Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan sumberdaya lahan dan manusia yang dimiliki petani. Dalam model yang dikembangkan telah melibatkan beberapa pelaku kegiatan yaitu petani (Kelompok Tani), avalis, lembaga pembiayaan, Bappeda, Dinas Pertanian dan PKHT.  Pembiayaan untuk pengusahaan pisang dapat bersumber dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank Mandiri, koperasi maupun bantuan dari pemerintah daerah dengan berdasarkan jumlah tanaman pisang (on the plant basis).  Kata Kunci: Avalis, Pembiayaan pertanian, Pisang  1. PENDAHULUAN Upaya peningkatan kemakmuran masyarakat di Indonesia merupakan salah satu fokus dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah mencanangkan untuk melakukan revitalisasi pertanian. Dalam revitalisasi pertanian, peran penting sektor pertanian dapat dilakukan dengan memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional yang terintegrasi dengan masing-masing subsektornya.  Salah satu subsektor dalam pertanian yang berpotensi besar menjadi sumber pendapatan dan pertumbuhan baru yaitu hortikultura. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) komoditas hortikultura periode tahun 2006 sampai 2010 mengalami peningkatan rata-
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rata sebesar 5.8 persen per tahun. adapun perkembangan Produk Domestik Bruto kelompok komoditas hortikultura dapat dilihat pada Tabel 1.   Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Kelompok Komoditas Hortikultura Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia,  Tahun 2006-2010 Kelompok Komoditas Nilai Produk Domestik Bruto (Rp Milyar)2006 2007 2008 2009 2010*Sayuran 24 694.25 25 587,03 28 205.27 30 505.71 31 244.00Buah-buahan 35 447.59 42 362.48 47 059.78 48 436.70 45 482.00Tanaman Hias  4 734.27 4 104.87 3 852.67 3 896.90 6 174.00Tanaman Biofarmaka 3 762.41 4 740.92 5 084.78 5 494.24 3 665.00Total Hortikultura 68 638.53 76 795.30 84 202.50 88 333.56 85 565.00Keterangan:* Angka ramalan Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian (2011)  Tabel 1 menunjukkan bahwa diantara komoditas hortikultura, buah-buahan menempati posisi pertama dalam memberikan kontribusi terhadap PDB hortikultura. Rata-rata kontribusi PDB buah-buahan terhadap PDB hortikultura sebesar 54.1 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa buah-buahan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Pentingnya komoditas buah-buahan juga dapat dilihat dari nilai komoditas buah-buahan yang termasuk dalam komoditas bernilai ekonomi tinggi (high value).   Peluang pengembangan buah-buahan diindikasikan dengan semakin meningkatnya permintaan buah-buahan, yang ditunjukkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mengkonsumsi buah-buahan sebagai salah satu alternatif sumber pangan yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Dilihat dari konsumsi buah-buahan masyarakat Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 23.56 kg/kapita/tahun, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 31.93 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2008). Pada periode tahun 2005-2011, rata-rata konsumsi buah-buahan di Indonesia sebanyak 28.71 kg/kapita/tahun (PKHT IPB, 2013). Meskipun konsumsi buah-buahan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan namun demikian konsumsi buah-buahan tersebut masih dibawah standar kebutuhan buah-buahan yang ditetapkan Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO) sebesar 65.75 kg/kapita/tahun (Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012). Oleh karena itu, konsumsi buah-buahan masyarakat Indonesia dapat 
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ditingkatkan sampai memenuhi standar konsumsi buah-buahan yang ditetapkan oleh FAO. Kondisi tersebut mengidikasikan bahwa peluang pengembangan buah-buahan di Indonesia masih sangat besar. Sementara itu dilihat dari aspek suplai menunjukkan bahwa suplai buah nasional dengan jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang baik masih tergolong rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar luar negeri yang terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan semakin meningkatnya jumlah impor buah ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun luar negeri. Sementara itu saat ini pasokan buah nasional di pasar modern baru mencapai 20 persen sedangkan 80 persen masih berasal dari impor. Namun ironisnya, peluang yang baik ini belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal oleh petani buah dan pelaku agribisnis buah lainnya. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah suplai buah nasional tersebut yaitu  pengembangan teknologi produksi komoditas buah-buahan, termasuk pisang. Pengembangan teknologi produksi komoditas buah-buahan, termasuk pisang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Buah Tropika (PKBT), yang sekarang menjadi Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) LPPM IPB, melalui kegiatan Riset Unggulan Strategi Nasional (RUSNAS) buah, telah menghasilkan bibit unggul dan Standard Operational Procedure (SOP) buah-buahan. Dari hasil RUSNAS buah tersebut, PKHT LPPM IPB  melakukan diseminasi teknologi produksi buah kepada petani dalam rangka meningkatkan suplai buah dengan jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang baik. Pengembangan produksi dapat dilakukan dengan satu komoditas buah dalam satu wilayah sesuai dengan konsep one village one commodity (Routray, 2007; Chimudu, 2007; Dipta, 2009; Ali, 2008). Selain hal tersebut, pengembangan usahatani buah-buahan yang dilakukan oleh petani dihadapkan dengan kendala permodalan yang merupakan komponen penting dalam proses produksi. Meskipun sumber-sumber permodalan baik pada lembaga formal maupun non formal relatif tersedia, namun demikian akses petani terhadap sumber-sumber permodalan khususnya pada lembaga formal masih sangat terbatas dibandingkan dengan lembaga non formal. Sementara itu tingkat bunga pada lembaga pembiayaan non formal sangat tinggi dibandingkan lembaga formal (Ray, 1998). Bagi petani lahan luas sangat mudah mengakses permodalan pada lembaga formal, sementara sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani dengan lahan sempit. Meskipun lahan usahatani dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit dari perbankan, namun demikian hampir dapat dipastikan sebagian besar petani 
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tidak layak mendapatkan modal dari lembaga pembiayaan formal tersebut (Pasaribu et al. 2007; Ashari, 2009).  Adanya keterbatasan modal maka petani hanya dapat mengusahakan buah-buahan secara sederhana tanpa menggunakan teknik produksi dan penanganan pasca panen yang tepat sesuai SOP dan Good Agricultural Practices (GAP). Kondisi tersebut menyebabkan petani hanya mampu menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang rendah serta tidak kontinu sesuai dengan preferensi konsumen. Atas dasar uraian tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu menyusun dan menerapkan model pembiayaan pada pengusahaan pisang berdasarkan jumlah tanaman (on the plant basis) tanpa adanya hambatan sertifikat kepemilikan lahan. Komoditas buah yang dikembangkan dalam model pembiayaan yaitu pisang dengan pertimbangan bahwa pisang merupakan tanaman buah yang bernilai ekonomi tinggi dengan potensi pasar yang sangat besar baik domestik maupun luar negeri. Meskipun kebutuhan pisang dalam negeri masih belum terpenuhi, namun demikian pisang sudah menjadi komoditas ekspor dan menempati urutan ketiga besar dalam ekspor buah Indonesia (PUSDATIN, 2013). Alasan lain pemilihan komoditas pisang dalam penelitian yaitu dari aspek budidaya karena pisang lebih cepat menghasilkan dibandingkan tanaman buah lainnya. Sementara itu dalam penelitian ini, terdapat adanya jaminan permintaan dari distributor buah segar secara berkesinambungan.   2. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Program Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan IPTEK. Penelitian telah dilakukan di dua lokasi secara sengaja yaitu Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dari Kota Depok selanjutnya dipilih dua lokasi penelitian yaitu Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan dan Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol. Sedangkan dari Kabupaten Bogor dipilih Kecamatan Caringin.  Di Kota Depok terdapat tiga Kelompok Tani yang mengikuti kegiatan on the plant basis, yaitu Kelompok Tani Ceger Jaya dan Kelompok Tani Plered Lestari dari Kecamatan Sawangan sedangkan Kelompok Tani Sumber Rezeki dari Kecamatan Grogol.  Khusus Kelompok Tani Sumber Rezeki baru terbentuk pada saat kegiatan on the plant basis akan dilakukan. Sedangkan kegiatan on the plant basis di Kabupaten Bogor melibatkan anggota 
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Koperasi Kelompok Tani (KKT) Mandiri. Adapun jumlah peserta kegiatan on the plant basis pada masing-masing Kelompok Tani disajikan pada Tabel 2.  Tabel 2. Jumlah Peserta Kegiatan On The Plant Basis  Berdasarkan Lokasi Tahun 2010  Lokasi Kelompok Tani Jumlah Peserta(Orang) (%)Kota Depok Kecamatan Sawangan Ceger Jaya 44 46.3Plered Lestari 15 15.8Kecamatan Grogol Sumber Rezeki  3 3.2Kabupaten BogorKecamatan Caringin KKT Mandiri 33 34.7Total Peserta Kegiatan 95 100.0 Dalam model pembiayaan ini melibatkan beberapa pelaku kegiatan yaitu petani (anggota Kelompok Tani), Kelompok Tani, avalis (PT Mulia Raya atau PT Sewu Segar Nusantara), lembaga pembiayaan (Bank ataupun koperasi), Dinas terkait (BAPPEDA, PEMDA dan Dinas Pertanian), serta Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) LPPM IPB.   3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Penerapan Teknologi Produksi pada Pengusahaan Pisang PKHT LPPM IPB, yang telah menghasilkan bibit unggul pisang dari hasil RUSNAS buah, telah mendiseminasikan sekitar 14 500 bibit pisang kepada petani anggota Kelompok Tani terpilih di kota Depok dan kabupaten Bogor.  Dari 14 500 bibit pisang, telah dilakukan penanaman sebanyak 3 500 bibit pisang oleh petani anggota Kelompok Tani di Kota Depok. Sebaran jumlah pohon pisang yang diusahakan setiap petani di kota Depok berkisar 15-200 pohon. Sedangkan  anggota KKT Mandiri di Kecamatan Caringin, kabupaten Bogor telah menanam sebanyak 11 000 bibit pisang dengan sebaran jumlah pohon pisang setiap petani berkisar 100-1000 pohon. Besarnya jumlah pohon pisang yang diusahakan petani sangat tergantung dari luas lahan yang tersedia.  Jenis pisang yang ditanam terkait dengan kegiatan ini terdiri dari pisang Raja Bulu, Ambon dan Mas Kirana. Adapun bibit pisang yang didistribusikan kepada petani berasal dari cacahan, kultur jaringan dan anakan. Pendistribusian bibit pisang kepada petani tidak dilakukan secara serentak 
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tetapi secara bertahap sesuai dengan kesiapan lahan petani untuk ditanami pisang.  Penyuluhan dan pengawalan teknologi dilakukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan on the plant basis. Penyuluhan tersebut meliputi teknik penanaman pisang berdasarkan SOP oleh tim peneliti, penyuluhan tentang syarat mutu oleh PT Sewu Segar Nusantara serta mekanisme dan persyaratan-persyaratan pengajuan kredit oleh Bank Mandiri. Penyuluhan kepada seluruh anggota Kelompok Tani peserta kegiatan on the plant basis di kota Depok dan kabupaten Bogor telah dilakukan di dalam ruangan (in door) maupun luar ruangan (out door).  Pengawalan teknologi dilakukan dari awal kegiatan penanaman (pemilihan bibit) hingga penanganan pasca panen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh buah pisang dengan kualitas yang sesuai dengan kriteria pasar dan tersedia secara kontinu. Oleh karena itu, dibututuhkan suatu pengawalan teknologi untuk memastikan bahwa para petani benar-benar dapat menerapkan teknik penanaman pisang yang baik sesuai dengan SOP pisang, yaitu mulai dari penggunaan bibit bermutu sampai dengan penanganan pasca panen pisang yang baik di lapangan ataupun packing house.  3.2. Penyusunan Model Pembiayaan pada Pengusahaan Pisang Adanya hambatan yang dihadapi petani dalam hal pembiayaan usahatani pisang menjadi salah satu perhatian dalam revitalisasi pertanian. Oleh karena itu, Pusat Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian telah menetapkan salah satu tujuan yaitu  tersusunnya kebijakan dan program pembiayaan pertanian yang fleksibel serta tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh petani (Pusat Pembiayaan Pertanian, 2010). Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu model pembiayaan dalam sektor pertanian yang telah dikembangkan oleh lembaga perbankan yaitu dengan pola kemitraan. Dalam model pembiayaan tersebut, pengajuan kredit dilakukan secara kelompok. Model tersebut sudah berjalan untuk komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan tebu. Dengan model pembiayaan tersebut ternyata pengembalian kredit usaha sangat lancar. Lancarnya pengembalian kredit usaha karena lembaga perbankan melibatkan avalis seperti pedagang pengumpul, pabrik pengolahan atau lainnya. Dalam pola kemitraan tersebut lembaga perbankan sebagai pemberi dana sedangkan avalis sebagai penjamin kredit melalui pembelian 
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Uang
Penjualan hasil panen (buah pisang) segar) 
Sarana produksi(Bibit, Pupuk, Pestisida)

Teknologi bibit
Penyuluhan dan pendampingan

Dinas terkait 

PT Mulia Raya atau PT Sewu Segar Nusantara(Avalis dan pemasok buah ke pasar)
Lembaga Pemberi Pinjaman

Pengawalan teknologi PKHT- LPPM IPBKelompok Tani/KoperasiPenyuluhan

produk petani dan pendampingan cicilan. Pada kasus pembiayaan usahatani padi, Rice Milling Unit (RMU) mempunyai beberapa peran diantaranya adalah sebagai penjamin kredit dari bank, menampung produksi petani, memantau penggunaan paket teknologi yang diterapkan petani sesuai dengan yang diajukan serta pembinaan kepada petani. Sementara itu dalam pembayaran kredit dari petani pada umumnya dengan cara memotong langsung hasil penjualan petani kepada avalis (Nurmanaf et al.,  2006). Adanya model pembiayaan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa bantuan pembiayaan pada sektor pertanian sangat efektif untuk mencapai tingkat produksi optimal dalam skala usaha dan adopsi teknologi produksi maupun pasca panen. Dari upaya tersebut diharapkan petani dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.                   Gambar 1. Model Pembiayaan pada Pengusahaan Pisang (Model 1)  Berdasarkan pada realita tersebut diatas maka dapat disusun  model pembiayaan dalam pengusahaan pisang tanpa persyaratan sertifikat kepemilikan lahan, tetapi  masih memenuhi persyaratan dari lembaga pembiayaan dengan model kemitraan atau inti-plasma berdasarkan jumlah tanaman (on the plant basis) dan bukan berdasarkan luasan lahan (on the land basis). Dengan model on the plant basis diharapkan integrasi vertikal antara petani dengan pengumpul besar (avalis) dapat meningkatkan 
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efisiensi dalam pengusahaan buah pisang sehingga dihasilkan buah dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai yang diharapkan. Adapun mekanisme dalam model pembiayaan yang dikembangkan disajikan pada Gambar 1. Adapun pengajuan kredit dilakukan secara kelompok. Sebagaimana halnya dalam setiap persyaratan kredit  yaitu adanya jaminan keberhasilan usaha dan jaminan pengembalian kredit, maka untuk pengembangan pisang, distributor buah-buahan termasuk pisang akan bertindak sebagai penjamin pemasaran dan bersedia memotongkan pinjaman petani untuk dikembalikan ke pihak perbankan pada saat penjualan. Distributor akan membuat kontrak beli dengan kelompok petani pisang dengan syarat memenuhi kualitas untuk pasokan ke pasar modern.  Berdasarkan pada model pembiayaan yang telah disusun tersebut, maka kegiatan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1. Pendataan petani-petani yang bersedia untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan ini, baik petani yang bersedia lahannya digunakan untuk penanaman pisang maupun petani yang sudah menanam pisang.  2. Pembentukkan kelompok petani pisang. 3. Melakukan integrasi vertikal antara petani pisang dan avalis. 4. Menjajaki lembaga pembiayaan yang akan memberikan pembiayaan bagi petani pisang. 5. Mengidentifikasi job description ketiga pelaku kegiatan (petani, avalis, dan lembaga pemberi pinjaman). 6. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara  dinas-dinas terkait, petani, avalis, serta lembaga pemberi pinjaman. 7. Penyiapan bibit pisang dan pengaturan waktu tanam untuk pelaksanaan kegiatan penanaman pisang di lokasi. 8. Penyuluhan dan pelatihan oleh PKHT IPB, Bank Mandiri dan PT Sewu Segar Nusantara kepada para petani tentang produksi hingga penanganan pasca panen pisang yang tepat dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. 9. Kegiatan penanaman pisang (termasuk peremajaan tanaman) di lokasi kegiatan. 10. Pengawalan teknologi oleh dinas terkait dan PKHT IPB.    
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3.3. Implementasi dan Model Alternatif Pembiatyaan pada Pengusahaan Pisang Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah integrasi vertikal antara anggota Kelompok Tani peserta kegiatan dengan pihak avalis. Pihak avalis pada kegiatan ini merupakan distributor buah-buahan segar  yaitu PT Sewu Segar Nusantara dan PT Mulia Raya. Integrasi vertikal ini dimaksudkan untuk menyusun perencanaan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengusahaan pisang, mulai dari penanaman hingga pemasaran. Dengan demikian, para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani maupun avalis sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing demi terwujudnya tujuan yang diharapkan secara bersama-sama. Dalam hal ini, petani memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menanam pisang dengan menggunakan teknologi budidaya yang tepat sesuai SOP sehingga dapat menghasilkan buah pisang berkualitas sesuai dengan syarat mutu yang ditetapkan oleh avalis. Apabila petani telah menghasilkan buah pisang bermutu dan sesuai dengan preferensi pasar, maka avalis bertanggung jawab dalam memasarkan produk hasil panen petani (buah pisang segar). Pada model pembiayaan (model 1) yang akan dikembangkan bahwa pihak avalis merupakan penjamin kredit. Namun demikian berdasarkan hasil diskusi dengan avalis menunjukkan bahwa avalis menghadapi kendala ketersediaan modal jika menjadi penjamin kredit disamping itu jika terjadi risiko dalam kegiatan pembayaran kredit dari petani. Oleh karena itu dalam kegiatan penelitian ini pihak distributor buah PT Sewu Segar Nusantara dan PT Mulia Raya hanya bersedia sebagai penjamin pasar dari produk yang dihasilkan petani dan bersama-sama dengan PKHT LPPM IPB melakukan pendampingan dan supervisi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas yang diinginkan avalis. Oleh karena itu, di Kabupaten Bogor, Koperasi Kelompok Tani Mandiri bersedia untuk menjadi penjamin kredit. Dengan demikian model alternatif pembiayaan dalam kegiatan on the plant basis (model 2) seperti yang disajikan pada Gambar 2. Dalam kaitannya dengan lembaga pembiayaan, telah dilakukan penjajakan pada beberapa bank diantaranya adalah Bank Mandiri dan Bank BRI. Beberapa program telah ditawarkan pada setiap bank. Bank Mandiri mempunyai program Mikro Mandiri dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Mikro Mandiri merupakan salah satu program pemberian kredit dari bank Mandiri yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha mikro dengan tingkat bunga sekitar 1.75-2.00 persen 
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Penyuluhan dan pendampingan
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PT Mulia Raya/ PT Sewu Segar Nusantara Bank Mandiri

Pengawalan teknologi PKHT-IPBKelompok Tani/Koperasi 

Koordinasi

Pemasok Bibit

Informasi Pasar                   dana 

Koordinasi

per bulan (21-24 persen per tahun). Sedangkan PKBL Bank Mandiri merupakan program pembiayaan, bagi usaha yang belum pernah mendapatkan PKBL sebelumnya, dengan tingkat bunga sekitar 0.5 persen per bulan (6 persen per tahun). Sementara itu Bank BRI mempunyai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga sekitar 1.17 persen per bulan (14 persen per tahun). Berdasarkan pada hasil penjajakan dan diskusi pada lembaga pembiayaan maka dalam kegiatan on the plant basis memilih pembiayaan PKBL dari Bank Mandiri.                  Gambar 2. Model Alternatif Pembiayaan pada Pengusahaan Pisang  (Model 2)  Ada beberapa pertimbangan dalam memilih lembaga pembiayaan dalam pengusahaan pisang oleh petani. Program kredit yang akan diberikan oleh Bank Mandiri yaitu PKBL yang mempunyai keunggulan dari sisi tingkat bunga pinjaman, besarannya enam petani dan mengenai agunan tidak mensyaratkan adanya sertifikat lahan, tetapi harus ada yang bertanggung jawab terhadap kredit yang disalurkan. Mengenai besaran kredit, yang didasarkan atas jumlah pohon yang ditanam juga tidak dipermasalahkan oleh Bank Mandiri. Dengan demikian model alternatif pembiayaan berdasarkan plant basis sangat memungkinkan untuk PKBL. Besaran bunga yang hanya 6 persen juga sangat cocok untuk tanaman buah, karena masa tunggu untuk tanaman buah pisang adalah 13 bulan sehingga rata-rata bunga per bulan adalah 0.5 persen. Kendala perluasan tanaman dan 
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Pengawalan teknologi PKHT-IPB Kelompok Tani/Koperasi
Bibit Pemasok Bibit

Informasi Pasar        dana 

Koordinasi 

BANK MANDIRI

penerapan SOP pada tanaman pisang hanyalah lamanya jangka waktu menunggu proses menganalisa kredit dan persetujuan pencairan kredit. Sampai program penelitian ini berakhir, perkembangan dari Bank Mandiri belum terlihat akan menghasilkan. Model pengajuan kredit dalam penelitian ini dilakukan secara berkelompok. Diharapkan dengan adanya penjamin pembelian hasil dan kesediaan avalis untuk memotongkan cicilan dan bunga pada saat penjualan, akan melunturkan pihak perbankan untuk meminta jaminan kredit berupa uang yang disetorkan atau dibekukan di Bank pemberi kredit. Selain adanya jaminan, pihak Bank juga masih minta jaminan lahan walaupun tidak mengharuskan lahan yang sudah bersertifikat. Hal ini pulalah yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, karena penerapan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan diperlukan biaya dan biaya itu tersedianya di Bank. Sedangkan perbankkan sangat hati-hati dalam penyaluran kredit kepada petani yang perputaran uang sangat lambat karena proses produksi pisang sangat lama, sehingga dikhawatirkan  tingkat pengembalian kredit akan tidak lancar.                  Gambar 3. Model Alternatif Pembiayan pada Pengusahaan Pisang (Model 3)  Salah satu masalah yang dihadapi petani mengenai agunan memberikan respon pada pihak Bank Mandiri untuk menawarkan solusi agar Pemerintahah Daerah dapat menyimpan sejumlah dana di Bank Mandiri 
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sebagai jaminan dari kredit yang akan diberikan ke petani.  Misal untuk Kota Depok dengan penanaman 3 500 tanaman pisang biaya pemeliharaan per pohon Rp25 000/pohon maka dibutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp87 500 000. Untuk jaminan kredit sebesar tersebut Pemda Depok harus menyimpan uang minimal sejumlah Rp87 500 000 di Bank Mandiri (Model 3). Untuk membahas masalah solusi yang ditawarkan oleh Bank Mandiri maka telah dilakukan koordinasi dan diskusi dengan kepala Bappeda Kota Depok. Bappeda Kota Depok telah menjajaki dan menawarkan solusi untuk biaya pemeliharaan tidak perlu mengajukan kredit ke Bank Mandiri, akan tetapi dengan pinjaman dana bergulir berupa bantuan sosial dari program Pemda Kota Depok dan dana disalurkan melalui Kelompok Tani atau koperasi (Model 4).                     Gambar 4. Model Alternatif Pembiayaan pada Pengusahaan Pisang  (Model 4)  Jika diperbandingkan pada dua lokasi penelitian menunjukkan bahwa anggota Kelompok Tani bisa mendapatkan akses pembiayaan baik dari lembaga perbankan, pemerintah maupun koperasi. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Bogor, ketua Kelompok Tani adalah seorang wanita sedangkan di Kota Depok, ketua Kelompok Tani adalah seorang pria. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ketua 
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kelompok wanita ternyata lebih cepat dalam merespon pembiayaan untuk petani anggota Kelompok Tani. Sedangkan di Kota Depok, petani masih sangat tergantung pada pembiayaan yang bersumber dari luar Kelompok Tani seperti lembaga pembiayaan, pemerintah maupun masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan dalam model Grameen Bank yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus, penerima nobel perdamaian.  4. KESIMPULAN DAN SARAN Model pembiayaan bagi petani dalam mengusahakan pisang dapat dikembangkan berdasarkan sumber pembiayaan yaitu dari lembaga pembiayaan perbankan dan pemerintah. Beberapa kendala dalam pengembangan model pembiayaan, yaitu lambatnya proses pemberian kredit dari bank dan kesanggupan avalis dalam menjamin kredit petani.  Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembiayaan pada kegiatan pengusahaan pisang maka diharapkan pemerintah mampu untuk menyediakan lembaga pembiayaan seperti Bank Pertanian khususnya untuk kegiatan pertanian yang masa produksi sekitar satu tahun atau lebih. Hal ini dilakukan agar petani dapat dengan mudah mengakses permodalan dalam mengembangkan usahatani umumnya dan khususnya pisang sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen.  DAFTAR PUSTAKA Ali, S. 2008. Kegiatan OVOP Hadapi Krisis Keuangan Global. Madina edisi 8-14 Desember. Ashari. 2009. Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro ekonomi. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Departemen Pertanian. Bogor. Chimudu, J. I. 2007. The Impact of One Village One Product (OVOP) on Household Income Implications on Food Security: The Case of Bvumbwe Operation Area, Thyolo District, Malawi. Thesis. Egerton University.  Dipta, W. 2009. OVOP Terbukti Tingkatkan Pendapatan Daerah. Publikasi di Internet dari Harian Ekonomi Neraca. Direktorat Jenderal Hortikultura. 2007. Produksi Tanaman Buah-buahan di Indonesia Periode 2003 – 2008. http://www.hortikultura.deptan.go.id (17 Juni 2009). ------. 2008. Konsumsi Perkapita Buah-buahan di Indonesia Periode 2003–2007. http://www.hortikultura.deptan.go.id (17 Juni 2009). 
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------. 2008. Volume Ekspor Komoditas Buah-buahan di Indonesia Periode 2003–2008. http://www.hortikultura.deptan.go.id (17 Juni 2009). Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian. 2012. Konsumsi Buah Masih dibawah Standar FAO. http://www.pikiran rakyat.com  FAO. 2010. Export and Import Quantity and Value of Fruits. http://faostat.fao.org (4 November 2010). Nurmanaf, A.R, Endang L.H, Ashari, Supena F. dan Budi W. 2006. Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Petanian di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Deptan. Bogor.   Pasaribu, S, Bambang S, Jefferson S, Wahyuning K.S, Adi S, Juni H. 2007. Analisis Kebijakan Pembiayaan Sektor Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Deptan. Bogor. Pusat Pembiayaan Pertanian, 2010. Profil Lembaga.  http://www.deptan.go.id/pembiayaan. akses 13 Juli 2010.  [PKHT] Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor. 2013. Konsumsi Perkapita Hortikultura. Data Susenas dalam http//www. Pkht. or.id/data statistik/konsumsi buah dan sayur. [PUSDATIN] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2013. Statistik Makro Sektor Pertanian Volume 5 No 1. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian. Ray, D. 1998. Development Economics. Princeton University Press. Princeton New Jersey. Routray, J. K. 2007. One Village One Product: Strategy for Rural Sustainable Development in Thailand. Cab Calling edisi January-March.   



 

 

   KREDIT PETANI1  Masyhuri Perhepi Komda Yogyakarta   ABSTRAK Makalah ini menyajikan penyerapan kredit untuk petani di Indonesia. Topik ini diangkat untuk mengetahui penyerapan kredit oleh petani khususnya petani padi, jagung dan kedelai. Komoditas ini cukup penting karena merupakan penopang utama ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Kredit untuk pertanian sangat penting. Mosher telah mensyaratkan sebagai salah satu pelancar pembangunan pertanian. Ironinya penyerapan kredit sektor pertanian sangat rendah, hanya 5.5 persen.  Data yang digunakan adalah data sensus pertanian. Komoditas yang dipilih adalah padi, jagung dan kedelai. Komoditas ini sangat strategis karena mayoritas petani mengusahakan komoditas tersebut. Disamping itu komoditas tersebut merupakan bahan makan utama rakyat Indonesia.  Hasil analisis menyatakan bahwa petani padi, menggunakan modal pinjaman kurang dari 6 persen dan pinjaman dari perbankan kurang dari 0.5 petani. Petani jagung menggunakan pinjaman dari luar kurang dari 6 petani dan pinjaman dari perbankan kurang dari 0.5 petani. Petani  kedelai menggunakan modal pinjaman dari luar kurang dari 4 persen dan kredit perbankan sangat rendah  yaitu kurang dari 0.5 persen. Mungkin itu sebabnya petani padi jagung dan kedelai ermasuk yang mempunyai kesejahteraan yang paling rendah. Oleh sebab itu perlu digunakan model kredit yang dapat diberikan kepada seluruh petani baik petani yang layak dan bankable, layak tapi tidak bankable, bankable tapi tidak layak maupun yang tidak layak & tidak bankable. Model kredit tersebut mengacu pada UU PERLINTAN No 19/2013. Model kredit tersebut dapat memberikan subsidi bunga kredit dan atau subsidi premi asuransi kredit dan pertanian.  Kata Kunci: kredit pertanian, kelayakan usahatani, bankable, subsidi bunga, subsidi premi asuransi.   
                                                            1 Makalah disampaikan dalam Konfernas & Kongres PERHEPI di Bogor, 28-29 Agustus 2014 



624 Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

 
Kredit Petani Masyhuri 

1. PENDAHULUAN Jumlah orang miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan indikator yang digunakan pemerintah, jumlah orang miskin sekitar 11.39 persen dari total penduduk. Dengan menggunakan indikator Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia lebih besar lagi, karena Bank Dunia menggunakan ambang batas yang lebih tinggi. Apapun indikator yang digunakan, jumlah orang miskin di Indonesia masih cukup besar. Di pedesaan jumlah orang miskin lebih besar daripada di perkotaan. Ini berarti sebagian besar orang miskin itu tinggal di pedesaan. Sebagian besar lapangan usaha di pedesaan adalah pertanian termasuk peternakan dan perikanan. Mengapa terjadi kemiskinan? Banyak faktor penyebabnya, beberapa diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, tidak berkembangnya aktifitas ekonomi baik di sektor pertanian, industri pertanian maupun non pertanian. Industri pertanian dan industri padat tenaga kerja lainnya tidak berkembang di Indonesia sehingga tidak bisa menampung surplus tenaga kerja di pedesaan. Bagaimana dengan usaha di bidang pertanian itu sendiri? Inilah yang akan disoroti dalam tulisan ini. Tulisan ini akan mengupas rendahnya jumlah kredit yang terserap di sektor pertanian terutama usahatani pangan utama yaitu padi, jagung dan kedelai dan akhirnya ditawarkan model perkreditan di sektor pertanian.  Tabel 1. Jumlah dan Presentase Orang Miskin di Indonesia 2004 - 2011 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Persentase Penduduk Miskin (%)Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa2004 11.40 24.80 36.10 12.13 20.11 16.662005 12.40 22.70 35.10 11.68 19.98 15.972006 14.49 24.81 39.30 13.47 21.81 17.752007 13.56 23.61 37.17 12.52 20.37 16.582008 12.77 22.19 34.96 11.65 18.93 15.422009 11.91 20.62 32.53 10.72 17.35 14.152010 11.10 19.93 31.02 9.87 16.56 13.332011 10.95 18.94 29.89 9.09 15.59 12.362012 10.51 18.09 31.02 9.87 16.56 13.332013* 10.33 17.74 28.07 8.39 14.52 11.39Keterangan: data 2013 adalah data bulan Maret 2013 Sumber:  BPS, 2013  Tabel 1 menunjukkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia dari Tahun 2004-2011 baik di kota maupun di desa dengan menggunakan indikator pemerintah. Perkembangan menunjukkan baik secara absolut 
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maupun relatif jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, meskipun jumlanya masih cukup besar, yaitu sekitar 28 juta penduduk.  2. IRONI PETANI : PETANI TIDAK SEJAHTERA Petani tidak sejahtera karena pendapatannya tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup petani sebagaimana anggota masyarakat lainnya, sesuai dengan hirarchi kebutuhan hidup Maslov adalah untuk memenuhi kelangsungan hidup, memenuhi keterjaminan hidup, kebutuhan untuk menjalin persahabatan dengan anggota masyarakat lainnya, kebutuhan untuk mempertahankan kedudukan yang dimilikinya dan kebutuhan untuk perwujudan diri.  Kesejahteraan petani ditentukan oleh pendapatan petani riil, makin tinggi pendapatan riil makin tinggi kesejahteraannya. Pendapatan riil ditentukan oleh skala usaha, harga output (gabah, kedelai, jagung), harga input (pupuk, pestisida, dll), intensitas tanam, produktifitas dan inflasi. Makin tinggi skala usahatani, harga output, intensitas tanam dan produktifitas makin tinggi pendapatan petani, sebaliknya makin tinggi harga input dan makin tinggi inflasi makin rendah pendapatan riilnya. Itulah sebabnya faktor penentu kesejahteraan petani tidak hanya nilai tukar petani. Dengan penguasaan lahan yang kurang dari 0.5 ha, pendapatan petani masih rendah dan kemiskinan banyak terjadi di pedesaan. Hasil sensus pertanian terakhir menyebutkan bahwa pendapatan usahatani petani lebih rendah daripada UMR (upah minimum regional) (Kompas 3/8/2014). Rendahnya skala usahatani dapat dilihat pada Tabel 2.  Tabel 2. Luas Penguasaan Lahan Petani Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2009 
Uraian Rumahtangga Padi Rumahtangga Jagung Rumahtangga KedelaiAbsolut (KK) % Absolut (KK) % Absolut (KK) % Tidak Menguasai 1 480 474 9.88 - - 373 0.03 < 2 500 m2 5 881 363 39.23 1 551 998 23.11 367 623 31.57 2 500 – 4 999 m2 3 694 097 24.64 1 789 871 26.66 344 126 29.55 5 000 – 9 999 m2 2 494 624 16.64 1 740 421 25.92 272 743 23.42 10 000 – 14 999 m2 860 023 5.74 760 334 11.32 88 756 7.62 15 000 – 19 999 m2 222 286 1.48 332 340 4.95 37 207 3.20 ≥ 20 000 m2 359 270 2.40 539 731 8.04 53 649 4.61 Jumlah 14 992 137 100.00 6 714 695 100.00 1 164 477 100.00 Sumber: BPS dalam Anggoro (2013)  
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Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa 73.74 persen kepala keluarga  usahatani padi, 49.77 persen kepala keluarga usahatani jagung dan 61.15 persen kepala keluarga usahatani kedelai menguasai lahan dibawah 0.5 ha. Kenyataan ini menunjukkan bahwa petani tidak akan mendapatkan pendapatan yang cukup hanya dengan menguasahakan usahatani. Dilihat dari perkembangan sejak penjajahan Belanda, penguasaan lahan makin kecil. Tahun 1938 penguasaan lahan di jawa, Sumatera dan bali rata-rata 0.84 ha. Khusus di Pulau Jawa, keluarga yang mempunyai tanah kurang dari 0.33 ha mencapai 70 persen, sedangkan yang lebih dari 5 ha hanya 0.5 persen. Dimasa awal kemerdekaan terjadi perubahan meningkat 1.05 ha/kk namun dimasa Orde Baru rata-rata penguasaan tanah merosot kembali, dan kini menjadi 0.3 ha/kk. Sementara itu, jumlah buruh tani meningkat, di Jawa mencapai lebih dari 60 persen (Adi sasono, 2012). Sebagai perbandingan, rata-rata penguasaan lahan di Thailand sebesar 4 ha/kk, Amerika Serikat dan Australia 200 ha/kk.  Penggunaan pupuk masih didominasi pupuk anorganik. Berikut penggunaan pupuk oleh petani yang disajikan dalam Tabel 3.   Tabel 3. Penggunaan Pupuk Oleh Petani Tahun 2009 
Uraian Rumahtangga Padi Rumahtangga Jagung Rumahtangga KedelaiAbsolut (KK) % Absolut (KK) % Absolut (KK) %Hanya Anorganik 10 155 465 67.74 2 472 889 36.83 492 888 42.33Hanya Organik 94 112 0.63 134 648 2.01 85 173 7.31Anorganik dan Organik 3 516 860 23.46 3 096 828 46.12 370 699 31.83Tidak menggunakan 1225 700 8.18 1 010 330 15.05 215 717 18.52Jumlah 14 992 137 100.00 6 714 695 100.00 1 164 477 100.00Sumber : BPS, 2009  Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa penggunaan pupuk anorganik mencapai 68 persen untuk rumah tangga yang mengusahakan usahatani  padi, 37 persen untuk rumah tangga yang mengusahakan usahatani  jagung dan 42 persen rumah tangga yang mengusahakan usahatani kedelai. Penggunaan pupuk kombinasi (campuran pupuk organik dan anorganik) masih rendah kecuali untuk usahatani jagung. Kredit usahatani yang merupakan syarat pelancar pembangunan pertanian oleh Mosher, masih rendah penyerapannya. Tabel 4 menjelaskan struktur pembiayaan usahatani padi, jagung dan kedelai. 
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Tabel 4. Sumber Pembiayaan Usahatani Tahun 2009 
Uraian Rumahtangga Padi Rumahtangga Jagung Rumahtangga KedelaiAbsolut (KK) % Absolut (KK) % Absolut (KK) % Modal Sendiri 14 145 206 94.35 6 346 054 94.51 1 120 828 96.25 Pinjaman Perorangan 640 371 4.27 276 029 4.11 29 214 2.51 Koperasi 63 434 0.42 21 403 0.32 4 103 0.35 Bank 54 148 0.36 21 425 0.32 3 989 0.34 Lainnya 88 978 0.59 49 784 0.74 6 343 0.54  14 992 137 100.00 6 714 695 100.00 1 164 477 100.00 Sumber: BPS, 2009  Dari Tabel 4, terlihat bahwa 94.35 persen petani padi menggunakan modal sendiri untuk biaya usahataninya. Berarti hanya 5.65 persen petani menggunakan modal dari luar. Hal yang menarik adalah bahwa sebagian besar modal dari luar itu berasal dari pinjaman perorangan (4.27 persen) dimana termasuk bank plecit didalamnya. Penyerapan kredit dari Bank paling rendah, lebih rendah daripada kredit Koperasi. Hal ini merupakan tantangan bagi perbankan untuk dapat melayani petani. Secara nasional sektor pertanian hanya menyerap kredit Perbankan sekitar 5.5 persen (Saragih, 2013). Salah satu sebab rendahnya penyerapan kredit perbankan adalah masalah administrasi yang masih dirasakan petani yang sulit, suku bunga yang masih dirasa tinggi dan tiadanya agunan/jaminan.  3. LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT Tiadanya jaminan sebenarnya bisa disiasati dengan mengembangkan lembaga penjamin kredit atau asuransi kredit. Dengan adanya lembaga penjamin kredit ini, Bank akan merasa tenang sebab bila karena suatu sebab petani tidak dapat mengembalikan pinjamannya, lembaga penjamin kredit yang akan membayar. Dengan demikian semua kredit kepada petani pasti akan kembali karena ada jaminan kredit akan dibayar kembali. Kredit akan dibayar petani apabila hasil usahanya normal (menguntungkan) dan akan dibayar lembaga penjamin kredit (LPK) apabila usaha petani mengalami kegagalan. Bagaimana lembaga penjamin kredit dapat beroperasi secara menguntungkan? LPK akan mendapatkan penerimaan berupa premi yang dibayar debitur. Apabila total premi lebih besar daripada biaya pengelolaannya dan jumlah claim yang harus dibayar apabila terjadi 
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kegagalan usaha petani, LPK akan menikmati keuntungan dan LPK akan berkembang. Apakah petani akan mau membayar premi asuransi? Disinilah peran pemerintah untuk membantu petani dalam bentuk premi. Siapa yang mau menjadi LPK? Idealnya LPK adalah usaha swasta sebagaimana halnya perusahaan asuransi, baik sebagai perusahaan baru yang khusus menyelenggarakan jaminan kredit atau pengembangan dari perusahaan asuransi.Asuransi bisa pula diusahakan oleh perusahaan perbankan sendiri.Premi bisa dibayarkan secara terpisah atau ditambahkan dalam bunga yang harus dibayar ke bank. Agar perusahaan swasta mau, maka pemerintah perlu memberikan kemudahan-kemudahan sehingga bisnis penjaminan kredit ini menarik. Misalnya, dengan tax holiday, kemudahan perijinan dan lain lain. Sekiranya dengan kemudahan-kemudahan tersebut perusahaan swasta belum tertarik maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengembangkan bisnis ini dengan investasi langsung berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/BUMD (Badan Usaha Milik daerah). Adanya LPK ini sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU No. 19/2013). Adanya tambahan biaya berupa premi ini menjadikan usaha pertanian tidak feasible. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah dapat membantu membayar premi (sebagian atau seluruhnya). Daripada Pemerintah memberikan hibah, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan bantuan uang tunai lainnya, bantuan premi ini sangat bermanfaat untuk memberikan kesempatan yang sama antara orang yang mempunyai jaminan/bankable maupun orang yang tidak mempunyai jaminan. Ini berarti mengubah usaha yang tidak bankable menjadi bankable. Ini akan meningkatkan penyaluran kredit terutama di sektor pertanian di pedesaan sehingga terjadi pemerataan dan peningkatan penyaluran kredit. Lembaga penjaminan kredit ini akan semakin ringan apabila ada asuransi pertanian.  4. SUBSIDI BUNGA Bagaimana dengan usaha yang tidak feasible? Usaha yang tidak feasible adalah usaha yang tingkat penghasilannya lebih rendah daripada bunga bank. Dengan demikian, usaha ini hanya berjalan apabila tidak menggunakan modal pinjaman, akan tetapi tingkat keuntungan yang diperoleh akan rendah dan bahkan ada yang tidak menguntungkan. Usaha ini dapat berjalan karena usaha pertanian rakyat umumnya meggunakan modal sendiri dan tenaga keluarga yang tidak diperhitungkan sebagai biaya. Jadi meskipun keuntungannya negatif tetapi masih menghasilkan 
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pendapatan yang positif sehingga usaha dapat berjalan terus tetapi tidak berkembang. Jika keadaannya seperti ini, maka pemerintah perlu memberikan subsidi bunga. Subsidi bunga dapat berkisar antara 0-100 persen dari tingkat bunga yang berlaku.  4.1. Mekanisme Kredit Bersubsidi dan Asuransi  Pada dasarnya ada 4 pihak, yaitu petani, Bank, Pemerintah dan lembaga Penjaminan Kredit atau asuransi kredit & Pertanian.Petani mengajukan kredit ke Bank, mengajukan asuransi (kredit& pertanian) ke Lembaga Penjaminan Kredit dan subsidi bunga dan premi asuransi ke Pemerintah.Pengajuan permintaan subsidi bunga di dukung oleh Bank, permintaan bantuan premi didukung oleh lembaga Penjaminan/asuransi. Pemerintah memutuskan akan memberi bantuan premi dan subsidi bunga.  

  Gambar 1. Mekanisme Asuransi dan Subsidi Bunga dalam Penyaluran Kredit untuk Sektor Pertanian  5. ASURANSI PERTANIAN Adanya LPK dan bank membantu pelaku usahatani mendapatkan dana yang cukup untuk bisa berusahatani dengan cara-cara yang optimal. Dengan demikian, petani dapat mengembangkan usahatani dan semua usaha yang berpotensi di pedesaan. Lembaga perbankan dapat berkembang karena 
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mendapatkan nasabah dalam jumlah yang besar. Demikian pula lembaga penjaminan kredit akan berkembang karena mendapat nasabah semua petani yang ada di pedesaan. Hal tersebut berdampak pada aktifitas ekonomi di pedesaan yang akan berkembang. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk memberikan hibah, BLT (Bantuan Tunai Langsung) dan berbagai bantuan uang kepada masyarakat yang produktif. Pemerintah hanya memberikan bantuan premi dan bunga Bank. Bantuan tunai langsung hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak berdaya akibat difable, manula, anak terlantar dan bencana. Namun demikian, bagaimana kalau ada kegagalan panen? lembaga perbankan tidak merugi karena bunganya terbayar oleh LPK sehingga tidak ada istilah Non Performing Loan (NPL). Masalah yang terjadi justru pada pihak petani. Memang masalah dengan perbankan sudah teratasi dengan adanya LPK tetapi petani tidak punya apa-apa untuk membiayai hidupnya karena usahanya gagal. Disinilah pentingnya asuransi pertanian. Asuransi pertanian memberikan ganti penghasilan apabila usahataninya mengalami kegagalan. Dengan demikian, kehidupannya dapat berjalan normal dan yang terpenting aktivitas usahataninya dapat berlanjut. Premi asuransi dapat dibantu Pemerintah sesuai dengan kondisi kesejahteraannya.  6. BANK PERTANIAN Usahatani mempunyai karakteristik yang berbeda dengan usaha non pertanian. Usaha pertanian mempunyai sifat-sifat, seperti jarak waktu yang lama antara investasi dengan hasil, hasilnya tidak setiap saat tetapi bersifat musiman, tingkat resiko yang lebih besar, tergantung cuaca, iklim, rentan terhadap hama dan penyakit dan lain-lain. Dengan karakteristik seperti itu maka diperlukan Bank yang sesuai. Bank yang sesuai itulah Bank Pertanian. Oleh karena itu, melalui UU No. 19/2013 maka negara diamanatkan untuk membentuk Bank Pertanian.   6.1. Dukungan UU No. 19/2013 “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani“ Dengan disyahkannya UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, konsep diatas tidak bertentangan dengan UU tersebut. Berikut isi materi UU yang relevan dengan Pembiayaan sektor pertanian bagi petani. Berikut pasal-pasal dalam UU No 19/2013 yang relevan. 
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Pasal 83 Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui: lembaga perbankan dan/atau   Lembaga Perbankan Pasal 84 1. Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.  Pasal 85 Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 86 1. Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan. 2. Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.  Pasal 87 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Pemerintah.    
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Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan Petani Pasal 88 Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaan.  Pasal 89 Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.   Pasal 90 1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan. 2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.  3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.  Pasal 91 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur oleh Pemerintah.  7. PENUTUP Melalui subsidi premi asuransi kredit dan atau bunga semua sektor usaha di pedesaan yang umumnya pertanian selalu mempunyai akses kredit.Bila semua pola hibah/BLT (Bantuaan Tunai Langsung) dan hibah 
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tunai lainnya diganti dengan subsidi premi asuransi dan bunga ini, maka subsidi ini bisa memberikan bantuan kepada petani 5-10 kali lipat jumlahnya.Ini berarti semua orang miskin yang mempunyai usaha dapat dibantu dengan pola subsidi tersebut. Dengan demikian pola ini dapat meningkatkan besarnya penyaluran kredit ke sektor pertanian dan pedesaan, meningkatkan aktifitas ekonomi di pedesaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta sekaligus dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan.  DAFTAR PUSTAKA Anggoro, Udhoro Kasih. 2013. Potensi dan tantangan Menuju Pembangunan Pangan yang Berdaulat, Mandiri dan Berkelanjutan. Seminar Nasional di FP UGM, 5 April 2013. Badan Pusat Statistik. 2009. Pendataan Usahatani 2009 (PUT09). BPS Pusat. Badan Pusat Statistik. 2013. Pendataan Kependudukan Indonesia. BPS Pusat. Saragih, Fredy. 2013. Model Pembiayaan sektor pertanian, bukan kredit biasa. Makalah Seminar/Diskusi ISEI: Model Pembiayaan Pertanian untuk Pemberdayaan Petani”, 27 Maret 2013 di Jakarta 
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         Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian   



 



   KAJIAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  DI INDONESIA  Ernah Staf pengajar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian,  Universitas Padjadjaran,  E-mail: ernaht@yahoo.com   ABSTRAK Indonesia adalah salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tingginya   permintaan   terhadap   produk   kelapa   sawit   di   pasar   international, menyebabkan pemerintah Indonesia terus melakukan ekspansi luas lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Menurunkan jumlah kemiskinan di daerah pedesaan merupakan salah  satu nilai positif dari  pertumbuhan industri kelapa sawit. Di sisi lain industri kelapa sawit memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti biodiversity, penebangan hutan, erosi, konflik sosial antara perusahaan kelapa sawit dengan petani kelapa sawit dan atau masyarakat sekitarnya, dan emisi gas karbon. Merespon berbagai permasalahan lingkugan tersebut, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian mempromosikan kriteria keberlanjutan kelapa sawit Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Paper ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi ISPO kriteria di industri kelapa sawit. Harapannya dengan penerapan ISPO maka Indonesia akan dapat mencapai produk kelapa sawit yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai kompetitif dan komparatif di pasar international.  Kata kunci : kelapa sawit, ISPO, Indonesia  1. LATAR BELAKANG Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Oil palm dan Palm kernels. Menurut Faostat, produksi oil palm tahun 2012 sebesar 26 900 000 MT dan palm kernels 6 560 000 MT (Tabel 1). Kelapa sawit (Elaeis guineensis) merupakan komoditi pertanian (vegetable oil) yang efisien dan murah dibandingkan komoditi pertanian lain seperti bunga matahari dan 
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rapeseed. Produk kelapa sawit dan turunannya dapat digunakan sebagai minyak sayur, bahan untuk proses makanan, kosmetik dan biofuel.  Tabel 1. Top 10 Komoditi Pertanian di Indonesia Tahun 2012 No. Komoditi Produksi (1 000 MT)1. Padi 69 0562. Kelapa Sawit (Oil Palm) 26 9003. Karet 3 0404. Daging, ayam 1 7525. Singkong 24 1776. Jagung 19 3877. Kelapa 19 4008. Pisang 6 1899. Palm kernels 6 56010. Mangga, Manggis dan Jambu 2 376Sumber:  URL:  http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. diakses  pada  tanggal  4   Nopember  2014. MT=Million Ton (Modifkasi)  Produksi kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan produksi kelapa sawit yang sangat pesat dari 13 560 000 MT pada Tahun 2004 menjadi 33 500 000 MT pada tahun 2014 (Gambar 1), dan tertinggi di bandingkan produsen kelapa sawit lainnya seperti Malaysia (21 250 000 MT) dan Thailand (22 500 00 MT). Sementara itu, tingkat pertumbuhan produksi kelapa sawit mengalami penurunan dari 13 persen pada tahun 2013 menjadi 8 persen pada tahun  2014.  Sebagian  besar  produksi  kelapa  sawit  tersebut  diekspor  ke  negara  lain dimana India, China, EU-27 dan Pakistan merupakan negara-negara pengimpor terbesar produk kelapa sawit. 

 Gambar 1. Produksi kelapa sawit Indonesia 2004-2014 Sumber: URL: http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=id&commodity=palm-oil&graph=production. diakses pada tanggal 4 Nopember 2014. MT=Million Ton (adopsi)  
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Untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap produk kelapa sawit di pasar internasional, maka pemerintah melakukan pembukaan lahan sawit di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menimbulkan beberapa konflik sosial (Orsato et al., 2013) dan dampak lingkungan seperti penebangan hutan, menurunnya biodiversity, erosi dan emisi gas karbon (Obidzinski et al., 2012, Rist et al., 2010, Watch 2008). Studi Orsato et al. (2013) menujukkan adanya beberapa isu konflik hak asasi manusia dengan sektor industri kelapa sawit. Lebih lanjut mereka menjelaskan ketidakjelasan masalah kepemilikan lahan antara petani kelapa sawit dengan perusahaan  kelapa sawit. Sementara Obidzinski et al. (2012) menemukan bahwa  penebangan hutan akibat ekspansi  kelapa sawit  akan menyebabkan erosi dan polusi udara. Merespon hal tersebut, pemerintah (Kementrian Pertanian) mengeluarkan suatu peraturan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia pada tahun 2011, yang lebih dikenal dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO standar merupakan kewajiban bagi semua pelaku kelapa sawit baik stakeholder mapun smallholder di Indonesia. ISPO standard terdiri dari 7 prinsip dan kurang lebih 30 kriteria. Sebelum ISPO diterbitkan, pemangku kepentingan di Indonesia sudah mengenal Roundtable Sustanaible Palm Oil atau RSPO.  RSPO merupakan standar international  untuk produk kelapa sawit. RSPO dipromosikan pada tahun 2003 dan merupakan inisiatif dari berbagai multistkaholders internasional. Selain RSPO, ISCC (International Sustainable Carbon Certification) adalah standar internasional untuk produksi kelapa sawit (Brandiet al. 2013). Paper ini bertujuan mengkaji lebih jauh mengenai pandangan beberapa stakeholder kelapa sawit tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO). Paper ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama, latar belakang membahas mengenai perkembangan produksi kelapa sawit Indonesia dan permasalahannya. Bagian kedua menjelaskan tentang beberapa standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Bagian ketiga adalah gambaran dari standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan yang terakhir adalah kesimpulan.  2. PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI INDONESIA Paper ini akan membahas mengenai beberapa standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang diterapkan di industri kelapa sawit Indonesia seperti ISCC, RSPO dan ISPO. 
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2.1. International Sustainable Carbon Certification (ISCC) ISCC merupakan sistem sertifikasi internasional yang diterapkan oleh komisi Eropa untuk keberlanjutan biomassa dan bioenergy (Brandi et al., 2013). ISCC terdiri dari 6 prinsip yaitu : (1) biomass seharusnya tidak diproduksi di High Conservation Value (HCV); (2) biomass diproduksi dengan cara ramah lingkungan; (3) kondisi kerja yang aman melalui training dan pendidikan; (4) produksi biomass lebih menekankan pada hak pekerja, hak asasi manusia dan hak atas lahan petani; (5) produksi biomass akan dilakukan sesuai dengan semua hukum regional dan nasional yang berlaku dan harus mengikuti perjanjian internasional yang relevan; (6) sebaiknya melaksanakan good management practices.  2.2. Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) Pada tahun 2003, berbagai multistakeholders yang terdiri dari investor, produsen kelapa sawit, konsumen dan NGOs, mempromosikan suatu voluntary standard international untuk produksi kelapa sawit yang dikenal dengan istilah Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) (Ruysschaert, 2014; Oosterveer, 2014). Saat ini RSPO merupakan voluntary standard untuk pengusaha kelapa sawit di Indonesia. RSPO bertujuan untuk mencapai produk  kelapa sawit  yang sustainable.  Ada 8  prinsip  untuk  pengusaha perkebunan minyak sawit yang ingin memperoleh sertifikasi RSPO         (Tabel 2).  Tabel 2. Prinsip Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) Prinsip-Prinsip Prinsip 1. Komitmen terhadap transparansi Prinsip 2. Kepatuhan terhadap hokum dna peraturan yang relevanPrinsip 3. Komitmen terhadap viabilitas keunagan dan ekonomis jangkapanjang Prinsip 4. Penerapan praktik-praktik terbaik oleh pengusaha perkebunan dan pabrik minya sawit.Prinsip 5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber keanekaragaman hayatiPrinsip 6. Pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja serta individudan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawitPrinsip 7.  Pengembangan penanaman baru yang bertanggung jawabPrinsip 8. Komitmen terhadap  perbaikan terus menerus dalam area-area kegiatan utama Sumber: RSPO, 2013 (adopsi) 
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Pada Tahun 2011, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menarik diri dari keanggotaan RSPO. Hal ini dilakukan untuk mendukung standar lokal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).  2.3. Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Pada Tahun 2011, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri pertanian (Permentan) No. 19 tentang perkebunan kelapa sawit  berkelanjutan di Indonesia atau lebih dikenal dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai produk kelapa sawit Indonesia yang layak secara ekonomi, sosial dan lingkungan. ISPO merupakan gabungan peraturan dari berbagai institusi seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Lingkungan, Kementrian Kehutanan dan Badan Pertanahan Negara (BPN) dan kewajiban untuk semua pelaku di sektor industri kelapa sawit. Menurut komisi ISPO (2012), ada tiga tujuan dari ISPO yaitu : 1. Untuk meningkatkan kepedulian semua produsen kelapa sawit terhadap lingkungan 2. Untuk meningkatkan daya saing kompetitif produk kelapa sawit Indonesia di pasar dunia 3. Untuk mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi gas emisi.   ISPO terdiri dari dua skema yaitu standarisasi dan sistem sertifikasi. ISPO standard terdiri  dari  7  prinsip  dan  kurang  lebih  30  kriteria  yang  harus  dipenuhi  untuk mendapatkan sertifikat ISPO (Tabel 3). Untuk sistem sertifikasi, penilaian usaha perkebunan merupakan sebagai suatu prasyarat. Penilaian tersebut meliputi beberapa aspek legalitas, manajemen kebun, pengolahan hasil, ekonomi wilayah, sosial dan lingkungan. Hasil dari penilaian tersebut  akan menentukan kelas kebun operasional, yaitu kebun Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang) dan Kelas V (kurang sekali). Untuk kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan audit agar dapat diterbitkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sedangkan untuk kebun Kelas IV diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka wkatu 4 (empat) bulan dan kebun Kelas V diberikan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Izin usaha perkebunan akan dicabut, apabila dalam jangka waktu peringatan tersebut 
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perusahaan perkebunan yang bersangkutan belum dapat melaksanakan saran yang diberikan. Sertifikat ISPO akan didapatkan berdasarkan kepatuhan terhadap berbagai aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.  Tabel 3. Prinsip Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Prinsip-Prinsip Prinsip 1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan.Prinsip 2. Penerapan pedoman teknis budidaya & pengolahan kelapa sawitPrinsip 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.Prinsip 4 Tanggung jawab terhadap pekerja. Prinsip 5. Tanggung jawab sosial dan komunitasPrinsip 6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakatPrinsip 7.  Peningkatan usaha secara berkelanjutanSumber:  URL:   http://www.ispo-org.or.id/images/lamp_sk19.pdf. diakses  pada  tanggal  18   Februari 2013 (adopsi)  Perusahaan perkebunan yang mendapatkan penilaian Kelas I, Kelas II dan Kelas III dapat mengajukan serfikasi kepada lembaga sertifikasi yang telah ditunjuk oleh komisi ISPO. Mekanisme sertifikasi ISPO dapat dilihat pada Gambar 2. Jika perusahaan sudah mendapatkan sertifikat ISPO maka dia dapat mengajukan ke sertifikat rantai pasok. 

Gambar 2. Mekanisme sertifikasi ISPO Sumber:  URL:   http://www.ispo-org.or.id/images/lamp_sk19.pdf.  diakses  pada  tanggal 18 Februari 2013 (adopsi) 
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Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, maka lembaga   sertifikasi independen akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam jangka waktu seminggu dokumen yang tidak lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi. Sedangkan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan penilaian lapangan (audit) serta memastikan bahwa perusahaan perkebunan yang bersangkutan telah mengimplementasikan semua persyaratan ISPO.  3. GAMBARAN IMPLEMENTASI STANDAR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI INDONESIA Mendapatkan sertifikasi,  petani bekerja  keras dalam menerapkan manajemen pengelolan perkebunan yang baru dan tingginya biaya sertifikasi RSPO. Salah satu contoh kasus adalah petani yang bergabung dalam Gapoktan Tanjung Sehati Jambi. Septiadi dan Qayuum (2014) menunjukkan bagaimana petani tersebut berusaha memenuhi semua standar RSPO untuk mendapatkan sertifikasi RSPO. Lebih lanjut mereka menjelaskan  bahwa petani lebih ditekankan  untuk menerapkan  Good Agricultural Practices (GAP) untuk pemakaian pestisida dan pemberian pupuk terhadap tanaman. Beberapa indikator untuk petani dibuat lebih mudah seperti tidak ada kewajiban  untuk  menurunkan  emisi  karbon  dan  tidak  adanya  HGU. Permasalahan yang dihadapi yaitu biaya sertifikasi RSPO yang relatif tinggi, kurang lebih antara 100 juta sampai 125 juta rupiah. Harapan petani jika sudah bersertifikasi yaitu mendapatkan harga premium. Kendala lainnya yaitu penetapan harga sawit di tingkat petani yang dipengaruhi adanya rantai pasok yang panjang mulai dari petani sampai konsumen. Pada Tahun 2011, ISPO diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatasi   berbagai permasalahan di industri kelapa sawit Indonesia sehingga produk  kelapa sawit Indonesia bisa layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan. ISPO terdiri dari tujuh prinsip dan kurang lebih 30 kriteria. ISPO merupakan standar yang wajib diikuti oleh semua pelaku usaha industri kelapa sawit  dan  targetnya sebelum akhir tahun 2014 semua pengelola perkebunan sudah bersertifikat ISPO. Baik RSPO maupun ISPO standard sama-sama memiliki prinsip dan kriteria yang bertujuan untuk meraih produksi keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Tetapi disisi lain, antara kedua skema tersebut memiliki beberapa perbedaan (Tabel 4). Perbedaan yang paling 
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utama yaitu  mengenai legalitas dan sanksi. ISPO memiliki sanksi terhadap perusahaan yang belum memiliki sertifikat ISPO, sementara RSPO tidak memberikan sanksi.  Jika dilihat dari prinsip dan kriteria yang dmiliki kedua standar tersebut (RSPO and ISPO), maka keduanya hampir sama (Gillespie, 2012). Hanya jika dibandingkan dengan lebih rinci,  maka akan terlihat bahwa beberapa prinsip dan kriteria (P&C) pada ISPO dijelaskan dengan rinci tetapi  tidak terdapat pada P&C RSPO, seperti High Conversation Value. ISPO standard lebih menekankan Good Agricultural Practices (GAP) untuk kelangsungan produksi kelapa sawit dan sangat bergantung pada  analisis  dampak  lingkungan  (AMDAL)  dan  beberapa  peraturan lainnya.  Tabel 4. Perbedaan antara RSPO dan ISPO RSPO ISPOVoluntary MandatoryBerdasarkan consensus  MultiStakeholders Berdasarkan beberapa peraturanpemerintah Indonesia
Tidak ada sanksi Ada  sanksi  jika  pelaku  usaha  tidak memenuhi standard untuk mendapatkan sertifikat ISPO.8 principles and 38 criteria 7 principles and 26 criteriaDimulai pada tahun 2004 Dimulai pada tahun 2011Sumber: Harsono et al., 2012 (modifikasi)  Berikut merupakan penjelasan dari prinsip dan kriteria  Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO):  Prinsip 1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan Pada prinsip pertama dari ISPO ini terdapat kriteria yang menjelaskan tentang perizinan dan sertifikat dimana pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah, memastikan lokasi perkebunan sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku, tidak tumpang  tindih  dengan  bisnis  pertambangan,  tidak  terkait  dengan  sengketa  lahan, memiliki badan hukum dan mempunyai perencanaan jangka panjang. Kepastian hukum atas lahan ini merupakan hal yang terpenting, tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga petani  kelapa  sawit.  Karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  lahan  tersebut  dapat mengurangi konflik sosial dan lahan.    
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Prinsip 2. Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit Pada prinsip kedua dari standar ISPO adalah aplikasi pedoman teknis budidaya. Hal ini menyangkut tentang pembukaan lahan yang memenuhi  kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Pengelola perkebunan juga harus dapat memilih benih unggul sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Disamping itu pengelola perkebunan harus dapat memperhatikan pola penanaman pada lahan gambut, pemeliharaan tanaman dan pemanenan. Juga sangat penting untuk diperhatikan teknis pengolahan hasil perkebunan mulai dari pengangkutan buah, penerimaan buah TBS di pabrik serta pengolahannya serta pengelolaan limbah.  Prinsip 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Prinsip ketiga dari ISPO ini menjelaskan pentingnya pengelola  perkebunan memantau  dan mengelola  lingkungan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku termasuk kewajibannya terhadap AMDAL, UKL, dan UPL.  Pengelola perkebunan  wajib  mencegah  dan  menanggulangi kebakaran , melakukan konservasi kawasan yang benilai tinggi dan potensi erosi, melindungi biodiversity, dan mencegah emisi rumah kaca.  Prinsip 4. Tanggung jawab terhadap pekerja Pada prinsip keempat , pengelola perkebunan diwajibkan menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), meningkatkan kesejahteraan pekerja, tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja dan tidak mempekerjakan anak dibawah umur serta memfasilitasi terbentuknya serikat pekerja dan koperasi pekerja.  Prinsip 5. Tanggung jawab sosial dan komunitas Pada prinsip ini, para pelaku usaha perkebunan dituntut untuk memiliki komitmen sosial, mengembangkan keunggulan kearifan lokal serta memberdayakan masyarakat di sekitar perkebunan.  Prinsip 6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat Prinsip ini menekankan kepada pengelola perkebunan untuk mengutamakan pembelian dan pengadaan barang dan jasa  dari masyarakat di sekitar perkebunan.  Prinsip 7.  Peningkatan usaha secara berkelanjutan Prinsip terakhir ISPO ini mewajibkan bagi pengelola perkebunan meningkatkan produksi berkelanjutan dengan cara meningkatkan kinerja baik di aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. 
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4. KESIMPULAN Tingginya permintaan terhadap produk kelapa sawit di pasar internasional menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan pembukaan lahan sawit besar-besaran di beberada daerah di Indonesia. Hal ini  menimbulkan beberapa isu negatif terhadap produk kelapa sawit. Untuk itu, sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan suatu aturan sendiri untuk mencapai keberlanjutan produksi kelapa sawit yang layak secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Diharapkan dengan diberlakukannya ISPO bagi semua produsen kelapa sawit, baik stakeholders maupun smallholders, dapat meningkatkan nilai kompetitif dari produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional dan mencapai produk kelapa sawit yang eco-friendly. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan petani guna mengimplementasikan prinsip dan kriteria ISPO.  DAFTAR PUSTAKA Brandi, C., T. Cabani, C. Hosang,, S. Schirmbeck., L. Westerman., and H. Wiese. 2013. Sustainability certification in the Indonesian palm oil sector. Benefits and challenges for smallholders. Studies, Deutsches Institut fur Entwicklungspolitik. Bonn. Faostat. 2014. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. diakses 4 Nopember 2014. Gillespie, Piers., Rahayu Siti Harjanthi. 2012. ISPO, RSPO: Two sides of the same coin?  http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/02/ispo-rspo-two-sides-same- coin.html. diakses 26 Oktober 2014 Harsono, D., Chozin M.A., A.M. Fauzi.  2012. ‘Analysis on Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) : A Qualitative Assessment on The Success Factors for ISPO’. Jurnal Manajemen & Agribisnis. Vol 9 No. Edisi Khusus Juni 2012. ISPO. 2013. http://www.ispo-org.or.id/images/lamp_sk19.pdf. diakses 18 Februari 2013 ISPO Commission, 2012. Indonesian Sustainable Palm Oil Scheme. Indonesian Sustainable Palm Oil Commission. Directorate General of Estate Crops.  Ministry of Agriculture. Indonesia. Obidzinski, K., Andriani R., Komarudin H., and A. Andrianto. 2012. Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implication for Bio fuel Production in Indonesia. Oosterveer, Peter. ‘Promoting sustainable palm oil: viewed from a global networks and flows perspective’. Journal of Cleaner Production (2014). 
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Orsato, Renato J., Stewart R. Clegg, and Horacio Falcão. ‘The  Political  Ecology  of Palm Oil Production’. Journal of Change Management 13.4 (2013): 444-459. Rist, L., Feintrenie L., and P. Levang. 2010. ‘The  Livelihood  impacts  of  oil  palm: smallholders in Indonesia’. Biodivers Convers, 19: 1009-1024. RSPO  (Roundtable  On Sustainable  Palm  Oil). 2013. Prinsip  dan  Kriteria  Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. 2013 Ruysschaert, Denis., Denis Salles. ‘Towards global voluntary standards: Questioning the effectiveness in attaining conservation goals: The case of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)’. Ecological Economics 107 (2014): 438-446. Septiadi, A dan Qayuum. 2014. Kisah Petani Dapatkan ISPO. http://www. sawitindonesia.com/tata-kelola/kisah-petani-dapatkan-sertifikat-rspo. diakses 5 May 2014 Watch, Sawit. 2008.  Losing  Ground. The  Human  Rights  Impacts  of    Oil  Palm Plantation Expansion in Indonesia. February 2008.  Friends of the Earth, Life Mosaic, and Sawit Watch.     
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   PERANAN KELEMBAGAAN KEMITRAAN USAHA DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI PADA AGRIBISNIS MANGGA  DI JAWA BARAT  Lies Sulistyowati1, Elly Rasmikayati2, dan Zumi Saidah2 1Dosen Fakultas Pertanian UNPAD/Sekretaris PERHEPI Komda Bandung,  2Dosen Fakultas Pertanian UNPAD/Anggota PERHEPI Komda Bandung E-mail: 1liesindra@yahoo.com; 1lies.s@unpad.ac.id   ABSTRAK Bagi petani mangga, pemasaran merupakan titik kritis dalam rantai pasok agribisnis mangga. Petani mangga juga menghadapi kendala dalam penerapan teknologi budidaya mangga, sehingga produktivitas dan kualitas produksi mangga masih rendah yang berdampak pada daya saing yang rendah. Padahal permintaan mangga sangat tinggi, baik dari pasar domestik maupun pasar internasional. Salah satu strategi yang diharapkan dapat meningkatkan penerapan teknologi, sekaligus meningkatkan  daya saing  dan pendapatan petani mangga yaitu melalui kemitraan usaha. Tujuan penelitian ini yaitu (1) mengidentifikasi pola-pola kemitraan, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani mangga untuk terlibat dalam kemitraan, dan (3) mengevaluasi peranan kemitraan dalam penerapan teknologi budidaya mangga. Penelitian dilaksanakan di kabupaten sentra produksi mangga di Jawa Barat yang sudah melakukan kemitraan yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Pengambilan sampel sebanyak 240 orang petani mangga dengan metode Multi-stage random sampling.  Analisis data menggunakan model regresi logistik biner, uji-t student dan analisis deskriptif. Secara empiris terdapat dua pola kemitraan pada agribisnis mangga, yakni: pola dagang umum, dalam bentuk formal maupun informal. Faktor-faktor sosial-ekonomi (pengalaman berusahatani mangga, kemampuan memasarkan, ketersediaan modal, jaminan pemasaran, pinjaman modal serta transfer teknologi) mempengaruhi petani untuk terlibat dalam kemitraan. Manfaat kemitraan yaitu: harga relatif stabil, efisiensi dalam pemanenan, efisiensi dalam pengangkutan, pinjaman modal, peningkatan penerapan teknologi, peningkatan kualitas, dan kontinyuitas pasokan bagi perusahaan mitra. Penerapan teknologi dan produktivitas petani mitra lebih tinggi dari pada petani non mitra, sehingga ada indikasi kemitraan berperanan dalam peningkatan teknologi dan peningkatan produktivitas, yang dampak selanjutnya akan meningkatkan pendapatan petani mangga.  Kata Kunci: agribisnis mangga, kemitraan usaha, teknologi 
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1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyuluhan pertanian diharapkan dapat mengantar petani Indonesia berproduksi secara mandiri (tanpa subsidi atau dengan subsidi minimal) dan sekaligus membuat tingkat kesejahteraan petani meningkat dengan lebih nyata dalam konteks pembangunan nasional dan mendukung empat suskes pembangunan pertanian.  Permintaan buah-buahan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat dengan pesat, baik permintaan domestik maupun pasar internasional. Naiknya permintaan buah-buahan, termasuk mangga, di pasar domestik disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin tingginya kesadaran akan kebutuhan gizi seimbang. Permintaan pasar internasional tercermin pada permintaan ekspor mangga yang semakin meningkat. Data ekspor mangga selama lima tahun (Tahun 2007-2011), memperlihatkan peningkatan rata-rata sebesar 14 persen per tahun (Dirjen Hortikultura, 2012).  Dari sisi produksi, perkembangan produksi mangga selama 10 tahun terakhirmenunjukkan trend yang meningkat rata-rata 12 persen per tahun (Dirjen Hortikultura,  2012). Jawa Barat menduduki posisi kedua sebagai sentra produksi mangga setelah Jawa Timur, dengan kabupaten sentra mangga di Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Indramayu. Mangga termasuk komoditas unggulan yang akan dikembangkan secara nasional karena prospeknya sangat bagus. Pengembangan mangga Nasional diarahkan ke wilayah-wilayah sentra produksi yang sudah dikenal, paling luas berturut-turut ke wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, dan NTT.  Namun sayangnya, tren permintaan pasar yang terus meningkat ini (baik domestik maupun pasar internasional), belum dimanfaatkan dengan baik oleh para petani mangga.  Akibatnya permintaan mangga yang sangat tinggi ini, baik dari pasar domestik maupun pasar internasional, diisi mangga impor. Hanya sebagian kecil petani mangga yang merespon permintaan pasar dengan cara meningkatkan  produksi melalui pemanfataan teknologi, penanganan pasca panen. Bagi petani mangga, pemasaran merupakan titik kritis dalam rantai pasok agribisnis mangga. Di samping itu, petani mangga juga menghadapi kendala dalam permodalan dan penerapan teknologi budidaya mangga, sehingga produktivitas dan kualitas produksi petani masih rendah yang berdampak pada daya saing yang rendah. Akibatnya  harga yang diterima petani juga rendah, terutama pada musim panen raya.   
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Kemitraan secara teoritis bisa menjembatani antara petani produsen dengan pasar, sehingga informasi pasar (harga, kuantitas serta kualitas yang diminta) yang biasanya bersifat asymetris, bisa lebih cepat dan tepat sampai ke petani. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 Pasal 1 menyatakan bahwa : “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Sedangkan dari pandangan bisnis, kemitraam adalah hubungan bisnis berdasarkan saling percaya, keterbukaan, berbagi risiko dan imbalan bersama yang menghasilkan keuntungan kompetitif, sehingga menghasilkan kinerja bisnis yang lebih besar dari yang dicapai oleh perusahaan secara individual (Lambert et al., 1996). Kajian Sulistyowati (2009), memperlihatkan bahwa baru sebagian kecil petani mangga yang sudah tergabung dan bekerjasama dalam Asosiasi Petani dan Pedagang Mangga (APPM) dalam memasarkan mangga.  Para petani yang bekerjasama dengan APPM bisa menerima harga jual yang lebih tinggi. Ada juga kelompok petani yang  menjalin kemitraan dengan eksportir mangga. Selanjutnya, kemitraan HPSP (Horticultural Partnership Support Program) antara SS fresh fruit dan Kelompok Tani Buah Segar, menerapkan teknologi panen mangga di luar musim pada lahan seluas 6 hektar di Cirebon. Pada umumnya musim mangga terjadi di bulan Oktober sampai Desember. Namun dengan uji coba teknologi ini, mangga akan dapat dipanen dari bulan Juni sampai Desember, sehingga produksi mangga bisa diperoleh sepanjang tahun.3  Harga jual yang lebih tinggi disebabkan kualitas mangga yang lebih baik, yang diakibatkan oleh penerapan teknologi, baik pada on farm maupun pasca panennya. Penerapan teknologi berbeda antar wilayah, maupun antar petani. Natawidjaya et al. (2013), menyimpulkan bahwa penerapan teknologi off season pada petani mangga di Jawa Barat (23 persen) lebih tinggi dibanding petani di Jawa Timur (12.5 persen). Lebih lanjut, disimpulkan bahwa penerapan teknologi dipengaruhi: status kepemilikan pohon, jumlah pohon, akses informasi, akses pasar, akses modal dan jumlah pelatihan. Temuan Sulistyowati (2003) pada kemitraan sayuran di Jawa Barat yang mengambil lokasi di Kabupataen Bandung dan Cianjur, memperlihatkan bahwa petani peserta kemitraan sudah berada pada daerah II (rational stage), sedangkan petani non-kemitraan masih berada pada daerah I 
                                                            3 http://hortipart.wordpress.com/category/usaha-buah/29-4-2008 
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(irrational stage). Daerah rasional, berarti bahwa penggunaan faktor produksi ada pada daerah yang menguntungkan, karena adanya transfer teknologi dari perusahaan mitra. Temuan lapangan tersebut diatas menunjukkan bahwa ada indikasi dengan kemitraan, petani mempunyai peluang untuk menerapkan teknologi budidaya dan pasca panen yang lebih baik, sehingga produktivitas meningkat.  1.2. Tujuan Penelitian 1. Mengidentifikasi pola-pola kemitraan yang terjadi pada petani mangga di Jawa Barat. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani mangga untuk terlibat dalam kemitraan. 3. Mengevaluasi peranan kemitraan terhadap petani mangga, khususnya dalam penerapan teknologi budidaya mangga.  2. METODE PENELITIAN 2.1. Desain Penelitian  Penelitian dilakukan dengan metode Survey-eksplanatory, dengan metode pengambilan sampel Multi-stage random sampling. Tahapannya : menentukan dua kabupaten yang merupakan produsen mangga terbesar  yakni: Cirebon dan Majalengka. Dari setiap  kabupaten dipilih  satu kecamatan dengan criteria  sentra produksi mangga dan banyak terjadi kemitraan.  Kecamatan yang dipilih yaitu Kecamatan Sedong  Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Selanjutnya, dari tiap kecamatan, dipilih  dua desa yang terdapat  kemitraan usaha mangga. Pada setiap desa terpilih akan dipilih sampel petani mangga yang bermitra dan tidak bermintra masing-masing 60 sampel. l Total sampel dari empat desa lokasi penelitian sebanyak 240 sampel yang terdiri dari 120 sampel petani mangga bermitra dan 60 sampel petani mangga tidak bermitra.  2.2. Metode Analisis Pola kemitraan dianalisis secara Deskriptif. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan kemitraan dianalisis dengan model regresi logistik biner. Model regresi logistik biner digunakan untuk melihat apakah variabel tak bebas yang berskala dikotomi (Y=0 dan Y=1) dipengaruhi oleh variabel bebas, baik yang kategorik maupun numerik. 
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Bentuk umum model peluang regresi logistik dengan k variabel diformulasikan sebagai berikut:  

  Keterangan: Y = 0 : Petani mangga tidak bermitra Y = 1 : Petani mangga  bermitra X1 : jumlah pohon mangga (pohon) X2 : pengalaman petani berusahatani mangga (tahun) X3 : kemampuan memasarkan hasil (ordinal) X4 : ketersediaan modal petani (%) X5 : pinjaman modal dari mitra (ordinal) X6 : jaminan pemasaran (ordinal) X7 : penyuluhan dan transfer teknologi (ordinal) v1 , v2 :  variabel pengganggu   Fungsi tersebut merupakan fungsi linier sehingga perlu dilakukan transformasi ke dalam bentuk logit agar dapat dilihat hubungan antar variabel respon dengan penjelas. Dengan melakukan transformasi logit dari phy (x), didapat persamaan yang lebih sederhana yang merupakan fungsi linier data parameter-parameternya, yaitu:  
  Manfaat kemitraan bagi petani mangga, khususnya dalam penggunaan teknologi, diuraikan secara deskriptif. Analisis deskriptif dengan cara  membandingkan kinerja usahatani mangga yang bermitra dengan usahatani mangga yang tidak bermintra. Selain itu, dilakukan uji beda untuk mempelajari perbedaab tingkat produktivitas mangga antara usahatani yang bermitra dengan yang tidak bermitra.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Karakteristik Petani Mangga Tingkat pendidikan mempengaruhi petani dalam penyerapan informasi dan teknologi, sehingga petani dengan tingkat pendidikan yang tinggi relatif 
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lebih mudah mendapatkan informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka cara berfikirnya semakin rasional, relatif lebih cepat dalam melihat peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan lebih berani dalam mengambil keputusan. Tingkat pendidikan petani mangga di Jawa Barat relatif sudah baik, hal ini dapat dilihat dari data, yakni sebesar 3.3 persen adalah perguruan tinggi,  lulusan SMA sebanyak  9.2 persen lulusan SMA, 10.4 persen lulusan SMP, dan sebanyak 77.1 persen lulusan SD.  Dilihat dari kjumlah kepemilikan pohon mangga, rata-rata petani memiliki  184 pohon mangga, dengan rentang kepemilikan pohon mangga sebanyak 5 – 1 600 pohon mangga setiap petani. Jika dilihat lebih detail, maka rata-rata kepemilikan pohon pada petani yang bermitra (201 pohon) lebih banyak bila dibanding dengan petani yang tidak bermitra (167 pohon). Berdasarkan data ini menunjukkanbahwa terdapat perubahan  orientasi pada petani mangga di Jawa Barat, yang pada awalnya mangga hanya sebagai pohon peneduh dipekarangan (backyard), saat ini  beralih menjadi tanaman komersial yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Atau dengan kata lain, sudah terjadi transformasi pada petani mangga, dari subsistensi kearah komersialisasi, baik melalui penggantian komoditas pertanian lain dengan pohon mangga (replacement), atau menambah pohon mangga di kebun atau lahan kering dan lahan sawah (extension).  Pengalaman petani dalam berusahatani mangga di Jawa Barat sebagian besar diatas 5 tahun (82 persen), bahkan 26 persen petani sudah mengusahakan mangga lebih dari 15 tahun. Pengalaman tersebut diperoleh dari sejak kecil, karena banyak pohon mangga yang merupakan warisan orang tua mereka. Dengan semakin tinggi pengalaman petani, akan mempengaruhi penggunaan teknologi maupun keikutertaan mereka dalam kemitraan. Pengelolaan mangga jika benar-benar dilakukan secara intensif dengan mengikuti standar operational procedur (SOP) yang diberikan dinas pertanian memerlukan pembiayaan yang cukup besar, yakni antara Rp8 juta - Rp12 juta/hektar/tahun. Apalagi jika penanaman baru, perlu investasi yang lebih besar lagi, dengan periode belum menghasilkan (grace period) sekitar 4-5 tahun. Seperti pada umumnya, petani mangga juga menghadapi kendala dalam pembiayaan, sehingga banyak petani  yang terjerat hutang kepada pedagang perantara/pengijon. Hal ini disebabkan kurangnya akses petani kepada perbankan, dan sebagian besar petani enggan berhubungan dengan lembaga keuangan seperti perbankan yang bunganya cukup tinggi, serta birokrasi yang rumit dan memakan waktu lama. Data empiris menunjukan bahwa hanya 24 persen petani mangga yang meminjam 
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kepada perbankan, sedangkan 45 persen menggunakan modal sendiri, dan 31 persen meminjam kepada pedagang perantara/pengijon/penebas. Secara umum, sistem penjualan hasil panen mangga dilakukan dengan dua cara, pertama dipanen sendiri oleh petani kemudian baru dijual, dan kedua dipanen oleh pedagang perantara/tengkulak melalui sistim tebasan atau sistim ijon. Hasil kajian sebelumnya (Sulistyowati et al., 2013) untuk kasus di Indonesia, sebanyak 53.19 persen petani melakukan pemasaran mangganya dengan memanen sendiri baru menjual,dan  sebanyak 46.81 persen menjual dengan cara tebasan atau ijon. Kasus untuk Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat 71 persen petani mangga yang menjual sendiri dan sisanya 39 persen menjual dengan cara tebasan /ijon. Hal ini memperlihatkan bahwa petani mangga di Jawa Barat relatif lebih dinamis, dengan latar belakang tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta fasilitas kelembagaan yang ada, membuat petani mangga lebih rasional, sehingga menghindari cara penjualan dengan sistim tebasan dan ijon. Penjualan secara tebasan/ijon umumnya merugikan petani karena sering terjadi kuantitas panen lebih tinggi dari pada kuantitas taksiran, serta tingkat harga yang sangat rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yulizarman (1999) bahwa berdasarkan analisis farmer’s share, analisis margin pemasaran dan analisis BC rasio menyimpulkan bahwa penjualan mangga secara memanen dan menjual sendiri lebih menguntungkan daripada menggunakan sistem tebasan/ijon.  3.2. Pola-Pola Kemitraan pada Petani Mangga di Jawa Barat  Pola kemitraan yang terjadi secara umum adalah pola dagang umum, sedangkan pelaksanaannya bisa secara formal maupun informal. Kemitraan formal terjadi antara antara kelompok tani atau koperasi dengan perusahaan supplier pasar modern atau eksportir, sedangkan kemitraan non-formal biasa terjadi antara petani dengan pedagang perantara/tengkulak atau usaha kecil pengolahan mangga.  Kemitraan non-formal antara petani dengan pedagang perantara/tengkulak merupakan kesepakatan atau komitmen yang terbangun di antara kedua belah pihak. Kesepatan tersebut tidak dalam bentuk Memorondum Of Understanding (MoU) tertulis, namun lebih bersifat verbal dan dimana masing-masing pihak dengan sadar harus saling mentaati. Pihak pedagang perantara mengharapkan agar para petani yang terwadahi dalam kelompok tani melakukan budidaya mangga secara baik dan akan menampung seluruh hasilnya dari para petani dengan harga 
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kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Mangga yang dihasilkan petani diterima seluruhnya oleh perantara/tengkulak, baru setelah itu dilakukan sortasi dan grading, yang memenuhi grade I dan II, dipasarkan ke pasar modern, sedangkan sisanya ke pasar tradisional. Pada kemitraan formal, dicirikan oleh adanya kesepakatan tertulis (MoU), dimana ada hak dan kwajiban masing-masing pihak mengenai tingkat harga, kuantitas dan kualitas mangga yang harus dikirim ke pihak mitra. Kualitas merupakan tuntutan penting, karena tujuan pasarnya adalah pasar modern dan pasar ekspor. Kualitas mangga Gedong Gincu yang disyaratkan untuk tujuan ekspor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki berat ± 250 gram per buah (1 kg berisi 4 buah), ukuran seragam, bentuk bulat, kematangan 70-80 persen, warna orange kemerahan, kulit mulus tidak ada bekas hama dan penyakit. Kemitraan yang ada di Kabupaten Cirebon dan Majalengka pada umumnya terjadi untuk memenuhi permintaanpasar lokal (tradisional maupun modern) dan pasar internasional (eksportir) yang akan dipasarkan ke negara Singapura, Taiwan, Hongkong dan Timur Tengah. Jenis mangga yang paling banyak diperjualbelikan pada adalah mangga Gedong dan Gedong Gincu, Harum Manis, Cengkir dan Darmayu.  3.3. Faktor-Faktor yang Mendorong Petani Mangga untuk Terlibat dalam Kemitraan Satu tenaga Penyuluh Pertanian Pemerintah (PNS) di beberapa lokasi harus membina 3-6 desa, ditambah tugas-tugas administratif (Indraningsih et al., 2010).  Kementerian Pertanian telah mencanangkan kebijakan yang menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian.  Untuk pencapaian target tersebut, alternatif yang dipandang sejalan dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2006 adalah mengefektifkan peran Penyuluh Swadaya yang bertugas mendampingi Penyuluh Pertanian Pemerintah.   Kemitraan merupakan keputusan  terbaik bagi petani  agar dapat meningkatkan pendapatannya karena dengan adanya kemitraan para petani mangga akan mendapatkan jaminan harga dan jaminan pasar dari perusahaan mitra. Keputusan petani untuk mengikuti kemitraan atau tidak, dipengaruhi berbagai faktor sosial dan ekonomi masing-masing individu petani.  Model regresi logistik biner digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi petani mangga terlibat dalam kemitraan. Model regresi logistik biner dengan variabel tak bebas yang berskala dikotomi (Y=0, untuk petani tidak bermitra; dan Y=1, untuk petanibermitra), dipengaruhi 
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oleh tujuh variabel bebas baik yang kategorik maupun numerik. Hasil analisis nilai Nagelkerke R Square diperoleh nilai sebesar 0.852; menunjukkan bahwa kemampuan ketujuh variabel bebas dalam menjelaskan varians keputusan seorang petani untuk bermitra atau tidak adalah sebesar 85.2 persen dan terdapat 14.8 persen faktor lain yang  dapat menjelaskan varians kemitraan ini. Berdasarkan hasil olahan yang disajikan  pada Tabel 1 dapatdisimpulkan bahwa: dengan tingkat kepercayaan 95 persen, terdapat tiga variabel bebas yang secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan petani dalam bermitra atau tidak bermitra yaitu Ketersediaan Modal Petani ( ), Jaminan Pemasaran ( ) dan Transfer Teknologi ( ).  Tabel 1. Hasil Regresi Logistik Biner Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Mangga Ikut Kemitraan Var. B S.E. Wald f Sig. Exp(B) Keputusan X1 .000 .001 .039 1 .844 1.000 Terima  X2 -.021 .029 .523 1 .469 .979 Terima  X3 -.203 .254 .640 1 .424 .816 Terima  X4 -.058 .011 28.253 1 .000 .944 Tolak X5 .355 .553 .413 1 .520 1.427 Terima  X6 6.634 1.031 41.426 1 .000 760.599 Tolak X7 2.205 .514 18.389 1 .000 .110 Tolak  Secara umum hasil pada Tabel 1, akan dijelaskan sebagai berikut, Variabel jumlah pohon mangga (X1) dengan nilai koefisien B= 0.000, mengindikasikan bahwa jumlah pohon mangga yang diusahakan, tidak mempengaruhi petani untuk bermitra atau tidak. Hal ini dikarenakan, sebagianpetani mangga yang memiliki populasi yang cukup banyak (>100 pohon) juga mengikuti program kemitraan, dengan alasan adanya jaminan pasar ketika musim panen raya. Namun demikian ada juga petani mangga yang mempunyai jumlah pohon mangga >100 pohon, sudah mampu memasarkan sendiri. Pasar yang dituju adalah pasar induk Caringin di Bandung, pasar induk Kramat-jati di Jakarta atau pasar tradisional lainnya, dengan alasan tersebut petani-petani tidak ikut kemitraan.  Variabel pengalaman petani berusahatani mangga (X2) nilai koefisien B= -0.0121,  secara statistik menunjukkan nilainya tidak signifikan, namun hasil ini memberikan indikasi bahwa semakin banyak pengalaman petani dalam melakukan usahatani mangga, semakin kecil pengaruhnya untuk ikut dalam 
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kemitraan. Petani yang memiliki pengalaman yang panjnag , umumnya mempunyai rantai pemasaran sendiri, yang berjalan sudah cukup lama dan saling mempercayai (trust), sehingga petani kurang tertarik untuk ikut dalam kemitraan, apalagi kalau perusahaan mitra tersebut belum begitu dikenal oleh petani. Nilai koefisienuntuk variabel X3 (kemampuan memasarkan hasil) adalah B = -0.203. Secara statistik menunjukkan bahwa kemampuan memasarkan hasil tidak mempengaruhi petani untuk bermitra. Namun demikian, Namun demikian dapat disampaikan bahwa, petani yang memiliki kemampuan memasarkan hasil akan berupaya bermitra untuk mendapat jaminan pasar (Saptana et al., 2005; Saptana et al., 2006), sehingga petani yang kurang mempunyai akses ke pasar dan hanya mengandalkan pedagang perantara untuk menjual mangganya, akan lebih tertarik untuk ikut dalam kemitraan. Ketersediaan modal petani ( ) dengan nilai koefisien B= -0.058 dan secara statistik signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil ketersediaan modal petani akan mempengaruhi petanimelakukan kemitraan, terutama bagi petani yang umumnya mengalami kendala modal. Berkenaan dengan modal, Supriatna dan Sudana (2010) menyebutkan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi petani mangga adalah bermodal lemah sehingga mereka sering terjerumus pada pelepas uang, serta disisi lain menghadapi fluktuasi harga mangga dan sulit diprediksi. Sehingga dengan demikian, apabila mitra bersedia memberikan pinjaman modal, maka petani akan tertarik untuk ikut dalam kemitraan. Ketersediaan modal petani berhubungan dengan pinjaman dari pihak mitra, artinya jika petani memiliki keterbatasan modal, maka cenderung mengharapkan pinjaman modal dari luar, bisa dari pihak mitra atau lainnya. Pinjaman modal dari mitra (X5) ternyata mempengaruhi keikutsertaan petani dalam kemitraan, hal ini ditunjukkan dengan nilai statistik B = 0.355.  Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pinjaman modal kepada mitra maka akan mempengaruhi petani untuk tetap melakukan kemitraan.  Selanjutnya variabel X6 (jaminan pemasaran) mempunyai nilai koefisien B = 6.634 dan secara statistik signifikan, hal ini berarti bahwa jaminan pemasaran mempengaruhi petani untuk bermitra. Jaminan pemasaran sangat dibutuhkan oleh petani mangga, yakni jaminan pasar dan harga yang stabil. Hal ini disebabkan fluktuasi harga mangga yang sangat tinggi, terutama pada masa panen raya, harga mangga sangat rendah. Transfer teknologi (X7) mempengaruhi keikutsertaan petani dalam kemitraan dengan nilai koefisien B = 2.205 dan secara statistik signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transfer teknologi mempengaruhi petani mangga untuk bermitra. Pihak perusahaan mitra, khususnya yang akan 
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men-supply ke pasar modern dan pasar ekspor, sangat berkepentingan dengan kualitas mangga yang baik (grade I dan grade II). Untuk itu, pihak mitra biasanya memberikan pengarahan atau pelatihan untuk penerapan teknologi, baik teknologi budidaya, dan atau teknologi pasca panen, agar kualitas mangga yang dihasilkan petani mitra memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan kualitas yang bagus, petani bisa meraih harga yang lebih tinggi. Harga yang tinggi itulah yang merupakan insentif bagi petani untuk ikut dalam kemitraan.  3.4. Faktor Pendorong dari Pihak Mitra Kemitraan merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya terutama untuk mencapai efisiensi biaya dan akses pasar yang luas. Kemitraan dapat berkembang apabila kejasama tersebut didasari prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan adanya kegiatan saling mengisi dari masing-masing mitra. Keputusan perusahaan/pihak mitra tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor pendorongnya seperti yang terlihat pada Tabel 2.   Tabel 2. Faktor-Faktor Pendorong Perusahaan Mitra Melakukan Kemitraan  dengan Petani Mangga No. Faktor Pendorong Persentase (%)1. Besarnya biaya investasi/sewa untuk lahan petani yang digunakan dalam usahatani mangga 12.602. Kemudahan memperoleh tenaga kerja untuk usahatani mangga 8.103. Minimnya permasalahan akan tenaga kerja 6.204. Mudahnya dalam penentuan tingkat upah 2.905. Dengan kemitraan kuantitas mangga selalu bisa terpenuhi 30.06. Petani mitra bisa memenuhi standar kualitas yang disepakati 0.807. Kelangsungan/kontinyuitas penyetoran produksi petani mitra 15.28. Adanya kepastian harga beli dari petani bila dibandingkan tidak melaksanakan kemitraan 20.39. Fluktuasi harga produk dari petani mitra dibanding harga lainnya (tengkulak/supplier/petani non-mitra) 2.1010. Dengan bermitra memudahan dalam memperoleh kredit bank 1.80Total Persentase Jawaban 100.00  
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Terdapat empat faktor pendorong utama bagi perusahaan untuk melakukan kemitraan antara lain: bahwa dengan bermitra kuantitas mangga dapat selalu bisa terpenuhi (30 persen), selain itu juga secara tidak langsung dengan bermitra perusahaan memberikan kepastian harga bagi petani mangga bila dibandingkan dengan tidak bermitra (20.3 persen). Selain itu faktor kontinuitas pasokan mangga (15.2 persen), serta besarnya biaya investasi (sewa lahan) untuk usahatani mangga (12.6 persen), merupakan faktor pendorong berikutnya bagi perusahaan (pihak) mitra untuk menjalin kemitraan. Namun dari beberapa faktor pendorong tersebut, masih ditemukannya kelemahan dalam hal pemenuhan kualitas mangga (0.8 persen) dimana mangga yang dihasilkan petani tidak semuanya bisa dijual kembali oleh mitra (pedagang perantara/perusahaan mitra) karena kualitasnya yang tidak memenuhi standar. Hal ini terjadi karena perusahaan mitra masih belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kualitas mangga yang berasal dari kebun petani mitra.  3.5. Manfaat Kemitraan bagi Petani Mangga dan Peranannya dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kemitraan (partnership) usaha agribisnis -) dalam implementasinya sangat bervariasi, hal ini disebabkan masih terdapat berbagai perbedaan persepsi terhadap para pelaku agribisnis hulu (petani) maupun pelaku agribisnis hilir. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 2000). Oleh sebab itu kemitraan hanya akan berjalan dengan kontinyu jika masing masing pihak yang bermitra merasakan adanya manfaat/keuntungan dari kemitraan tersebut. Kontrak-kontrak di pertanian menurut Glover dan Kusterer (1990), idealnya bagi masing-masing pihak (petani maupun perusahaan mitra) akan memperoleh keuntungan/manfaat. Manfaat bagi petani antara lain: (a) Memperoleh transfer teknologi; (b) penyediaan input; (c) Memperoleh penyuluhan langsung oleh pihak inti/mitra; (d) Terbukanya akses terhadap modal; (e) Mendapatkan jaminan pasar untuk produksi yang dihasilkan. Menurut Suparta (2005), berbagai manfaat yang diperoleh dari kemitraan antara lain: (a) meningkatkan produktivitas; (b) meningkatkan effisiensi; (c) jaminan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas; (d) membagi risiko; (e) memberikan dampak sosial; dan (f) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 
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Pada kemitraan antara petani mangga di Jawa Barat dengan pihak mitra (perusahaan/pengolah/pedagang perantara), manfaat yang diperoleh menurut petani, pada Tabel 3.  Tabel 3. Manfaat Kemitraan bagi Petani Mangga No. Manfaat Kemitraan bagi Petani Mangga Persentase (%)1. Adanya jaminan pemasaran 100.02. Kepastian harga jual mangga 28.33. Pinjaman modal 54.24. Pinjaman sarana produksi 3.35. Adanya penyuluhan/transfer teknologi 40.06. Peningkatan produktivitas 62.57. Peningkatan kualitas 21.78. Effisiensi dalam biaya pemanenan dan pengangkutan 39.29. Pembagian risiko 5.0 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tabel 3, menunjukkan bahwa program kemitraan yang memberikan manfaat kepada petani mangga, diantaranya adalah: jaminan pemasaran (100 persen), peningkatan produktivitas (62.5 persen), pinjaman modal (54.2 persen), transfer teknologi (40 persen) dan efisiensi biaya pemanenan dan pengangkutan (39.2 persen). Sedangkan manfaat lainnya yang diperoleh petani adalah seperti kepastian harga, peningkatan kualitas pinjaman dalam bentuk sarana produksi dan pembagian risiko, masih belum dirasakan oleh semua petani yang terlibat dalam kemitraan (Glover dan Kusterer, 1990; Suparta, 2005) Khusus dalam hal teknologi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kharakteristik teknologi pada tanaman mangga yang usianya diatas 5 tahun, yakni: pemangkasan, penyiraman, pemupukan, penyemprotan atau penggunaan insectisida atau yelow trap, serta penggunaan Zat perangsang (ZPT) yang dikenal dengan teknologi off season. Seluruh responden petani mangga, baik petani mitra maupun petani non-mitra, sudah menerapkan teknologi, baik teknologi sederhana (pemangkasan, penyiraman dan pemupukan), maupun teknologi tinggi (teknologi sederhana ditambah penyemprotan, dan penggunaan ZPT). Tetapi terlihat bahwa petani mitra yang menerapkan teknologi tinggi (98.4 persen) lebih banyak dibanding petani non-mitra (90.9 persen). Hal ini disebabkan adanya transfer teknologi untuk memenuhi tuntutan kuantitas dan adanya pengawasan dari pihak mitra.Temuan ini memberikan indikasi bahwa kemitraan berperanan 
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dalam peningkatan teknologi budidaya mangga. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.  Tabel 4. Peranan Kemitraan Penggunaan dalam Penerapan Teknologi Usahatani Mangga Tingkat Teknologi Total Petani Bermitra Petani Non-MitraFrekuensi % Frekuensi % Frekuensi %1 0 0 0 0 0 02 13 5.4 2 1.6 11 9.13 227 94.6 118 98.4 109 90.9Total 240 100.0 120 100.0 120 100.0Keterangan:1 = tanpa teknologi; 2 = teknologi sederhana (pemangkasan, penyiraman dan pemupukan); 3 = teknologi tinggi (teknologi sederhana + insectisida/yelow trap+ ZPT (teknologi off season)  Berkaitan dengan penerapan teknologi off-season, Hendrik (2014) menyimpulkan bahwa jumlah pohon mangga, akses terhadap pasar, akses terhadap modal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan petani dalam mengadopsi teknologi off-season. Kemitraan pada dasarnya  meningkatkan akses petani mangga terhadap pasar, serta akses terhadap modal (Tabel 3), sehingga dengan kemitraan, adopsi teknologi cenderung lebih baik. Penerapan teknologi pada budidaya mangga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas  serta meningkatkan harga jual di tingkat petani. Menurut Pratomo (2013), teknologi off-season, atau memunculkan buah di luar musim, memiliki dua manfaat, yaitu : bisa berbuah diluar musim, sehingga ketersediaan mangga bisa sepanjang tahun, serta untuk menaikkan harga buah, yang selalu jatuh saat on season (musim buah). Seperti diketahui, ketika sedang panen raya (on-season), komoditas buah seperti tidak ada harganya, terjual dengan harga sangat murah. Sebaliknya ketika sedang tidak musimnya (off-season), harganya melonjak tajam, padahal kualitas dan kuantitasnya sama. Hasil analisis pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa produktivitas petani mitra (147.56 kg/pohon/tahun) lebih besar dari petani non-mitra (134.39 kg/pohon/tahun). Hal ini merupakan indikasi bahwa dengan kemitraan produktivitas mangga meningkat, meskipun hasil uji beda tidak signifikan secara statistik (zhitung=1,01<ztabel =1.96). Perbedaan rata-rata produktivitas mangga antara petani mitra dan non-mitra yang tidak signifikan, terungkap dari wawancara yang menjelaskan bahwa tingkat kekerabatan yang erat (gemeinshaf) antar petani mangga, apalagi yang bertempat tinggal disatu desa, menyebabkan terjadinya saling bertukar 
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informasi termasuk yang berkaitan dengan teknologi budidaya mangga. Sehingga adanya interaksi yang erat antara sesama petani mangga, petani non-mitra juga sudah mampu menerapkan teknologi mengikuti petani mitra, baik penyemprotan hama penyakit, penggunaan yelow-trap dan terutama penggunaan teknologi off-season (Tabel 4). Sehingga tingkat produktivitas rata-rata, tidak jauh berbeda, namun dilihat dari aspek kualitas, kualitas mangga petani mitra jauh lebih tinggi dibanding petani non-mitra. Hal ini terjadi karena perusahaan mitra memasok mangga ke pasar moder dan ekspor, sehingga pihak mitra ikut memensosialisasikan dan memonitor peningkatan kualitas, yang menjadi tujuan utama dalam menjalin kemitraan.  Tabel 5. Produktivitas Mangga per Pohon  Deskriptif Total Petani Bermitra PetaniNon-Mitra N 240 120 120Rata – rata (Kg/Pohon) 140.98 147.56 134.39Std. Dev. (Kg/Pohon) 101.61 106.96 95.97Min (Kg/Pohon) 5.00 9.00 5.00Max (Kg/Pohon) 733.13 733.13 545.00Z hitung: 1,01 < Z tabel 1,96 Berkaitan dengan pengembangan kelembagaan kemitraan, Saptana et al. (2006) menyatakan bahwa terdapat 10 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kemitraan, yaitu : (1) membangun kemitraan melalui proses sosial yang matang, (2) pentingnya membangun saling kepercayaan, (3) perencanaan dan pengaturan produksi, (4) pentingnya pemahaman terhadap jaringan agribisnis, (5) jaminan pasar dan kepastian harga, (6) konsolidasi kelembagaan di tingkat petani, (7) meletakkan koordinasi vertikal secara tepat, (8) kandungan kewirausahaan, (9) sistem koordinasi antar kelembagaan/pihak, dan (10) pengembangan sistim informasi.  3.6. Kendala yang Dihadapi dalam Kemitraan pada Agribisnis Mangga Kemitraan yang dijalankan dalam agribisnis mangga tentu  tidak terlepas dari kendala yang ada baik yang dihadapi oleh petani maupun perusahaan mitra. Berdasarkan hasil wawancara dan klarifikasi dengan pihak yang 
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bermitra masih ditemukan beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak (Tabel 6).  Tabel 6. Kendala dan Saran Perbaikan Untuk Kemitraan Pada Petani Mangga  No Kendala yang Dihadapi Saran Perbaikan Kemitraan1. Kesulitan mencapai target kualitas produksi Meningkatkan hubungan baik dengan petani mitra, terutama pengawasan dalam penerapan teknologi pasca panen.2. Kesulitan dalam teknik budidaya, khususnya antisipasi terhadappengaruh musim dan serangan hama penyakit.
Secara bersama-sama menentukan dan mengawasi proses usahatani mangga, dan pemberantasan hama penyakit.

3. Kesulitan dalam penimbangan/pengukuran hasil produksi Mengawasi hasil panen mangga dari petani mitra
4. Lamanya jangka waktu pembayaran dari pihak pedagang perantara (eksportir/pasar modern) 

Pembayaran ke petani tetap dibayarkan saat penyampaian hasil panen, sedangkan untuk keberlangsungan usaha di tutupi melalui pinjaman dari bank5. Terdapatnya beberapa petani yang masih melakukan pelanggaran kesepakatan Merangkul petani dengan azas kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan petani Berdasarkan Tabel 6 dapat ditunjukkanterdapat masalah teknis dan non teknis dalam melaksanakan kemitraan. Permasalahan yang dihadapi seperti masalah kualitas dan kuantitas mangga yang dihasilkan terkadang tidak sesuai harapan hingga masalah pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh petani mitra. Selain masalah teknis tersebut, masalah lain yang sering di keluhkan petani dalam bermitra adalah masalah pembayaran. Petani mitra merasa jatuh tempo pembayaran yang lama, yaitu hingga tiga bulan terhitung sejak barang di kirim. Hal ini cukup menyulitkan petani mangga untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari, apalagi jika petani tersebut hanya mengandalkan sumber pendapatan dari mangga saja.  4. SIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN 4.1. Simpulan 1. Pola kemitraan dalam agribisnis mangga, terdiri dari: pola dagang umumdalam bentuk formal maupun informal, dengan berbagai variasinya. Kemitraan formal terjadi antara perusahaan yang memasok 
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mangga untuk pasar modern dan pasar ekspor dengan kelompok tani atau koperasi menggunakan kesepakatan tertulis. Sedangkan kemitraan informal terjadi antara petani mangga dengan pedagang perantara/tengkulak, disertai kesepakatan verbal (tidak tertulis). 2. Terdapat faktor-faktor sosial-ekonomi (pengalaman berusahatani mangga, kemampuan memasarkan, ketersediaan modal, jaminan pemasaran, pinjaman modal serta transfer teknologi) yang mempengaruhi petani mangga untuk terlibat dalam kemitraan. Dari keenam faktor tersebut, yang secara statistik mempengaruhi petani untuk bermitra adalah faktor ketersediaan modal petani, adanya jaminan pemasaran dan transfer teknologi dari pihak perusahaan mitra. 3. Manfaat kemitraan pada agribisnis mangga adalah: harga relatif stabil, efisiensi dalam pemanenan dan pengangkutan, pinjaman modal, peningkatan penerapan teknologi, peningkatan kualitas, dan kontinuitas pasokan bagi perusahaan mitra.  4. Penerapan teknologi dan produktivitas petani mitra lebih tinggi dari pada petani non mitra, sehingga dengan demikian kemitraan diduga berperan dalam meningkatkan adopsi teknologi, produktivitas, dan kualitas mangga. 5. Beberapa kendala yang dihadapi petani dalam melaksanakan program kemitraan adalah: (1) kesulitan mencapai target kuantitas dan kualitas yang disepakati, (2) masih lemahnya pengetahuan petani tentang penanganan pascapanen, (3) kesulitan dalam teknis budidaya, khususnya mengantisipasi pengaruh iklim serta serangan hama penyakit, (4) proses penimbangan hasil panen yang kadang tidak transparan dan (5) jangka waktu pembayaran yang lama. Kendala yang dihadapi perusahan mitra adalah: (1) belum tercapainya target kualitas, serta, dan (2) masih terdapat petani yang melanggar kesepakatan dengan menjual ke pihak lain, terutama pada saat harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak.  4.2. Saran Kebijakan 1. Posisi tawar petani terhadap pihak mitra masih lemah dibanding pihak. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi kelembagaan di tingkat petani mangga, sehingga kelompok tani mempunyai posisi tawar yang sama, termasuk dalam penentuan harga jual mangga, serta menuntut transparansi dalam penimbangan hasil panen mangga. 2. Fasilitas pembiayaan dengan tingkat bunga yang terjangkau perlu disediakan oleh pemerintah, khususnya untuk pembiayaan petani dalam 
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menerapkan teknologi budidaya mangga sesuai konsep GAP (Good Agricultural Practices), serta peremajaan pohon mangga yang sudah tidak produktif lagi. 3. Diperlukan peningkatan kompetensi aparat penyuluhan dibidang agribisnis mangga serta meningkatkan intensitas penyuluhan, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim dan serangan hama penyakit tanaman mangga. 4. Perlu sosialisasi yg lebih intensif dalam teknologi panen dan pasca panen dari dinas terkait (dinas pertanian atau dinas koperasi dan industri kecil), agar petani mampu meningkatkan kualitas sesuai standar  ekspor. Selain itu, diperlukan juga pelatihan tentang pengolahan mangga yang afkir, sehingga petani masih bisa meraih nilai tambah yang lebih besar. 5. Dalam kemitraan kadang terjadi perselisihan, dimana salah satu pihak melanggar kesepakatan (wanprestasi), sehingga merugikan pihak lainnya. Untuk itu diperlukan aparat dinas pertanian yang memonitor pelaksanaan kemitraan, dan mengawasi jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan dalam kontrak, sehingga kerugian disalah satu pihak bisa diminimalisir. 6. Pemerintah perlu menfasilitasi dengan sistem informasi yang memadai untuk pengembangan agribisnis mangga. Informasi yang diperlukan mencakup aspek permintaan (lokal, regional maupun ekspor), aspek produksi, pemasaran, tingkat harga dan pengolahan hasil mangga. Sehingga setiap pelaku agribisnis mangga bisa membuat perencanaan yang lebih akurat terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan.  DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Hortikultura. (2012). Data ekspor dan impor Mangga. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta. Hendrik, J. N. (2014). Kajian adopsi teknologi produksi komoditas mangga, suatu kasus petani mangga di Propinsi Jawa Barat. Tesis Magister-Universitas Padjadjaran. Bandung. Lambert, Douglas M, Margaret A Emmelhainz, John T Gardner. (1996). ‘Developing and implementing supply chain partnerships’. The International Journal of Logistics Management. Vol7(2). Pratomo. 2013. Teknologi Off-season : Membuahkan tanaman di luar musim.  (http://www.agrobisnisindonesia.com.  Diakses 12 Juli 2014). Saptana,  E L., Hastuti, Ashari, K.S. Indraningsih, S. Friyatno, Sunarsih, V. Darwis. 2005. Analisis Kelembagaan Kemitraan pada Komoditas Hortikultura. Pusat Analisis Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.  
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Saptana,  Sunarsih., K.S. Indraningsih. 2006. Mewujudkan keunggulan komparatif menjadi kunggulan kompetitif melalui pengembangan kemitraan usaha hortikultura. Pusat Analisis Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.  Sulistyowati, Lies. 2003. Contract farming pada agribisnis sayuran dan peranannya dalam optimasi penggunaan faktor produksi. Disertasi Pascasarjana Universitas Padjajaran.  Sulistyowati, Lies. 2009. Peranan APPM (Asosiasi Petani dan Pedagang Mangga) dalam Pemasaran Mangga, Studi kasus di Desa Bebedilan, Kabupaten Cirebon. Sulistyowati, Lies. Ronnie S.N. dan Zumi Saidah. (2013). ‘Faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan petani mangga terlibat dalam sistem informal dengan pedagang pengumpul’. Jurnal Sociohumaniora ISSN 1411-0911. Vol.15(3) Suparta, N. (2005). Pendekatan Holistik Membangun Agribisnis. CV Bali Media Adhikarsa. Denpasar. Supriatna, Ade dan Wayan Sudana. (2010). Analisis usahatani Mangga Gedong Gincu (Mangifera Indica, spp) - Studi Kasus di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. (http://bbp2tp.litbang.deptan.go.id diakses 20 Juli 2014) Yulizarman. 1999.  Kajian sistim tebasan dan analisis pemasaran mangga di Jawa Barat. Skripsi Fakultas Pertanian IPB. Bogor.   
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   PERILAKU RISIKO PRODUKTIVITAS PETANI KENTANG DI KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN  Nurhapsa1, Nunung Kusnadi2, Kuntjoro3,  dan Muhammad Firdaus4 1Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare  2,3,4Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bogor   ABSTRAK Usaha pertanian seperti pada usahatani kentang, selalu dihadapkan pada situasi risiko dan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku petani dalam menghadapi risiko produksi pada usahatani kentang. Risiko produktivitas dianalisis dengan menggunakan model Khumbakar. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu sentra produksi kentang di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada umumnya perilaku petani kentang dalam menghadapi risiko produktivitas termasuk pada kategori takut terhadap risiko (risk averse). Faktor yang dapat mempengaruhi petani untuk lebih berani mengambil risiko yaitu peningkatan akses petani terhadap lembaga keuangan dan penguatan kelembagaan (kelompok tani, gapoktan).  Produktivitas kentang yang dikelola oleh petani yang berani mengambil risiko relatif lebih tinggi.    Kata Kunci: risiko produktivitas, model Khumbakar, petani kentang  1. PENDAHULUAN Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia, yaitu  sebagai sumber penerimaan devisa negara, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2007 sampai tahun 2012 yang masih cukup besar yakni sekitar 13 hingga 14 persen dari total PDB nasional. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan penyedia bahan baku penting bagi industri, khususnya industri pengolahan makanan dan minuman atau agroindustri dan juga merupakan pilar utama dalam 
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menopang ketahanan pangan karena sumbangannya terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi atau kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang produksinya berbasis pada sumberdaya domestik dan kandungan impornya rendah karena bahan baku yang digunakan umumnya dari dalam negeri, relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian misalnya gejolak moneter, nilai tukar maupun fiskal. Ketangguhan sektor pertanian terbukti pada saat krisis moneter dimana sektor ini merupakan penyumbang devisa terbesar.   Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional tidak terlepas dari subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Hortikultura termasuk tanaman bahan makanan yang juga memberikan sumbangan yang cukup besar dalam PDB sektor pertanian dan mempunyai beberapa peranan strategis antara lain sebagai sumber bahan makanan bergizi bagi masyarakat yang kaya akan vitamin dan mineral, sumber pendapatan dan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha, bahan baku agroindustri, sebagai komoditas potensial ekspor yang merupakan sumber devisa negara, dan  pasar bagi sektor non pertanian, khususnya industri hulu.    Fenomena semakin meningkatnya harga dan impor beras mengindikasikan perlunya alternatif sumber pangan lainnya (diversifikasi pangan) untuk mendukung ketahanan pangan. Kentang merupakan salah satu komoditas sayuran yang jika dibandingkan dengan bahan pangan utama lain menunjukkan bahwa kentang memiliki potensi dan prospek yang baik untuk mendukung program diversifikasi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam 100 gram kentang mengandung karbohidrat sebanyak 19.10 gram, protein 2.00 gram, vitamin B1 0.09 milligram, vitamin B2 0.03 milligram, vitamin C sebanyak 16.00 milligram (Idawati, 2012). Selain itu, kentang juga merupakan jenis sayuran yang mendapat prioritas cukup tinggi dalam program pengembangan sayuran. Karena selain sebagai bahan untuk sayur, beberapa tahun terakhir berkembang untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan kentang goreng yang biasa disajikan di restoran-restoran fast food, crispy serta keripik kentang (potato chips) sebagai produk makanan ringan (Indofood Frito Lay Corp, 1997).  Permintaan kentang saat ini mengalami peningkatan baik permintaan dalam negeri maupun permintaan untuk ekspor, terutama ke Malaysia dan Singapura dalam bentuk kentang mentah maupun olahan. Peningkatan permintaan kentang dalam negeri disebabkan karena mulai menjamur makanan fast food  dimana kentang sebagai salah satu jenis makanan fast 
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food yang utama. Menurut Baharuddin (2011) bahwa target pangsa pasar ekspor buah dan sayuran pada tahun 2014 adalah 30 persen atau setara dengan 130 000 – 135 000 ton. Melihat potensi, manfaat dan peluang pasar buah dan sayuran yang cukup besar, termasuk kentang,  maka prioritasnya perlu dipertimbangkan tidak lagi sebagai komoditi sayuran tetapi juga sebagai salah satu komoditas prioritas non beras atau pangan. Di Indonesia terdapat beberapa provinsi penghasil kentang terbesar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa sentra produksi kentang, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Enrekang. Produksi kentang di Kabupaten Enrekang cenderung mengalami penurunan selama tahun 2006 sampai tahun 2011. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2007 (2 104 ton) dan terendah dicapai pada tahun 2010 (810 ton). Produktivitas kentang juga cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2006 sampai tahun 2011 yaitu dari 12.35 ton per hektar turun menjadi 10.02 ton per hektar yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas kentang nasional yaitu 15.96 ton per hektar.  Menurunnya produktivitas kentang di Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari bagaimana petani dalam mengalokasikan input-input produksi yang digunakan dalam usahataninya. Berdasarkan tinjauan teoritis dan data sekunder, menurunnya produktivitas kentang di Kabupaten Enrekang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum tercapainya efisiensi teknis dan inefisiensi teknis dalam mengalokasikan input-input produksi yang digunakan dalam usahataninya, stagnasi atau tidak adanya perubahan teknologi dan perilaku petani dalam menghadapi risiko produksi yang berpengaruh terhadap alokasi penggunaan input-input produksi. Risiko yang sering dihadapi oleh petani kentang di Kabupaten Enrekang adalah risiko produksi yang merupakan variasi output yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit (seperti penyakit layu), dan penggunaan varietas yang kurang bermutu. Besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh petani kentang akan berpengaruh terhadap perilaku petani dalam menghadapi risiko. Menurut Ellis (1988) dalam bukunya “Peasant Economics” menyatakan bahwa perilaku petani dalam menghadapi risiko produksi dikategorikan menjadi tiga, yaitu menolak risiko (risk averse), netral risiko (risk neutral), dan mengambil risiko (risk taker). Petani yang berperilaku berani tehadap risiko akan mengalokasikan input yang berbeda dengan petani yang berperilaku menghindari risiko sehingga akan berpengaruh terhadap 
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produksi dan produktivitas yang dicapainya. Pertanyaannya adalah bagaimana perilaku petani dalam menghadapi risiko produksi pada usahatani kentang?  2. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2011 di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dari petani kentang meliputi data profil petani, luas lahan, data aktivitas produksi, dan hasil penjualan.  Selain itu juga dikumpulkan data tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani dalam usahatani kentang. Data sekunder meliputi data yang dikumpulkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah (Kumbhakar, 2002)  
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  adalah fungsi inefisiensi teknis. yi    =  jumlah produktivitas kentang (kg/ha) X1 = jumlah bibit kentang yang digunakan (kg/ha). X2 = jumlah tenaga kerja yang digunakan pada usahatani kentang (HKSP/ha). X3 = jumlah pupuk urea yang digunakan pada usahatani kentang (kg/ha) X4 = jumlah pupuk phonska yang digunakan pada usahatani kentang (kg/ha) X5 = jumlah pupuk kandang yang digunakan pada usahatani kentang (kg/ha) X6 = jumlah fungisida yang digunakan pada usahatani kentang (kg/ha) X7 = jumlah insektisida cair yang digunakan pada usahatani kentang (ltr/ha) vi =  error term yang menunjukkan ketidakpastian produksi yang diasumsikan i.i.d (0,σu)2  ui = inefisiensi teknis dengan asumsi i.i.d (0,σu)2 dan u>0, ui independen terhadap vi.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Identitas Responden Beberapa karakteristik petani responden yang akan diuraikan adalah : (1) Umur petani responden, (2) Tingkat pendidikan petani responden (3) Pengalaman usahatani petani responden, dan (4) Jumlah anggota keluarga petani responden, (5) luas lahan yang diusahakan petani responden.  
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3.1.1. Umur petani Umur merupakan salah satu faktor yang mepengaruhi kemampuan kerja dan produktivitas seseorang. Seseorang akan mengalami peningkatan kemampuan kerja seiring dengan meningkatnya umur, akan tetapi selanjutnya akan mengalami penurunan kemampuan kerja pada titik umur tertentu. Karena umur mempunyai pengaruh terhadap kematangan berfikir dan kemampuan fisik responden dalam mengelola sebuah usaha. Adapun distribusi petani responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 1.  Tabel 1. Distribusi Petani Responden Berdasarkan Umur pada Usahatani Kentang di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011 Umur (tahun) Varietas Granola Varietas KalosiJumlah Persentase Jumlah Persentase 21 – 25 0 0.00 4 13.3326 – 30 4 5.19 4 13.3331 – 35 13 16.88 3 10.0036 – 40 23 29.87 3 10.0041 – 45 11 14.29 6 20.0046 – 50 11 14.29 4 13.3351 – 55 11 14.29 6 20.00>56 4 5.19 0 0.00Total 77 100.00 30 100.00Rata-rata 42.26 40.00 Umur petani responden di Kabupaten Enrekang sebagian besar pada kisaran umur produktif yaitu sebesar 94.81 persen untuk petani  responden yang menanam kentang varietas granola dan 100.00 persen untuk petani responden yang menanam kentang varietas kalosi. Rata-rata umur petani responden adalah 42.26 tahun untuk petani responden yang menanam kentang varietas granola dan 40.00 tahun untuk petani responden yang menanam kentang varietas kalosi. Hal ini menunjukkan bahwa baik petani responden yang menanam kentang varietas granola maupun petani yang menanam kentang varietas kalosi rata-rata masih berumur produktif dan memungkinkan untuk berusaha secara optimal untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang lebih tinggi dan lebih muda menerima perubahan.  3.1.2. Tingkat pendidikan petani Pendidikan merupakan salah satu unsur penting yang dapat merubah sikap atau perilaku dan pola fikir. Pendidikan akan memudahkan seseorang menyerap informasi dan inovasi teknologi baru sehingga mempengaruhi 
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mutu dalam pengambilan keputusan. Selain itu tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan efisiensi usahatani. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang petani semakin mudah untuk memahami dan menerima inovasi-inovasi baru yang disampaikan kepada mereka. Pendidikan juga dapat dianggap sebagai sarana investasi karena dianggap mampu membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja sebagai modal untuk dapat bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilannya dimasa yang akan datang. Pendidikan formal secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang petani karena berkaitan dengan pola pikir dan sistem kerja. Korelasi antara tingkat pendidikan signifikan dengan kemampuan seorang petani dalam pengembangan usahanya. Begitu pula dengan tingkat pendidikan non formal, biasanya dapat membantu peningkatan pola berfikir dan keterampilan teknis. Adapun distribusi petani responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.  Tabel 2. Distribusi Petani Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Usahatani Kentang di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011 Tingkat Pendidikan Varietas Granola Varietas KalosiJumlah Persentase Jumlah PersentaseTidak tamat SD 14 18.18 1 3.33Tamat SD 33 42.86 16 53.33Tamat SMP 14 18.18 8 26.67Tamat SMA 14 18.18 5 16.67Sarjana 2 2.60 0 0.00Total  77 100.00 30 100.00Rata-rata 7.62 8.00 Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani responden yang menanam kentang varietas granola dan kentang varietas kalosi sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu tamat SD  masing-masing sebesar 33 orang (42.86 persen) yang menanam kentang varietas granola dan yang menanam kentang varietas kalosi 16 orang (53.33 persen). Sedang yang tamat SMP sebanyak 14 orang (18.18 persen) yang menanam kentang varietas granola dan sebanyak 8 orang (26.67 persen) yang menanam kentang varietas kalosi. Pendidikan tertinggi petani yang menanam kentang varietas granola adalah sarjana yaitu sebanyak 2 orang (2.60 persen) sedang pada kentang varietas kalosi adalah SMA yaitu sebanyak 14 orang (18.87 persen). Tingkat pendidikan turut menentukan 
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mudah tidaknya seseorang dalam menerima pengetahuan, dalam mengadopsi teknologi baru yang bermanfaat bagi perbaikan kegiatan usahanya.  3.1.3. Pengalaman usahatani kentang Pengalaman usahatani kentang adalah lamanya petani responden menggeluti usahatani kentang yang dinyatakan dalam tahun. Pengalaman merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan suatu usahatani. Ada kecenderungan bahwa semakin lama mengelola suatu usahatani, maka seorang petani akan semakin banyak tahu tentang baik buruknya atau cocok tidaknya usahatani yang dilakukan dan juga akan mengadopsi teknologi yang digunakan pada usahatani yang dilakukannya. Distribusi petani responden berdasarkan pengalaman usahatani dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pengalaman petani responden yang menanam kentang varietas granola dan kentang varietas kalosi sebagian besar di atas 5 tahun yaitu sebanyak 88.31 persen sedangkan petani yang menanam kentang varietas kalosi sebanyak 73.34 persen. Rata-rata pengalaman berusahatani kentang untuk petani yang menanam varietas granola adalah 10.58 tahun dan petani yang menanam kentang varietas kalosi adalah 10.00 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani responden memiliki pengalaman yang  cukup lama dalam berusahatani kentang. Dengan bekal pengalaman yang cukup akan memudahkan menerima dan memilih inovasi atau teknologi yang sesuai dan tepat untuk digunakan pada usahataninya.  Tabel 3. Distribusi Petani Responden Berdasarkan Pengalaman Usahatani pada Usahatani Kentang di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011 Pengalaman Usahatani (tahun) Varietas Granola Varietas KalosiJumlah Persentase Jumlah Persentase 1 – 5 9 11.69 8 26.676 – 10 43 55.84 8 26.6711- 15 15 19.48 7 23.3316 – 20 7 9.09 5 16.6721 – 25 2 2.60 2 6.67>25 1 1.30 0 0.00Total 77 100.00 30 100.00Rata-rata 10.58 10.00  
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3.1.4. Jumlah anggota keluarga Besar kecilnya jumlah anggota keluarga dalam suatu rumahtangga menunjukkan besarnya beban tanggungan yang harus dipikul kepala keluarga dan sekaligus juga dapat menunjang ekonomi keluarga karena dapat dimanfaatkan pada berbagai jenis aktivitas.  Jumlah anggota keluarga yang besar  dapat menurunkan tingkat kesejahteraan karena semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun jumlah anggota keluarga dalam suatu rumahtangga yang terdiri dari kepala rumahtangga, istri dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan dari kepala keluarga dapat membantu kegiatan produksi kepala rumahtangga termasuk dalam kegiatan usahatani kentang. Adapun distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel 4.  Tabel 4. Distribusi Petani Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga pada Usahatani Kentang di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011 Jumlah anggota keluarga (orang) Varietas Granola Varietas KalosiJumlah Persentase Jumlah Persentase1 – 3 22 28.57 4 13.334 – 6 53 68.83 22 73.337 – 10 2 2.60 4 13.33Total 77 100.00 30 100.00Rata-rata 4.00 5.00 Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa umunnya petani responden memiliki jumlah anggota keluarga 4 – 6 orang yaitu sebanyak 53 orang (68.83 persen) untuk petani yang menanam kentang varietas granola dan sebanyak 22 orang (73.33 persen) untuk petani yang  menanam kentang varietas kalosi  Hal ini menunjukkan bahwa petani responden tidak memiliki kendala dalam ketersediaan tenaga kerja.  3.1.5. Luas lahan usahatani Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama untuk mengelola usahatani. Luas lahan usahatani yang dimaksud adalah luas lahan yang dikuasai oleh petani responden. Luas lahan yang dikuasai oleh petani responden meliputi lahan milik sendiri dan lahan sewa. Rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh petani responden adalah 0.62 hektar untuk petani responden yang menanam varietas kentang granola dan 0.59 hektar untuk petani responden yang menanam kentang varietas kalosi.   
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Tabel 5. Distribusi Petani Responden Berdasarkan Luas Lahan Usahatani yang Dikuasai  pada Usahatani Kentang di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011 Luas lahan yang dikuasai (ha) Varietas Granola Varietas KalosiJumlah Persentase Jumlah Persentase 0.10 – 0.40 12 15.58 8 26.67 0.41 – 0.80 48 62.34 18 60.00 0.81 – 1.20 16 20.78 3 10.00 ≥ 1.21 1 1.30 1 3.03 Total 77 100.00 30 100.00 Rata-rata 0.62 0.59 Tabel 5 menunjukkan distribusi petani responden berdasarkan luas lahan yang dikuasai petani. Hasil ini menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai oleh petani relatif sempit dan dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas produksi usahataninya.   3.1.6. Penggunaan teknologi produksi dan produktivitas usahatani kentang Penggunaan teknologi produksi dan produktivitas pada usahatani kentang adalah penggunaan input yang digunakan dalam menghasilkan output pada usahatani kentang mencakup bibit, tenaga kerja, pupuk urea, pupuk phonska, pupuk kandang, fungisida dan insektisida. Adapun rata-rata penggunaan input pada usahatani kentang dapat dilihat pada Tabel 6.  Tabel 6.  Rata-rata Produktivitas dan Penggunaan Berbagai Macam Input per Hektar pada Usahatani Kentang di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011 Uraian Varietas Granola VarietasKalosi DosisAnjuranInput  Bibit (kg)  1 001.03 991.14 1 200 – 1500aTenaga kerja (HKSP) 180.52 185.07 272bUrea (kg) 201.75 210.42 250aPhonska (kg) 337.61 310.97 400cPupuk kandang (kg) 9 460.28 9 646.77 20 000aFungisida (kg) 6.09 8.99 60bInsektisida cair (ltr) 2.26 3.20 30bProduktivitas (kg) 6 137.43 10 797.49 15 000bKeterangan : a = BPTP Provinsi Sulawesi Selatan, 2012    b  = Idawati, 2012    c  = Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Masalle  
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Pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa rata-rata tingkat penggunaan bibit pada kentang varietas granola adalah 1 001.03 kilogram sedang untuk kentang varietas kalosi adalah 991.14  kilogram per hektar. Penggunaan bibit pada kentang varietas kalosi maupun kentang varietas granola masih rendah dari dosis yang dianjurkan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan (BPTP Sulsel) yaitu 1 200 – 1 500 kilogram per hektar. Meskipun sudah ada tempat pembibitan atau instalasi benih kentang untuk varietas kalosi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang,  namun jumlah bibit yang dihasilkan masih rendah. Hal ini disebabkan karena lahan untuk pembibitan masih terbatas dan tenaga kerja yang digunakan masih kurang.  Pupuk anorganik yang digunakan untuk usahatani kentang bermacam-macam, diantaranya urea, phonska, ZA, TSP, SP36, KCl. Akan tetapi tidak semua responden menggunakan semua jenis pupuk anorganik tersebut. Mayoritas petani responden baik yang menanam kentang varietas granola maupun kentang varietas kalosi hanya menggunakan pupuk urea dan phonska. Rata-rata penggunaan pupuk urea pada kentang varietas kalosi adalah 210.42 kilogram per hektar dan untuk kentang varietas granola rata-rata 201.75 kilogram per hektar. Jika dibandingkan dengan dosis pemupukan yang direkomendasikan oleh BPTP Sulsel, maka dosis tersebut masih dibawah anjuran yaitu 250 kilogram per hektar. Sedangkan untuk penggunaan pupuk phonska rata-rata 310.97 kilogram untuk kentang varietas kalosi dan  337.61 kilogram untuk kentang varietas granola. Penggunaan pupuk phonska juga masih dibawah dari dosis yang direkomendasikan yaitu 400 kilogram per hektar. Untuk pupuk organik, rata-rata petani responden yang menanam kentang varietas kalosi menggunakan 9 646.77 kilogram per hektar sedang petani responden yang menanam kentang varietas granola menggunakan 9 460.28 kilogram per hektar. Dosis ini juga masih rendah dari dosis yang direkomendasikan dari BPTP Sulsel yaitu 20 000 kilogram per hektar.  Pupuk organik digunakan pada saat sebelum lahan ditanami (1 - 3 hari sebelum tanam).  Jenis fungisida dan insektisida yang digunakan oleh petani responden bermacam-macam. Besarnya dosis anjuran fungisida dan insektisida tergantung pada merek yang digunakan. Rata-rata penggunaan fungisida pada petani yang menanam kentang varietas kalosi adalah 8.99 kilogram per hektar sedang petani yang menanam kentang varietas granola adalah 6.09 kilogram per hektar. Penggunaan insektisida  pada petani responden yang menanam kentang varietas kalosi menggunakan rata-rata 3.20 liter per hektar sedang pada petani yang menanam kentang varietas granola 
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menggunakan rata-rata 2.26 liter per hektar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andarwati (2011) tentang efisiensi teknis usahatani kentang di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan fungisida sekitar  49.95 kilogram per hektar dan insektisida 4.29 liter per hektar. Sedangkan menurut Idawati (2012) bahwa penggunaan fungisida untuk tanaman kentang adalah 60 kilogram per hektar dan insektisida 30 liter per hektar. Berdasarkan uraian di atas maka penggunaan input pada usahatani kentang  varietas kalosi maupun varietas granola masih dibawah dosis yang direkomendasikan. Hal ini salah satu yangmenyebabkan produktivitas kentang masih rendah, yaitu 6 137.43 kilogram untuk kentang varietas granola dan 10 797 kilogram untuk kentang varietas kalosi. Dengan penggunaan bibit sebesar 1 001.03 kilogram untuk kentang varietas granola dan 991.14 kilogram untuk kentang varietas kalosi, maka dapat dijelaskan bahwa produktivitas bibit kentang kalosi per kilogram lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas bibit kentang granola.  3.1.7. Prilaku risiko produktivitas petani kentang Analisis perilaku risiko produktivitas petani kentang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu bagaimana perilaku risiko produktivitas petani pada usahatani kentang di Kabupaten Enrekang. Kesediaan petani untuk mengambil risiko atau menghindari risiko produktivitas, pada dasarnya tergantung pada pembawaan fisik dan utilitas yang diterima petani dari output yang dihasilkan (Semaoen, 1992). Petani dalam aktifitas usahataninya sering dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian produksi. Karena petani dalam berusahatani dipengaruhi bukan hanya oleh faktor internal petani tetapi juga faktor eksternal, seperti kondisi iklim atau cuaca yang sulit dikontrol atau dikendalikan oleh petani.  Pada usahatani kentang, keputusan untuk mengalokasikan input-input produksi dipengaruhi oleh perilaku petani terhadap risiko yang dihadapi. Menurut Ellis (1988), perilaku petani terhadap risiko dikelompokkan atas tiga yaitu : (1) petani yang menghindari risiko (risk averse), (2) petani yang netral terhadap risiko (risk neutral), dan (3) petani yang menyukai risiko (risk taker). Hasil  analisis perilaku  risiko produktivitas petani kentang di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 7.     
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Tabel 7. Perilaku Risiko Produktivitas Petani Kentang Varietas Granola dan Petani Kentang Varietas Kalosi di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Input Produksi Varitas Granola Varitas KalosiRata-rata Nilai θ Rata-rata Nilai λ Perilaku risiko produktivitas Rata-rata Nilai θ Rata-rata Nilai λ Perilaku risiko produktivitas Bibit -0.048 0.930 Risk Averse -0.304 6.335 Risk Averse Tenaga kerja -0.243 0.670 Risk Averse -0.975 1.498 Risk Averse Pupuk urea -1.074 0.674 Risk Averse -0.359 8.441 Risk Averse Pupuk phonska -0.925 0.674 Risk Averse -0.545 1.185 Risk Averse 
Pupuk kandang -0.001 0.739 Risk Averse -0.005 4.538 Risk Averse 
Fungisida 0.008 1.197 Risk Taker 0.059 1.075 Risk Taker Insektisida cair -17.448 0.675 Risk Averse -0.044 1.062 Risk Averse 
Rata-rata -2.819 0.794 Risk Averse -0.310 3.448 Risk Averse  Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh gambaran bahwa pada usahatani kentang varietas granola, rata-rata nilai θ petani adalah -2.819 dan rata-rata nilai λ adalah 0.798. Sedangkan pada usahatani kentang varietas kalosi, rata-rata nilai θ petani adalah -0.311 dan rata-rata nilai λ adalah 3.448. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perilaku risiko produktivitas petani yang menanam kentang varietas granola dan petani yang menanam kentang varietas kalosi terhadap input-input produksi adalah menghindari risiko (risk averse). Artinya bahwa apabila terjadi kenaikan ragam keuntungan atau pendapatan maka petani sebagai pengambil keputusan akan mengimbangi dengan menurunkan keuntungan atau pendapatan yang diharapkan.  Perilaku risiko produktivitas petani yang menanam kentang varietas granola dan petani yang menanam kentang varietas kalosi pada input bibit, tenaga kerja, pupuk urea, pupuk kandang, pupuk phonska dan insektisida cair adalah menghindari risiko (risk averse).  Hal ini berarti bahwa petani kentang varietas granola dan petani kentang varietas kalosi berperilaku takut atau tidak berani mengalokasikan input-input bibit, tenaga kerja, pupuk urea, pupuk phonska, pupuk kandang dan insektisida cair dalam jumlah yang lebih besar. Sehingga penggunaan input-input tersebut masih di bawah dosis anjuran. Untuk input fungisida, petani berperilaku berani terhadap risiko (risk taker). Hal ini berarti bahwa petani berani mengalokasikan input tersebut dalam jumlah yang lebih besar pada 
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usahataninya untuk memperoleh produksi yang lebih tinggi. Perilaku risiko produktivitas petani yang menanam kentang varietas granola dan kentang varietas kalosi pada bibit adalah risk averse. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariyanti (2008) yang menunjukkan bahwa perilaku risiko produktivitas petani kentang dan kubis pada benih adalah menghindari risiko  (risk averse) pada usahatani kentang dan kubis di Kecamatan Panagalengan, Kabupaten Bandung. Perilaku risiko produktivitas petani yang menghindari risiko (risk averse) cenderung menggunakan input yang lebih rendah dibandingkan dengan petani yang berani dengan risiko. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan bibit yang masih di bawah dosis anjuran yaitu rata-rata 1 000 kilogram per hektar sedangkan dosis yang dianjurkan yaitu 1 200 – 1 500 kilogram per hektar (BPTP, Sulsel). Penggunaan bibit yang masih rendah atau di bawah dosis anjuran mengakibatkan produktivitas yang dicapai petani juga masih rendah.  Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa perilaku risiko produktivitas petani yang menanam kentang varietas granola dan petani yang menanam kentang varietas kalosi pada input tenaga kerja juga menghindari risiko (risk averse). Artinya bahwa petani tidak berani mengalokasikan input tenaga kerja dalam jumlah yang lebih banyak pada usahataninya. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata penggunaan tenaga kerja 180.52 HKSP pada kentang varietas granola dan 185.07 HKSP pada kentang varietas kalosi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauziyah (2010) bahwa perilaku risiko produktivitas produksi petani tembakau pada lahan sawah dengan sistem swadaya di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan terhadap tenaga kerja adalah risk averse. Hal yang sama juga ditunjukkan dari hasil penelitian Fariyanti (2008) bahwa petani kentang dan kubis di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung berperilaku risk averse terhadap input tenaga kerja.  Perilaku risiko produktivitas petani kentang varietas granola dan petani kentang varietas kalosi terhadap input pupuk urea adalah risk averse  atau tidak berani terhadap risiko produktivitas,  sehingga alokasi penggunaan pupuk urea masih rendah. Rata-rata penggunaan pupuk urea pada kentang granola yaitu 200.7 kilogram per hektar pada kentang varietas granola dan 210.4 kilogram per hektar pada kentang varietas kalosi sedang dosis yang dianjurkan adalah 250 kilogram per hektar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariyanti (2008) yang menunjukkan bahwa petani kentang dan kubis di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung  berperilaku risk averse terhadap pupuk urea. Penelitian Fauziyah 
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(2010) juga menunjukkan bahwa perilaku petani terhadap pupuk urea adalah risk averse pada usahatani tembakau di lahan tegalan dengan sistem kemitraan di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saptana (2011) yang menunjukkan bahwa perilaku petani cabai besar di Provinsi Jawa Tengah terhadap pupuk N adalah risk taker. Hasil penelitian Saptana (2011) juga menyatakan bahwa penggunaan pupuk N yang lebih besar pada cabai besar disebabkan oleh karena pupuk N adalah pupuk utama yang sangat menentukan dalam keberhasilan usahatani cabai besar. Perilaku risiko produktivitas petani yang menanam kentang varietas granola dan petani yang menanam kentang varietas kalosi pada pupuk kandang adalah risk averse. Sehingga rata-rata alokasi penggunaan pupuk kandang masih rendah yaitu 9 408.3 kilogram per hektar pada kentang varietas granola dan 9 575.3 pada kentang varietas kalosi sedang yang dianjurkan adalah sampai  20 000 kilogram per hektar. Padahal hasil estimasi risiko produktivitas menunjukkan bahwa pupuk kandang berpengaruh nyata menurunkan risiko produktivitas kentang varietas granola dan kentang varietas kalosi. Oleh karena itu penambahan penggunaan pupuk kandang masih memungkinkan karena dapat menurunkan risiko produktivitas kentang varietas granola dan kentang varietas kalosi. Rendahnya penggunaan pupuk kandang pada usahatani kentang disebabkan karena petani memiliki keterbatasan modal untuk membeli input tersebut. Hasil penelitian ini sejalan penelitian Fauziyah (2010) yang menunjukkan bahwa perilaku risiko produktivitas petani tembakau adalah risk averse terhadap pupuk kandang di lahan tegalan dengan sistem kemitraan dan lahan sawah dengan sistem swadaya di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.  Perilaku risiko produktivitas petani yang menanam kentang varietas granola dan petani yang menanam kentang varietas kalosi terhadap fungisida adalah risk taker atau berani mengambil risiko. Penggunaan fungisida yang lebih banyak bertujuan untuk mencegah atau mengurangi serangan hama dan penyakit sehingga risiko gagal panen dapat dikurangi. Umumnya petani menggunakan fungisida yang lebih banyak pada saat tanaman terserang hama dan penyakit atau pada saat musim hujan, sehingga dapat mengurangi risiko produktivitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2010) yang menunjukkan bahwa perilaku petani tembakau terhadap pestisida di pegunungan dengan sistem kemitraan di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan adalah risk taker. Berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Saptana (2011) yang menunjukkan bahwa perilaku petani cabai merah besar di Provinsi Jawa Tengah terhadap pestisida/fungisida adalah risk neutral. Menurut Doll dan Orazem (1984), risiko dapat direduksi atau dikurangi dengan memperkecil variasi produksi dengan cara:  1. Melakukan diversifikasi usahatani untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditi dan mengurangi kerugian jika terjadi gagal panen 2. Melakukan kontrak usahatani (contract farming) dengan perusahaan pengolahan atau pedagang  3. Petani sebaiknya bersifat fleksibel dalam merencanakan produksinya untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian yang tidak dapat diprediksi.  Pendapat Doll dan Orazem sejalan dengan hasil peelitian yang dilakukan oleh Binici et al. (2003) bahwa petani harus diberikan jaminan atau asuransi pada usahataninya dan strategi manajemen yang dapat ditempuh oleh petani diantaranya: (1) melakukan diversifikasi tanaman, (2) adopsi teknologi yang memiliki potensi untk menurunkan risiko, (3) mencari pekerjaan di luar usahatani atau pendapatan off farm, dan (4) akumulasi tabungan dalam bentuk kas daripada menginvestasikan dalam perbaikan kapital.  Kondisi di daerah penelitian menunjukkan bahwa petani responden berperilaku takut terhadap risiko (risk averse) sehingga untuk mengurangi risiko produktivitas maka petani responden melakukan diversifikasi tanaman. Caranya adalah dengan membagi lahan yang diusahakan untuk ditanami lebih dari satu jenis tanaman, seperti selain menanam kentang, petani juga menanam tanaman lain pada setiap musim tanam.  4. KESIMPULAN Perilaku risiko produktivitas petani yang menanam kentang varietas granola dan yang menanam kentang varietas kalosi adalah risk averse atau menghindari risiko. Perilaku risiko petani yang risk averse memiliki konsekwensi terhadap alokasi input yang digunakan. Semakin menghindari risiko produktivitas, maka semakin sedikit alokasi input yang digunakan sehingga produktivitas yang dicapai petani semakin rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan input-input pada usahatani kentang varietas granola dan kentang varietas kalosi masih di bawah dosis anjuran 
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sehingga produktivitas usahatani kentang varietas granola dan usahatani kentang varietas kalosi masih rendah. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong petani kentang berani mengambil risiko dapat dilakukan dengan meningkatkan akses petani terhadap lembaga keuangan dan meningkatkan penguatan kelembagaan (kelompok tani, gapoktan) di tingkat mikro yang membantu petani dalam berproduksi.  DAFTAR PUSTAKA Andarwati, A.U. 2011. Efisiensi Teknis Usahatani Kentang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Skripsi, Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Badan Pusat Statistik Jakarta. 2012. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik Jakarta, Indonesia. www.bps.go.id. Diakses 28 Desember 2013. Baharuddin, Z. 3 Maret 2011. Ekspor Sayur ke Singapura Digenjot. Kompas : 18 (kolom 3-5). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan. 2012. Paket Teknologi Budidaya Kentang. http://sulsel.litbang.deptan.go.id. Binici, T., A. Bayaner, C.R. Zulauf, and K.O. Ali. 2003. Risk Attitudes of Farmers in Terms of Risk Aversion: A Case Study of Lower Seyhan Plain Farmersin in Adana Province Turkey. Turkey Journal Agricultural 27(2) : 305 – 312. Doll, J.P. and F. Orazem. 1984. Production Economics. John Wiley & Sons, Inc, New York.  Ellis, F. 1988. Peasent Economics : Farm Household and Agricultural Development. Cambridge University Press, Cambridge. Fariyanti, A. 2008. Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Sayuran dalam Menghadapi Risiko Produksi dan Harga Produk di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Fauziyah, E. 2010. Pengaruh Perilaku Risiko Produksi Petani Terhadap Alokasi Input Usahatani Tembakau: Pendekatan Fungsi Produksi Frontir Stokastik. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Idawati, N. 2012. Pedoman Lengkap Bertanam Kentang, Langkah Mudah Budidaya Kentang dan Kiat Bisnis Olahan Kentang. Penerbit. Pustaka Baru Press, Yogyakarta. Indofood Frito Lay Corp. 1997. Program Kemitraan PT. Indofood Frito Lay Corp dengan Petani Kentang. Makalah Seminar Sehari Pengembangan Agribisnis Kentang pada Tanggal 27 Maret 1997 di BPTP Sukarami, Solok, Sumatera Barat. 
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Kumbhakar, C.S. 2002. Spesification and Estimation of Production Risk, Risk Preference and Tehnical Efficiency. American Journal of Agricultural Economics, 84(1) : 8-22. Saptana. 2011. Efisiensi Produksi dan Perilaku Petani terhadap Risiko Produktivitas Cabai Merah Besar dan Cabai Merah Keriting di Provinsi Jawa Tengah. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Semaoen, I. 1992. Ekonomi Produksi Pertanian : Teori dan Aplikasi. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).   
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   PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN  KAYONG UTARA  Nurliza, dan Eva Dolorosa Magister Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura    ABSTRACT Agricultural infrastructure has a significant role in encouraging business, economic and social activities. Infrastructure development of agriculture sectors as the main livelihood can affect the region development and increased per capita income. However, overall infrastructure development and sustainable agriculture requires huge funds, while the government capacity is very limited. Therefore, the research focus is to identify and prioritize agricultural infrastructure, such as roads and transportation services, water, electricity, education, health, agriculture, and the market for region improvement and development. Descriptive method and IRAP (Integrated Rural Accessibility Planning) is used in the areas that were identified as agricultural centers in North Kayong District which includes District of Sukadana, Simpang Hilir, and Seponti. Indicator and weight category was taken from 79  farmers and 8 policy makers. The empirical  findings indicate: the most prioritization is electricity accessibility, especially electricity tariffs; followed by agriculture, especially the availability of agricultural facilities; roads and transportation services especially the distance; market, especilally place; water, especilally water quality; education and health, especially the distance. Improvement and development priority of agricultural infrastructure can push ahead industrial growth, increased agricultural production, and expanding trade networks. Government can optimize its role as an institution that regulates the management, distribution process, and  the  controller of the use of infrastructure retribution based on the agricultural conservation land, the development of environmentally friendly farming systems (organics) and the utilization of unused land for community empowerment area. The implementation of basic infrastructure review must consider of the location, function, dimension, time, and authority aspects.  (JEL Q1, P32)  Keywords: agricultural infrastructure, IRAP, underdeveloped areas  
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1. PENDAHULUAN Penyuluhan pertanian diharapkan dapat mengantar petani Indonesia berproduksi secara mandiri (tanpa subsidi atau dengan subsidi minimal) dan sekaligus membuat tingkat kesejahteraan petani meningkat dengan lebih nyata dalam konteks pembangunan nasional dan mendukung empat suskes pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian tidak lagi hanya dilihat sebagai suatu delivery system bagi informasi dan teknologi pertanian, tetapi harus dikembangkan menjadi sistem yang berfungsi menciptakan pertanian sebagai suatu usahatani yang menguntungkan bagi petani. Dalam arti menguntungkan secara ekonomik rasional, dan bukan menguntungkan secara tradisional (Slamet, 2003). Kabupaten Kayong Utara merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas mencapai 4 568.26 km2 atau 3.11 persen mencakup 43 Desa dan 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Hilir, Seponti, Sukadana, Pulau Maya, Kepulauan Karimata, dan Teluk Batang. Pertumbuhan ekonomi  Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 sebesar 6.01 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5.83 persen. Nilai PDRB harga konstan menurut lapangan usaha mencapai  488.99  milyar rupiah  dengan  kontribusi  nilai  tambah  sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Kayong Utara mencapai lebih dari 45 persen (BPS Kabupaten Kayong Utara, 2013). Pertanian di Kabupaten Kayong Utara tersebut menjadi mata pencaharian dan lapangan kerja pokok bagi sebagian besar penduduk pedesaan sehingga fokus pada pembangunan pertanian menjadi faktor paling dominan. Pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan memerlukan adanya ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur karena memiliki peran   yang signifikan dalam mendorong kegiatan usaha, ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur juga mempengaruhi pengembangan wilayah secara makro dan mikro serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Daerah dengan kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula jika dibandingkan daerah dengan kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Sementara itu, pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan berkesinambungan memerlukan dana yang sangat besar sedangkan kemampuan pemerintah untuk mendukungnya sangat terbatas. Belanja infrastruktur daerah juga relatif sangat kecil, walaupun sejak desentralisasi/otonomi daerah telah meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur tetapi pengeluaran pemerintah 
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pusat mengalami penurunan yang drastis. Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena ada kesenjangan porsi pengeluaran antara pemerintah daerah dan pusat untuk pembangunan infrastruktur sehingga menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah. Penurunan pengeluaran infrastruktur juga menyebabkan cakupan dan mutu pelayanan menjadi rendah. Kerjasama antara instansi pemerintah pusat dan daerah dalam proses  perencanaan dan penganggaran  tahunan sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dasar pertanian. Identifikasi infrastruktur dasar pertanian dapat menjadi sumber informasi penentuan prioritas perbaikan dan pembangunan bagi masyarakat desa agar perdagangan komoditas pertanian dan daya saing dapat ditingkatkan  karena  infrastruktur  secara  signifikan sangat mempengaruhi investasi dan perdagangan.  2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Infrastruktur Pedesaan Selaras dengan arah pembangunan jangka panjang, maka salah satu prioritas dan fokus pembangunan infrastruktur PU dan permukiman 2010–2014 adalah peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar daerah dengan  prioritas  pemenuhan dan memperluas akses terhadap hak-hak dasar; permukiman dan  lingkungan  hidup  yang  layak  mencakup  perumahan,  air  bersih, sanitasi; dan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang masih tertinggal, terpencil dan kawasan perbatasan (Rencana Kerja Pemerintah, 2012). Desa tertinggal merupakan kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan pendidikan (keterbelakangan). Oleh sebab itu, salah satu upaya penanganan daerah tertinggal adalah strategi peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana. Bentuk dukungan dapat melalui pembangunan infrastruktur pasar tradisional, jalan dan jembatan, transportasi keperintisan, permukiman, serta sarana dan prasarana informatika untuk meningkatkan aksesibilitas dengan pusat-pusat pertumbuhan dan keterkaitan pembangunan antara daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan kawasan (Ciptakarya, 2013). 
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Sasaran pembangunan perdesaan khususnya di daerah tertinggal merupakan kegiatan multi dimensi dan multi sektoral karena harus terintegrasi dan tersinkronisasi untuk menopang pengembangan kegiatan sektor-sektor ekonomi yang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan nasional dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RPJMN tersebut disusun dalam empat tahapan, yaitu RPJMN I (2005-2009), RPJMN II (2010-2014), RPJMN III (2015-2019), serta RPJMN IV (2020-2024).  2.2. Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk perkembangan ekonomi suatu wilayah. Oleh sebab itu, fokus sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur adalah mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah. Infrastruktur  dapat  menopang  sistem  sosial  dan  sistem  ekonomi  sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat sehingga menjadi dasar- dasar pengambilan kebijakan (Kodoatie, 2003). Infrastruktur ekonomi yang memadai menjadi pra kondisi tumbuhkembangnya kegiatan agribisnis dan ekonomi pedesaan yang mencakup sistem pengairan, pasar, komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi (Hanafie, 2010). Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh metode pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan terjadi peningkatan output melalui interaksi dengan sektor swasta. Lin (1994) menjelaskan bahwa tingkat perkembangan yang tinggi dapat dicapai melalui pengeluaran pemerintah pada tingkat yang tinggi pula sehingga perkembangan ekonomi menjadi berlipat ganda dibandingkan pengaruh pembangunan infrastruktur oleh 
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masyarakat (swadaya) atau sektor swasta. Pengaruh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah juga tergantung pada jenis investasinya. Barro (1991) menyatakan bahwa infrastruktur dapat bersifat katalis atau penghambat. Infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas dinilai sebagai nilai tambah ekonomi karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  2.3. Metode IRAP (Integrated Rural Accessibility Planning) Metode Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP) merupakan prosedur perencanaan untuk memenuhi kebutuhan riil penduduk pedesaan yang menjadi prosedur perencanaan konvensional. Keberhasilan metode perencanaan IRAP sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan aspirasi sesuai kebutuhan riil masyarakat. IRAP   juga merupakan proses perencanaan tingkat lokal yang didasarkan pada konsep bahwa salah satu kendala utama pembangunan adalah akibat kekurangan akses penduduk. IRAP terintegrasi karena mempertimbangkan semua kemungkinan intervensi untuk memperbaiki akses (Parikesit et al., 2003). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa metode IRAP adalah alat perencanaan yang efektif dan realisitik untuk tingkat lokal, sederhana, penerapannya mudah dan penerapannya dapat dilakukan secara cepat untuk menggambarkan wilayah penelitian (Kanyhama Dixon-Fyle, 1998). Tujuan metode IRAP adalah menentukan perbedaan antara akses ke kebutuhan dasar dan layanan dasar. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan sehari-hari seperti air minum, energi, lahan pertanian dan lapangan kerja atau layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk  mencapai standar hidup yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur transportasi, dan pasar. IRAP menggambarkan aksesibilitas wilayah dengan indikator aksesibilitas, yaitu akses kebutuhan dasar karena dampaknya terhadap masyarakat. Setiap indikator aksesibilitas melalui perhitungan dan bobot yang digabungkan dalam satu nilai untuk menggambarkan situasi aksesibilitas relatif suatu wilayah. Kondisi akses secara teoritis memiliki hubungan yang berlawanan dengan jarak, waktu dan biaya sebagai berikut:  Akses = f (jarak, waktu, biaya)  Semakin banyak penduduk yang kekurangan akses dan semakin jauh jarak yang harus ditempuh  maka  semakin  tinggi  angka  indikator  aksesibilitas (International  Labour Organization, 2003). 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode dan Lokasi Metodologi deskriptif digunakan untuk menjabarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang ada. Lokasi penelitian di daerah tertinggal yang merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah tertinggal Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Kalimantan Barat, yaitu Kecamatan Sukadana dan Simpang Hilir yang menurut Dinas Pertanian menjadi salah satu wilayah sentra produksi tanaman pangan di Kabupaten Kayong Utara.  3.2. Data dan Sumber Data Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kayong Utara, Kantor Kecamatan dan Sekretariat Desa, terdiri dari peta dan profil desa, potensi pertanian dan non-pertanian. Data Primer terkait persepsi terhadap nilai indikator aksesibilitas yang diperoleh  dari  survei  dan  wawancara  terhadap:  (i)  karakteristik  umum wilayah mencakup keadaan unit administratif desa/kecamatan, kondisi demografi, mobilitas penduduk; (ii) karakteristik Penelitian terkait jalan dan jasa transportasi, ketersediaan air, listrik, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pasar.  3.3. Analisis Data Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, tercantum fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi.  Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam Gapoktan.   Tahapan analisis data antara lain: 1. Pengumpulan data sekunder dan primer untuk identifikasi kondisi dan permasalahan infrastruktur dasar pertanian. 2. Metode IRAP untuk penentuan prioritas berdasarkan aksesibilitas dan manfaat infrastruktur dasar pertanian untuk perbaikan dan pembangunan dengan langkah- langkah sebagai berikut: a. Penentuan kategori indikator prioritas aksesibilitas infrastruktur dasar. Nilai paling rendah (1) menunjukkan kondisi paling baik dan nilai paling tinggi (3) menunjukkan kondisi sangat jelak. b. Penentuan bobot indikator prioritas aksesibilitas infrastruktur dasar dari survei kuisioner kepada key informant (tokoh kunci) terhadap dampak dan urgensi masalah; serta ukuran masyarakat dan wilayah yang terkena dampak dari masalah dengan memberikan 5 (lima) 
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pilihan, yaitu indikator sangat penting (5) sampai indikator tidak penting (1). c. Perhitungan nilai prioritas aksesibilitas infrastruktur dasar dengan rumus: Nilai Prioritas Aksesibilitas :  ∑ (   )= (I1 x B1) + (I2 x B2) + ... + (In x Bn)  Rerata Nilai Prioritas Aksesibilitas : ∑     dimana: I = Nilai indikator B = Bobot indikator n = Jumlah responden  d.  Identifikasi prioritas wilayah dan aksesibilitas infrastruktur dasar dimana nilai aksesibilitas tertinggi menjadi wilayah dan sektor prioritas karena masalah yang dihadapi lebih berat sehingga memperoleh prioritas untuk meningkatkan aksesibilitasnya.  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Penentuan Prioritas Sektor Semakin tinggi nilai prioritas aksesibilitas maka semakin sulit akses terhadap barang dan jasa; sebaliknya, semakin rendah nilai prioritas aksesibilitas maka semakin mudah akses terhadap barang dan jasa. Rekapitulasi rerata nilai prioritas aksesibilitas infrastruktur dasar pertanian di Kabupaten kayong Utara diwakili oleh 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, dan Kecamatan Seponti tersaji pada tabel 1. Hasil rekapitulasi rerata total nilai prioritas aksesibilitas infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan bahwa listrik menjadi prioritas pertama perbaikan infrastruktur dasar pertanian karena Usman (2005) menyatakan bahwa listrik mempunyai manfaat ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Manfaat ekonomi, pembangunan listrik dapat memacu pertumbuhan industri, meningkatkan produksi pertanian, dan memperluas jaringan perdagangan. Manfaat sosial, jaringan listrik bukan hanya menciptakan proses pemenuhan kebutuhan hidup menjadi lebih efektif dan efisien    tetapi    juga    memperlebar    jaringan     sosial.     Manfaat     politik,  
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Tabel 1. Rerata Total Nilai Prioritas Aksesibilitas Infrastruktur Di Kabupaten Kayong Utara Prioritas Sektor dan Sub-sektor Rerata Nilai1 Listrik: 10.141.1. Biaya penggunaan 11.01  1.2. Waktu penggunaan 9.27
2 

   Pertanian:  8.222.1. Jumlah fasilitas 11.672.2. Jarak ke pasar 9.772.3. Tempat menjual produksi 9.172.4. Kualitas jalan menuju pasar 8.892.5. Biaya menuju pasar 7.202.6. Waktu menuju pasar 6.732.7. Alat mengangkut produksi 4.13
3 

Jalan dan Jasa Transportasi: 7.973.1. Jarak menuju lokasi 10.973.2. Kualitas jalan 9.503.3. Waktu perjalanan menuju lokasi 7.573.4. Biaya perjalanan menuju lokasi 7.443.5. Bagaimana mencapai tujuan lokasi 4.38
4 

Pasar: 6.994.1. Tempat 12.594.2. Kualitas jalan menuju pasar 9.264.3. Jarak menuju pasar 7.274.4. Biaya ke pasar 4.844.5. Cara dan waktu menuju pasar 4.00
5 Air: 6.125.1. Kualitas air 7.455.2. Jarak menuju sumber 6.615.3. Waktu untuk mengambil air 4.30
6 Pendidikan: 5.546.1. Jarak menuju sekolah 7.826.2. Waktu untuk ke sekolah 5.746.3. Biaya untuk ke sekolah 4.486.4. Cara menuju ke sekolah 4.13
7 Kesehatan: 5.427.1. Jarak menuju fasilitas 7.917.2. Waktu menuju fasilitas 4.967.3. Biaya perjalanan menuju fasilitas 4.807.4. Cara menuju fasilitas 4.00 pembangunan politik dapat memperkuat public trust sehingga pemerintah dapat melaksanakan perannya secara optimal sebagai institusi yang mengatur, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat  kultural, pembangunan listrik dapat mempertemukan berbagai macam 
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pengetahuan, norma-norma, dan nilai sosial. Namun, kenyataannya   infrastruktur listrik selama ini menghadapi persoalan, yaitu keterbatasan infrastruktur akibat standar pelayanan minimum. Pembangunan, pengelolaan proses distribusi, retribusi, dan kontrol selama ini juga masih lemah sehingga mengakibatkan terhambatnya peningkatan daya saing ekonomi. Sektor pertanian menjadi prioritas kedua perbaikan aksesibilitas karena BPS (2013) menunjukkan bahwa kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Kayong Utara mencapai lebih dari 45 persen sehingga infrastruktur pertanian memiliki peran penting dalam pengembangan suatu wilayah terutama perannya sebagai input dalam proses produksi. Hanafie (2010) menyatakan bahwa infrastruktur pertanian mencakup infrastruktur produksi (irigasi) dan infrastruktur pemasaran (pasar lokal komoditas) tetapi pembangunan jaringan irigasi skala besar memerlukan dana investasi yang sangat besar sehingga dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat lokal secara bersama-sama. Oleh sebab itu, petani dan pengusaha dapat membangun sumber pengairan sendiri, seperti pompa air tanah atau jaringan irigasi sederhana swakelola. Prioritas ketiga pembangunan infrastruktur dasar adalah jalan dan jasa transportasi karena berfungsi melayani mobilitas orang, barang, dan jasa baik lokal, regional, nasional maupun internasional, serta pendukung pembangunan sektor lainnya. Hanafie (2010) menyatakan bahwa jalan raya diperlukan untuk membuka perekonomian desa sehingga tercipta perdagangan dengan di luar desa; sistem jalan yang efisien dapat meminimumkan biaya pemasaran sehingga berperan bagi pertumbuhan dan perkembangan agribisnis. Oleh sebab itu, jalan raya sebagai barang publik harus dibangun dan dikelola oleh pemerintah. Bappenas (2010) menyatakan bahwa selama ini infrastruktur jalan dan jasa transportasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat  masih menghadapi permasalahan: (i) Belum tertatanya sistem transportasi  yang terkoneksi secara intermoda/multimoda yang mampu menurunkan biaya transportasi; (ii) Belum memadainya sarana dan prasarana  transportasi publik sehingga masyarakat menggunakan kendaraaan pribadi; (iii) Belum optimalnya penyelenggaraan transportasi keperintisan   untuk memenuhi aksesibilitas masyarakat perdesaan; (iv) Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pendanaan. Oleh sebab itu, Oktaviana (2011) menyatakan bahwa optimalisasi peningkatan infrastruktur transportasi diperlukan untuk menunjang pengembangan wilayah disertai 
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kebijakan transportasi yang mempertimbangkan KLHS melalui inventarisasi kebijakan transportasi yang ada. Ikhsan (2004) mengemukakan bahwa jalan raya mempengaruhi biaya variabel dan biaya tetap. Infrastruktur yang dibangun oleh sektor swasta akan menyebabkan peningkatan cost of entry secara signifikan untuk kegiatan ekonomi sehingga potensi keunggulan komparatif menjadi tidak dapat direalisasikan, selanjutnya akan mempengaruhi biaya pemasaran. Prioritas keempat adalah pasar. Pasar menjadi prioritas selanjutnya dalam infrastruktur dasar pertanian karena pada beberapa desa tidak terdapat pasar bagi masyarakat petani. Sementara pada lokasi lainnya, jarak, biaya, dan waktu menuju pasar menjadi faktor pertimbangan untuk menjual produksi, sedangkan transportasi publik tidak tersedia. Hanafie (2010) menyatakan bahwa pembangunan pasar lokal sangat diperlukan untuk menjamin bahan pokok produksi petani dapat terjual pada harga wajar dengan menciptakan pasar komoditas pertanian yang efisien. Pasar   local juga merupakan barang publik yang harus dibangun dan dikelola pemerintah. Selanjutnya, prioritas kelima adalah infrastruktur air karena pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumberdaya air tersebut mengalami permasalahan yang sangat kompleks, umumnya terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal dan  dukungan  terhadap  daya saing  sektor  riil  khususnya  pertanian  akibat  beberapa alasan: (i) meningkatnya kebutuhan air baku sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang tidak disertai dengan meningkatnya pasokan air baku; (ii) pola pemanfaatan air yang tidak efisien, boros, dan tidak ramah lingkungan; (iii) belum optimalnya koordinasi dan fungsi kelembagaan pengelolaan sumber daya air; (iv) kurangnya   kesadaran   dan   partisipasi   masyarakat   sebagai   salah   satu   prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan. Penggunaan air terbesar berdasarkan sektor kegiatan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu kebutuhan domestik, irigasi pertanian, dan industri. Kebutuhan domestik untuk masyarakat meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk. Peningkatan air untuk keperluan irigasi pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus bertambah; demikian halnya industri yang mengalami peningkatan karena struktur perekonomian yang mengarah pada industrialisasi (Wahyuni, 2009). Prioritas terakhir adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan dan kesehatan meskipun menjadi prioritas terakhir di 
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Kabupaten Kayong Utara tetapi sangat berperan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga perlu menjadi pertimbangan. Alasan peningkatan infrastruktur pendidikan antara lain: (i) jumlah dan tenaga pendidik dibandingkan dengan jumlah siswa memiliki rasio yang masih dibawah standar nasional; (ii) kualitas dan kompentensi tenaga pendidik   yang perlu ditingkatkan; (iii) fasilitas penunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia masih terbatas. Sementara itu, alas an peningkatan  infrastruktur kesehatan antara lain: (i) jumlah sarana kesehatan yang masih terbatas dan bahkan tidak tersedia; (ii) tenaga kesehatan yang masih terbatas dan bahkan tidak tersedia untuk melayani masyarakat. Hal ini sejalan dengan Todaro dan Smith (2006) yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Peran ganda kesehatan sebagai input dan output dalam pembangunan ekonomi; kesehatan merupakan modal sumberdaya dalam perekonomian karena menyangkut semua tahapan kehidupan manusia. Generasi yang sehat cenderung lebih berprestasi dan menghasilkan output lebih efisien, mampu menggunakan pendidikan secara produktif pada setiap waktu. Selanjutnya, biaya ekonomi dan sosial dapat diminimalkan sehingga beban ketergantungan menurun; harapan hidup yang tinggi dapat meningkatkan pengembalian investasi dari biaya yang telah dikeluarkan dan peningkatan modal sumberdaya manusia. Kesehatan dan pendidikan bukan sekedar input fungsi produksi tetapi juga tujuan fundamental pembangunan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009); peningkatan sumber daya manusia menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan untuk peningkatan kesejahteraan (Kwon, 2009).  4.2. Penentuan Desa dan Sektor Prioritas Rekapitulasi rata-rata nilai prioritas aksesibilitas infrstruktur pada sektor dan sub-sektor di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa infrastruktur air menjadi prioritas utama penanganan aksesibilitas di Desa Sedahan Jaya, Rantau Panjang, dan  Seponti; sedangkan infrastruktur listrik di Desa Pemangkat. Hal ini sejalan dengan The World Bank (1994) bahwa Infrastruktur air dan listrik merupakan kategori infrastruktur ekonomi yang merupakan aset fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi akhir.  Wahyuni (2009) juga menyatakan bahwa kebutuhan listrik menjadi tuntutan primer yang harus dipenuhi, tidak hanya untuk rumah tangga 
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tetapi juga kegiatan ekonomi terutama bagi industri dengan semakin berkembangnya suatu wilayah. Peningkatan kegiatan ekonomi dalam produksi dan investasi membutuhkan listrik yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas. Sementara itu, air bersih menjadi kebutuhan vital yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia sehingga menjadi prioritas pembangunan.  Tabel 2. Rerata Nilai Prioritas Aksesibilitas Desa/Kecamatan Di Kabupaten Kayong Utara Desa/Kecamatan Sektor Aksesibilitas Rerata Nilai
Desa Sedahan Jaya / Kecamatan Sukadana 

1. Jalan dan Jasa Transportasi2. Air3. Listrik 4. Pendidikan  5. Kesehatan 6. Pertanian7. Pasar

7.7111.829.46 5.09 4.95 6.852.38
Desa Rantau Panjang / Kecamatan Simpang Hilir 

1. Jalan dan Jasa Transportasi2. Air3. Listrik 4. Pendidikan  5. Kesehatan 6. Pertanian7. Pasar

7.5111.8210.31 4.61 5.04 8.227.92
Desa Pemangkat / Kecamatan Simpang Hilir 

1. Jalan dan Jasa Transportasi2. Air3. Listrik 4. Pendidikan 5. Keseharan 6. Pertanian7. Pasar

8.3411.8212.75 7.11 5.68 3.012.38
Desa Wonorejo / Kecamatan Seponti 

1. Jalan dan Jasa Transportasi2. Air3. Listrik 4. Pendidikan 5. Kesehatan 6. Pertanian7. Pasar

8.3911.828.93 6.56 7.00 8.352.38 Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor prioritas pananganan aksesibilitas keempat di Desa Sedayan Jaya, Rantau Panjang, dan Seponti; prioritas pananganan aksesibilitas keenam di Desa Pemangkat. Wiratno dan Wijayanti (2011) menyatakan ada beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian, antara lain: (i) penguasaan dan akses teknologi pertanian lemah; (ii) infrastruktur pertanian terbatas dan terabaikan; (iii) 
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kelembagaan pertanian belum berfungsi secara maksimal; (iv) nilai tambah dan harga produk pertanian masih rendah; (v) harga sarana produksi pertanian masih tinggi; (vi) perubahan iklim yang ekstrim; (vii) struktur pasar yang monopsoni; (viii) keterbatasan akses permodalan; (ix) ketersediaan dan  pemanfaatan lahan  pertanian belum optimal. Pemerintah sebagai pelaku utama dalam penyediaan infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pendekatan terpadu untuk menjamin sinergi antar sektor dan wilayah (Bulohlabna, 2008). Pembangunan infrastruktur perdesaan dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan dapat semakin efektif jika diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan (Asnudin, 2009). Beberapa upaya peningkatan peran sektor pertanian perdesaan, antara lain: (i) meningkatkan kegiatan penyuluhan dan jumlah penyuluh; (ii) perbaikan infrastruktur pertanian yang ada dan peningkatan teknologi tepat guna; (iii) penguatan sistem kelembagaan pertanian dan perdesaan; (iv) peningkatan nilai tambah komoditas; (v) peningkatan kualitas sumber daya petani; (vi) kebijakan daerah mengenai program insentif usaha tani; (vi) sosialisasi informasi prakiraan iklim; (vii) menciptakan pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak petani; (viii) menumbuh kembangkan program pembiayaan pertanian.  4.3. Penentuan Intervensi Penangan Sarana Prasarana Aksesibilitas Infrastruktur Penentuan intervensi dengan memperhatikan nilai aksesibilitas pada sarana dan prasarana infrstruktur dasar di Kabupaten Kayong Utara tersaji pada tabel 3. Berdasarkan hasil pada Tabel 3 diketahui bahwa sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang menjadi prioritas utama penanganan  aksesibilitas  di  Desa  Sedahan  Jaya,  Rantau  Panjang,  Pemangkat,  dan Seponti antara lain: (i) jarak menuju lokasi terkait jalan dan sarana transportasi; (ii) kualitas air terkait sarana dan prasarana air; (iii) biaya penggunaan terkait sarana dan prasarana listrik; (iv) jumlah fasilitas dan tempat menjual produksi terkait sarana dan prasarana pertanian; (v) jarak menunju sekolah terkait sarana dan prasarana pendidikan; (vi) jarak menunju fasilitas terkait  
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Tabel 3. Perbandingan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Desa Di Kabupaten Kayong Utara Di Kabupaten Kayong Utara No. Sektor Sarana dan PrasaranaAksesibilitasInfrastruktur Rantai Nilai Aksesibilitas DesaSedahan Jaya Rantau Panjang Pemangkat Seponti 
1. Jalan dan Jasa Transportasi 

Jarak menuju lokasi 10.41 11.05 11.43 11.39Kualitas jalan 9.50 9.50 9.50 9.50Biaya perjalananmenuju lokasi 7.14 6.67 7.35 8.50Waktu perjalananmenuju lokasi 7.14 5.95 9.05 8.20Bagaimana mencapaitujuan lokasi 4.38 4.38 4.38 4.38
2. Air Kualitas air 17.04 17.04 17.04 17.04Jarak untuk mengambilair 7.36 7.36 7.36 7.36Waktu menuju sumber 11.07 11.07 11.07 11.073. Listrik Biaya penggunaan 11.14 11.52 12.75 9.14Waktu penggunaan 7.78 9.10 12.75 8.71
4. Pertanian 

Tempat menjualproduksi 8.26 11.67 8.68 10.45Jarak ke pasar 8.76 9.77 8.26 10.42Jumlah fasilitas 13.89 9.17 4.13 9.26Kualitas jalan menujupasar 8.76 8.89 0 8.76Biaya menuju pasar 0 7.20 0 7.88Waktu menuju pasar 4.13 6.73 0 7.56Alat mengangkutproduksi 4.13 4.13 0 4.13
5. Pendidikan Jarak menuju sekolah 6.29 5.91 10.97 8.88Biaya untuk ke sekolah 4.40 4.00 5.32 6.84Waktu untuk kesekolah 5.53 4.42 8.01 6.40Cara menuju ke sekolah 6.29 4.13 4.13 4.13
6. Kesehatan Jarak menuju fasilitas 7.06 6.97 8.50 10.92Biaya menuju fasilitas 4.63 4.84 5.53 6.56Waktu perjalananmenuju fasilitas 4.13 4.34 4.69 6.53Cara menuju fasilitas 4.00 4.00 4.00 4.00
7. Pasar 

Tempat 14.25 9.00 14.25 14.25Kualitas jalan menujupasar - 9.91 - -Jarak menuju pasar - 4.25 - -Biaya ke pasar - 12.00 - -Cara dan waktu menujupasar - 5.56 - -Sumber: analisis data  primer, 2014  sarana dan prasarana kesehatan; (vii) tempat dan biaya ke pasar terkait sarana dan prasarana pasar. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa di Desa Sedahan Jaya, Pemangkat, dan Seponti tidak terdapat pasar dalam desa 
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sehingga tempat, jarak, waktu, dan jumlah menjadi faktor kunci dalam penanganan prioritas infrastruktur dasar khususnya pertanian. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang menjadi prioritas dapat memacu pertumbuhan industri, peningkatan produksi pertanian, dan memperluas jaringan perdagangan.  5. KESIMPULAN Kebutuhan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah sehingga mendorong peningkatan kebutuhan infrastruktur. Prioritas aksesibilitas infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara adalah listrik, diikuti dengan sektor pertanian, jalan dan jasa transportasi, pasar, air, pendidikan dan kesehatan. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang menjadi prioritas dapat memacu pertumbuhan industri, peningkatan produksi pertanian, dan memperluas jaringan perdagangan. Oleh sebab itu, pemerintah dapat mengoptimalkan perannya  sebagai  institusi  yang  mengatur  pengelolaan,  proses  distribusi,  retribusi sampai kontrol penggunaan dan perbaikan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek lokasi, fungsi, dimensi, waktu, dan kewenangan. Pertama, aspek lokasi. Dasar penilaian aspek lokasi adalah rencana tata ruang wilayah yang ada. Sebagai dasar rencana peruntukan suatu kawasan terkait pembangunan infrastruktur dasar khusunya pertanian. Rencana tata ruang menjadi dasar kesesuaian lokasi pembangunan infrastruktur yang  mencakup dokumen perencanaan tata ruang (skala 1:250.000; skala  1:50.000 dan skala 1:25.000),  rencana  tata  ruang  kawasan, rencana rinci tata ruang, rencana detail tata ruang (skala 1:5.000) maupun Peraturan Zonasi (skala 1:5.000 atau 1:2.500).  Kedua, aspek fungsi. Penilaian aspek fungsi didasarkan pada dokumen perencanaan yang ada, mencakup RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra Kementerian, RPJP dan RPJM Daerah, serta Renstra Instansi. Penilaian aspek fungsi fokus pada manfaat dan kegunaan infrastruktur yang dibangun, alasan yang mendasarinya, dan rencana pembangunan dalam dokumen perencanaan. Ketiga, aspek dimensi. Ukuran dimensi atau luasan didasarkan pada Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak  Lingkungan (AMDAL) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau 
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Kegiatan Bidang PU yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Pemahaman terhadap dimensi berdasarkan ketentuan lingkungan selama ini masih terbatas karena masih banyak instansi/satuan kerja yang tidak memahami apakah luasan pekerjaan  yang  dikerjakan  harus  didukung  oleh  dokumen  AMDAL  ataupun  hanya cukup dengan dokumen UKL/UPL. Keempat, aspek waktu. Nilai waktu menjadi penghubung antara proses perencanaan yang termasuk keberadaan dokumen lingkungan (AMDAL   atau UKL/UPL) dengan pelaksanaan konstruksi. Pembuatan dan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) harus sejalan dengan pelaksanaan perencanaan, baik saat masih berujud Master plan ataupun DED. Jarak antara keberadaan dokumen perencanaan dan lingkungan dengan pelaksanaan konstruksi yang terlalu lama akan menyebabkan dokumen perencanaan dan lingkungan tersebut sudah tidak aplikatif lagi. Kelima, aspek kewenangan. Aspek kewenangan adalah kewenangan yang didasarkan pada tupoksi yang ada, apakah kegiatan pembangunan  tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dimana PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan  Pusat dan Daerah menjadi acuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan serta Peraturan Perundangan Bidang PU.  DAFTAR PUSTAKA Asnudin, A. 2009. ‘Pembangunan infrastruktur pedesaan dengan pelibatan masyarakat setempat’. Jurnal SMARTek. Vol. 7(4): 292 – 300. Bappenas . 2010. Buku  evaluasi  paruh  waktu  RPJMN  2010-2014.  Available  from: <http://www.bappenas.go.id/files/1613/7890/3140/Buku-Evaluasi-Paruh-Waktu- RPJMN_Bappenas.pdf> (17 April 2014) Barro, R.J. 1991. ‘Economic growth in a cross section of countries’, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106(2): 407-443. Available from: http://links.jstor.org/sici?sici=0033-5533%28199105%29106%3A2%3C407%3AEGIACS%3E2.0.CO%3B2-C. (15 April 2014) BPS Kabupaten Kayong Utara. 2013. Kalimantan Barat dalam angka. BPS Kabupaten Kayong Utara, Sukadana. Bulohlabna, C. 2008. Tipologi dan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Skripsi IPB. Bogor. Ciptakarya.2013. Panduan teknis: Identifikasi lokasi desa terpencil, desa tertinggal, dan pulau-pulau kecil. Available from: <http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ hukum/pedoman/panduan_identifikasi_desa_terpecil.pdf>. (20 Maret 2014) 
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Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jakarta. Hanafie, R. 2010. Pengantar ekonomi pertanian. Penerbit Andi. Yogyakarta. Ikhsan. 2004. Hubungan antara infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. LPEM. Jakarta. International Labour Organization (ILO). 2003. Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP): Mainstreaming poverty reduction strategies. Third Expert Group Meeting Report on 3rd  Technical IRAP Meeting – Introduction. ASIST Asia- Pacific. Bangkok. Kanyhama, Dixon-Fyle. 1998. Accessibility planning and local development: The application possibilities of the IRAP methodology. Development Policies Department International Labour Office. Geneva. Kodoatie, R.J. 2003. Manajemen dan rekayasa infrastruktur. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Kwon, Dae-Bong. 2009. ‘Human capital and its measurement’. Paper presented at the 3rd  OECD  World  Forum  on  Statistics,  Knowledge  and  Policy  Charting Progress Building Visions Improving Life. OECD World Forum. Busan Korea. Oktaviana, M.G., Harnen, S & Achmad, W. 2011. ‘Strategi pengembangan transportasi antar wilayah di Provinsi Papua Barat’. Jurnal Rekayasa Sipil. Vol. 5(3) Available    from:    <http://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/download/204/197> (10 April 2014) Parikesit, D. 2003. Modul pelatihan perencanaan infrastruktur pedesaan, Kerjasama Universitas Gadjah Mada - Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi- International Labour Organization. Jakarta. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 2012. Prioritas pembangunan bidang. Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional - Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Bappenas). Jakarta.           
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   DAMPAK FAKTOR INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN SEKTOR PERTANIAN INDONESIA  Dian V. Panjaitan, Tanti Novianti,  dan Sri Retno Wahyu Nugraheni Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor   ABSTRAK Peran infrastruktur sebagai enabler mutlak diperlukan untuk menggerakkan sektor pertanian dimana pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari social overhead capital yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan. Selain infrastruktur, kondisi kelembagaan juga dianggap mampu mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia. Infrastrukur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara agar efektif dan efisien. Sementara kelembagaan merupakan kerangka administratif dimana individu, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi untuk menghasilkan kesejahteraan. Salah satu infrastruktur yang besar perannya dalam pengembangan dan pembangunan ruang, baik dalam lingkup negara ataupun lingkup wilayah adalah infrastruktur transportasi. Sampai saat ini kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kedua hal tersebut dianggap berkontribusi pada masih rendahnya daya saing perdagangan dan perekonomian, terutama terhadap sektor pertanian. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang penting karena tingginya share sektor pertanian terhadap GDP Indonesia dan kemampuannya terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia dan negara mitra dagang terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian. Peningkatan kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia dan mitra dagang diharapkan dapat mengurangi biaya produksi sehingga mampu meningkatkan daya saing komoditi pertanian Indonesia.Linier Shipping Connectivity Index (LSCI) dan port quality index digunakan sebagai indikator kualitas infrastruktur transportasi.  Kajian ini menggunakan metode panel data dengan cross section 24 negara mitra dagang utama Indonesia selama periode 2005-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur yang terintegrasi mulai dari infrastruktur transportasi, komunikasi dan energi berdampak lebih besar terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia. Kondisi kelembagaan yang efisien dan efektif yang ditandai dengan regulasi yang tidak berbelit-belit, biaya resmi dan 
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tidak resmi yang tidak memberatkan akan dapat meningkatkan perdagangan sektor pertanian. Pemerintah sebagai agent utama harus melakukan peningkatan anggaran infrastruktur untuk membangun pelabuhan hub port sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan membuat aktifitas bongkar muat lebih efektif.  Kata Kunci: pertanian, infrastruktur, kelembagaan  1. PENDAHULUAN Peran infrastruktur sebagai enabler mutlak diperlukan untuk menggerakkan sektor pertanian dimana pembangunan infrastruktur merupakanbagian dari social overhead capital yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan. Selain infrastruktur, kondisi kelembagaan juga dianggap mampu mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia. Infrastrukur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara yang efektif dan efisien. Salah satu infrastruktur yang besar perannya dalam pengembangan dan pembangunan ruang, baik dalam lingkup negara ataupun lingkup wilayah adalah infrastruktur transportasi. Namun kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kedua hal tersebut dianggap berkontribusi pada masih rendahnya daya saing perdagangan dan perekonomian, terutama terhadap sektor pertanian. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang penting karena tingginya share sektor pertanian terhadap GDP Indonesia.  Kualitas infrastruktur transportasi yang baikdapat mereduksi biaya perdagangan yang akan memengaruhi kinerja perdagangan dan perekonomian (Kelejian dan Robinson, 2006).Reduksi biaya perdagangan khususnya biaya transportasi akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah sehingga biaya produksi barang yang menggunakan barang impor sebagai input intermediate menjadi lebih murah dan menjadi kompetitif di pasar internasional.Demikian juga dengan produk final, dengan biaya transportasi yang lebih murah akan menyebabkan harga produk yang diterima konsumen pun menjadi lebih murah. Begitu pula dengan biaya transportasi yang harus ditanggung komoditi pertanian terutama yang diekspor, sehingga lebih dapat berdaya saing dengan komoditi dari negara lain. Berdasarkan World Economic Forum Tahun 2012-2013, kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan, hanya menempati peringkat 78 dari 144 negara yang diteliti. Peringkat tersebut jauh tertinggal dari Singapura yang menempati peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-32, dan 
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Thailand di peringkat ke-46. Bahkan peringkat ini cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya (2011-2012) yang mencapai peringkat 76 (Tabel 1). Secara umum peringkat Indonesia hanya berada di atas Vietnam dan Filipina.  Tabel 1. Perbandingan Kualitas Pilar Infrastruktur Indonesia Dibandingkan  Negara ASEAN, Tahun 2010-2012 Infrastruktur Indonesia Viet2012 Thai2012 Phi2012 Mly2012 Sing 2012 2010 2011 2012 Infrastruktur Keseluruhan 82(3.56) 76(3.77) 78 (3.75) 95(3.34) 46(4.62) 96(3.19) 32(5.09) 2 (6.50) Infrastruktur Jalan  84(3.5) 83(3.5) 90 (3.4) 120(2.7) 39(5.0) 37(3.4) 27(5.4) 3 (6.5) Infrastruktur pelabuhan 96(3.6) 103(3.6) 104 (3.6) 113(3.4) 56(4.6) 120(3.3) 21(5.5) 2 (6.8) Infrastruktur Bandara 69(4.6) 80(4.4) 89 (4.2) 94(4.1) 33(5.7) 112(3.6) 24(5.9) 1 (6.8) Sumber : World Economic Forum 2009-2012  Berdasarkan kualitas kelembagaan, peringkat Indonesia masih relatif jauh tertinggal dengan negara-negara ASEAN terutama Singapura dan Malaysia. Menurut Laporan Global Competitiveness Forum tahun 2012-2013, Indonesia berada pada peringkat 72, sementara Singapura dan Malaysia berada pada peringkat 1 dan 29.  Walaupun kualitas kelembagaan Indonesia pada tahun 2012-2013 cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 76,   akan tetapi masih tetap relatif jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand. Karena kualitas infrastruktur dan kualitas kelembagaan ini pulalah yang diduga turut memengaruhi turunnya daya saing Indonesia di dunia internasional menjadi berada pada  peringkat 50 dengan nilai 4.4 dari skala 7 pada tahun 2012-2013 dari tahun sebelumnya (tahun 2011-2012) yang berada pada peringkat 46.  Tabel 2. Perbandingan Kualitas Pilar Kelembagaan Indonesia dibandingkan  Negara ASEAN, Tahun 2009-2011 Kelembagaan Indonesia Viet2011 Thai2011 Phi 2011 Mly2011 Sing 2011 2009 2010 2011 Kualitas  58 82 76 87 67 117 30 1 Kelembagaan KeseluruhanBurden of GovernmentRegulation 23 36 44 113 45 126 8 1 Organized Crime 81 96 109 91 73 102 54 6 Sumber : World Economic Forum, 2009-2012 
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Kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia yang relatif masih rendah menyebabkan tingginya biaya logistik dan tidak efisiennya pola perdagangan internasional. Logistik perdagangan yang baik merupakan prasyarat yang sangat penting bagi suatu negara agar memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional dan agar pasokan barang dalam pasar domestik dapat terjaga dengan baik. Demikian halnya dengan kelembagaan, kualitas kelembagaan yang baik adalah yang mampu memberikan pasar yang efesien dengan biaya yang serendah-rendahnya, sehingga akan menimbulkan efesiensi dalam perekonomian.  Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan variabel efisiensi pelabuhan (port efficiency), indeks kualitas infrastruktur yang meliputi keseluruhan infrastruktur (overall infrastructure), kualitas infrastruktur jalan (road infrastructure), kualitas infrastruktur pelabuhan (port infrastructure), dan kualitas infrastruktur bandara (air infrastructure) sebagai proksi kualitas infrastruktur transportasi (Franccois, 2006). Sedangkan pendekatan kelembagaan mengacu pada regulasi dan aturan operasional baik formal maupun informal yang disepakati, diawasi, dan dimonitor sendiri maupun oleh otoritas dari luar (Ostrom, 1985, North, 1990, Rutherford, 1994).  Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa negara-negara yang kualitas kelembagaannya rendah belum mampu mengambil keuntungan dari perdagangan secara optimal. Diantara beberapa indikator kualitas kelembagaan terlihat bahwa kualitas regulasi penting untuk realokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian (Borrmann, Matthias dan Silke, 2006 serta Kauffman, 2005). Fanta (2011) dalam studinya menunjukkan bahwa semakin baik kualitas kelembagaan di negara pengekspor, maka kinerja ekspornya akan semakin baik. Anderson dan Marcouiller (2002), De Grott et al (2003) Desroches dan Francis (2006) juga menunjukkan bahwa semakin baik kualitas kelembagaan, maka volume perdagangan akan semakin tinggi yang berimplikasi pada cenderung semakin tingginya volume perdagangan negara-negara maju dibandingkan negara berkembang. Meon dan Sekkat (2006) menemukan bahwa ekspor manufaktur secara negatif dipengaruhi oleh tingkat korupsi yang tinggi, aturan hukum yang buruk, rendahnya efektifitas pemerintah, dan kekerasan politik. Dari penjelasan-penjelsan di atas menunjukkan bahwa perdagangan dapat menjadi ukuran dampak dari kualitas kelembagaan. Gani dan Biman C.P (2006) dalam penelitiannya mengenai kualitas kelembagaan dan perdagangan di negara-negara Kepulauan Pasifik menemukan bahwa dari empat indikator kelembagaan yang digunakan 
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yaitu efektivitas pemerintahan, penegakan hukum, kualitas regulasi, dan pengendalian terhadap korupsi, efektifitas pemerintahan (government effectiveness) lebih penting bagi importir daripada eksportir, sedangkan perbaikan peraturan berpengaruh positif dalam meningkatkan perdagangan.  Indikator kelembagaan lainnya yaitu korupsi cenderung mengurangi impor secara signifikan. Dengan demikian, kualitas infrastruktur dan kelembagaan dinyatakan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia, dimana sebagian besar komoditi dari sektor ini diangkut melalui moda transportasi laut baik ekspor maupun impor. Akan tetapi, seperti apa pengaruh kedua faktor tersebut serta indikator infrastruktur dan kelembagaan yang seperti apa yang berpengaruh terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.  Komoditi dari sektor pertanian sebagian besar diangkut melalui moda transportasi laut dimana selama periode 2005-2011 terjadi peningkatan surplus dari neraca perdagangan sektor ini. Artinya, komoditi dari sektor pertanian yang diangkut melalui moda transportasi laut semakin meningkat baik dari sisi volume maupun nilanya. Peningkatan ekspor dari sektor pertanian juga diikuti dengan peningkatan impor yang mengindikasikan bahwa ketergantungan impor Indonesia masih cukup tinggi. 

Gambar 1.Kinerja Perdangan Sektor Pertanian Melalui Moda  Transportasi Laut Sumber: BPS, 2012 
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa infrastruktur dan kelembagaan dapat berpengaruh untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor termasuk komoditi ekspor pertanian melalui penurunan biaya transportasi. Sementara sebagian besar komoditi pertanian baik yang diekspor maupun diimpor tersebut diangkut melalui moda transportasi laut. Oleh karena itu infrastruktur terkait transportasi laut khususnya sangat diperlukan terutama bagi negara-negara berkembang yang sangat sensitif terhadap perbandingan harga barang dagangnya terhadap ekspor potensialnya. Kualitas infrastruktur transportasi yang baik akan berimplikasi pada perputaran barang dagang yang sangat cepat sehingga akan berdampak pada peningkatan volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia dan negara mitra dagang terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia.  2. METODE PENELITIAN Penelitian ini menganalisis sejauh mana kualitas infrastruktur transportasi laut dan kualitas kelembagaan terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia. Data perdagangan baik ekspor maupun impor Indonesia dengan 24 negara mitra dagang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berdasarkan moda transportasi laut dari tahun 2005-2011. Data kualitas infrastruktur (overall infrastructure dan port quality), kualitas kelembagaan diperoleh dari Global Competetiness Report, World Econonomic Forum dan Economic Freedom. Variabel kualitas infrastruktur lainnya yaitu LSCI (Linear Shipping Connectivity International) atau tingkat konektivitas pelayaran nasional dengan pelayaran global dari World Bank.  Kualitas infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas infrastruktur keseluruhan (INFRA) yang meliputi infrastruktur transportasi, komunikasi dan energi, serta indikator kualitas infrastruktur transportasi yang kemudian dijabarkan menjadi kualitas pelabuhan, kualitas bandara, kualitas konektivitas terhadap pelayaran internasional (LSCI), dan kualitas jalan yang dinyatakan dalam indeks. Sementara yang dimaksud kualitas kelembagaan adalah kualitas kelembagaan secara keseluruhan (INST).  Variabel LSCI dapat menangkap seberapa baik negara yang terhubung ke jaringan pengiriman global. Hal ini dihitung dengan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) berdasarkan lima komponen sektor transportasi maritim: jumlah kapal, kapasitas kontainer pembawa 



Prosiding PERHEPI 2014   711 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 
 

 
 

Dian V. Panjaitan, Tanti Novianti,  Dampak Faktor Infrastruktur dan Kelembagaan… 
dan Sri Retno Wahyu Nugraheni 

mereka, ukuran kapal maksimal, sejumlah layanan, dan jumlah perusahaan yang menyebarkan container kapal di pelabuhan suatu negara. Untuk masing-masing komponen nilai suatu negara dibagi dengan nilai maksimum masing-masing komponen pada tahun 2004, lima komponen dirata-ratakan untuk setiap negara, dan rata-rata dibagi dengan rata-rata maksimum untuk tahun 2004 dan dikalikan dengan 100 Indeks menghasilkan nilai 100 untuk negara dengan rata-rata indeks tertinggi pada tahun 2004. Data yang mendasari berasal dari containerisation International Online. Port quality mengukur persepsi eksekutif bisnis fasilitas pelabuhan suatu negara. Data dari World Economic Forum Executive Opinion Survey, yang dilakukan selama 30 tahun bekerja sama dengan 150 lembaga mitra dan melibatkan lebih dari 13000 responden dari 133 negara. Sampling mengikuti stratifikasi ganda berdasarkan ukuran perusahaan dan sektor kegiatan. Data dikumpulkan secara online atau melalui wawancara langsung. Tanggapan dikumpulkan menggunakan sektor-tertimbang rata-rata. Data untuk tahun terbaru yang dikombinasikan dengan data untuk tahun sebelumnya untuk membuat dua tahun rata-rata bergerak. Skor berkisar dari 1 (infrastruktur pelabuhan dianggap sangat terbelakang) sampai 7 (infrastruktur pelabuhan dianggap efisien dengan standar internasional). Responden di negara-negara yang terkurung daratan ditanya bagaimana dapat diakses adalah fasilitas pelabuhan (1 = sangat tidak dapat diakses, 7 = sangat mudah diakses). Analisis dilakukan dengan metode panel data sesuai dengan model penelitian pada persamaan 1 dan untuk variabel perdagangan serta GDP dibuat dalam bentuk logaritma natural (log). Penelitian ini fokus pada kondisi infrastruktur dan kelembagaan Indonesia sehingga semua variabel yang diteliti merujuk pada bagaimana kondisi Indonesia.  lntradeij,t = ai +bportj,t +cinfraindoi,t +dinstindoi,t +elsciindoi,t + flngdp_partnerj,t + ε  dimana: lntradeij,t : Perdagangan (volume ekspor-impor) sektor pertanian Indonesia dengan 24 negara mitra dagang  lngdp_partnerj,t : GDP negara mitra dagang Indonesia portj,t  : Indikator kualitas infrastruktur pelabuhan infraindoi,t  : Indeks kualitas infrastruktur (keseluruhan) Indonesia instindoi,t  : Indeks kualitas kelembagaan (keseluruhan) Indonesia lsciindoi,t : Linier Shipping Connectivity Index (LSCI) Indonesia   
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN Khalayak sasaran kegiatan penyuluhan pertanian adalah para petani dan dalam penyelenggaraan penyuluhan yang dinilai efisien ditujukan pada kelompok tani. Keterbatasan jumlah penyuluh (PNS maupun Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian/THL-TBPP dan swadaya) dibandingkan dengan jumlah petani, maka kecil kemungkinan penyuluhan ditujukan kepada petani secara individual.  Organisasi petani yang ada di lokasi penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Cirebon jumlah kelompok tani dan gapoktan relatif lebih banyak dibandingkan lokasi lain dengan cakupan jumlah desa/kelurahan juga lebih banyak (Tabel 1).   Sektor yang khusus dibahas dalam penelitian ini adalah sektor pertanian, dimana hampir sebagian besar dari komoditi sektor pertanian yang diekspor maupun diimpor menggunakan jasa transportasi laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel infarstruktur dan kelembagaan yang dianalisis signifikan mempengaruhi kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia. Akan tetapi, pengaruh variabel yang digunakan tersebut berbeda.Variabel infrastruktur dan kelembagaan secara keseluruhan berpengaruh positif. Sedangkan variabel yang menunjukkan kualitas pelabuhan yaitu LSCI dan port berpengaruh negatif terhadap perdagangan sektor pertanian Indonesia.   Tabel 3. Pengaruh Infrastruktur dan Kelembagaan Terhadap Kinerja Perdagangan Pertanian Indonesia Variabel Koefisien Std. Error t-Statistic Prob.LNGDP_PARTNER 0.052103* 0.011976 4.350724 0.0000INSTINDO 0.880319* 0.151833 5.797955 0.0000INFRAINDO 0.122198** 0.057806 2.113937 0.0367LSCIINDO -0.020282** 0.009314 -2.177632 0.0315PORTINDO -0.291444* 0.097389 -2.992569 0.0034C 4.823159* 0.549043 8.784664 0.0000R-squared 0.992141Keterangan: *) signifikan taraf nyata 1%; **) signifikan taraf nyata 5%  Peningkatan kualitas kelembagaan dan infrastruktur secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia. Peningkatan kualitas infrastruktur tersebut meliputi peningkatan infrastruktur transportasi, komunikasi dan energi. Jika perbaikan infrastruktur hanya dilakukan untuk kualitas pelabuhan saja (LSCI dan port) ternyata belum mampu untuk memperbaiki perdagangan sektor pertanian Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur 
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Persen
yang terintegrasi mulai dari infrastruktur transportasi, komunikasi dan energi ternyata berperan lebih besar dalam meningkatkan kinerja perdagangan sektor pertanian dibandingkan dengan perbaikan kualitas di pelabuhan saja (Tabel 3). Perbaikan kualitas pelabuhan jika dilihat dari indikator LSCI berarti harus ada perbaikan dari sisi jumlah kapal, kapasitas kontainer, ukuran kapal dan jumlah perusahaan yang menyebarkan kontainer kapal di pelabuhan suatu negara. Di Indonesia, semua indikator LSCI tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh pihak asing terutama untuk kegiatan logistik ekspor-impor. Hingga saat ini jumlah perusahaan perkapalan di Indonesia mencapai 240 perusahaan dengan dominasi kapal asing yang dikelola oleh shipping/operators  Indonesia. Untuk pangsa pasar angkutan luar negeri, armada nasional hanya mampu menyerap pangsa pasar kurang dari 10 persen, dengan kecenderungan yang meningkat walaupun relatif kecil (Gambar 1). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2012, pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan luar negeri sebesar 9.86 persen dari total 532.5 juta ton atau pelayaran nasional hanya mampu mengangkut 52.5 juta ton.            Gambar 1. Pangsa Pasar Angkutan Laut Luar Negeri Oleh Armada Nasional dan Asing, Tahun 2004-2008 Sumber :  Bappenas (2012)  Pola perdagangan internasional Indonesia saat ini sekitar 90 persen menganut sistem FOB untuk ekspor dan sistem CIF untuk impor, sehingga “bargaining power” armada nasional menjadi lemah. Sistem CIF sudah memasukkan nilai jasa kapal kargo dan asuransi sehingga penggunaan kapal kargo dan asuransi harus berasal dari perusahaan lokal. Sedangkan sistem FOB belum memasukkan nilai jasa kapal kargo dan asuransi lantaran menjadi urusan kapal kargo dan asuransi asing. Khususnya untuk transaksi 
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impor terdapat keharusan untuk melakukan pengangkutan barang dengan kapal-kapal dari pihak asing. Kondisi tersebut menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal, begitu pula dengan harga komoditi pertanian Indonesia yang diekspor menjadi lebih mahal dari ekspor dari negara-negara yang pelabuhannya lebih efisien. Menurut Global Competitiveness Report (2011-2012), indeks kualitas infrastruktur pelabuhan (port) Indonesia sebesar 3.6 dari skala 7.  Artinya, masih relatif jauh dari angka ideal. Di antara negara ASEAN sendiri, kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia masih dibawah Singapura (6.8), Malaysia (5.7), Thailand (4.7), dan Kamboja (4.0). Dengan kata lain dapat dikatakan infrastruktur pelabuhan Indonesia masih belum efektif dan efisien.Selama ini pelabuhan di Indonesia hanya berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan (freeder port). Hal ini lebih karena Indonesia tidak memiliki pelabuhan Hub Internasional terutama dalam hal kurang memadainya kedalaman pelabuhan atau deep sea port. Sebagian besar pelabuhan di Indonesia tidak bisa menjaga tingkat kedalaman lautnya sampai 14 meter atau lebih sehingga tidak dapat memenuhi kriteria deep sea port. Sampai dengan tahun 2009, hampir setiap tahun sekitar 90 persen kargo yang masuk dan keluar Indonesia dialihkapalkan melalui pelabuhan hubungan internasional yang berada di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.  Kapasitas pelabuhan yang ada saat ini belum memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan perdagangan curah (bulky) maupun peti kemas yang cenderung terus meningkat. Pada tahun 2011 Pelabuhan Tanjung Priok menangani hampir 6 juta TEU, padahal berdasarkan kapasitasnya hanya mampu sampai 5 juta TEU. Akibatnya, seringkali kapal-kapal mengantri menunggu giliran untuk berlabuh dan bongkar muat sehingga waktu tunggu (dwell time) pun menjadi lama yang pada akhirnya berakibat pada naiknya biaya. Seringkali waktu tunggu untuk berlabuh jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu berlayar, yang berimplikasinya pada tingginya biaya. Bahkan menurut laporan AUSAID (2012), diperkirakan pada tahun 2020 aliran peti kemas di Indonesia akan mencapai 30 juta TEU.   Waktu tunggu (dwell time) adalah waktu yang diperlukan mulai dari peti kemas turun dari kapal hingga akhirnya keluar dari pintu gerbang terminal.  Pada Bulan Juli dan Agustus 2011, waktu tunggu di Jakarta International Container Terminal (JITC) Tanjung Priok, yang menangani lebih dari dua per tiga perdagangan internasional Indonesia adalah 6 hari (Gambar 2). Jumlah ini mengalami peningkatan 22 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 4.9 hari. Bertambahnya waktu tunggu di pelabuhan memberikan dampak negatif pada perekonomian melalui dua 
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Negara
hal. Pertama, bagi industri yang berorientasi ekspor menghadapi ketidakpastian akibat keterlambatan sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di luar negeri. Bagi industri manufaktur “just in time”, sistem dimana perusahaan harus mengelola jadwal mengimpor bahan mentah dan mengekspor barang jadi secara ketat akan terpengaruh sehingga menganggu rantai pasok yang efisien.  Kedua, “waktu adalah uang”, waktu tunggu yang lebih lama akan meningkatkan biaya, sehingga harga yang akan dibayar konsumen menjadi lebih mahal.            Gambar 2. Waktu Tunggu (Dwell Time) Tahun 2010 Sumber : World Bank, 2010  Dari enam hari waktu tunggu yang diperlukan untuk menurunkan barang dari kapal sampai keluar pintu gerbang terminal meliputi 3 komponen (Gambar 3): (1) pra penyelesaian prosedur kepabenan (waktu mulai saat kapal tiba hingga dokumen impor diajukan kepada bea cukai, (2) penyelesaian prosedur kepabenan, dan (3) pasca penyelesaian prosedur kepabeanan (waktu antara penyelesaian dokumen dan pengeluaran barang melalui pintu gerbang).  Menurut World Bank (2010), penyebab utama keterlambatan adalah pada tahap pra penyelesaian proses kepabeanan yang mencapai 58 persen (Gambar 3).  Penyebab lamanya waktu pada tahap pra penyelesaian proses kepabeanan ini terkait peraturan termasuk metode pembayaran yang digunakan di Tanjung Priok. Sebagian besar importir dan produsen Indonesia wajib menunggu hingga kapal tiba dan harus membayar pajak dan bea masuk di muka sebelum mengajukan dokumen. Sementara umumnya di negara maju, mengijinkan pengajuan dokumen impor sebelum kapal tiba dan pada akhir proses dengan menyediakan satu faktur yang mencakup biaya pelabuhan, pajak dan bea masuk. Hal inilah diantaranya yang mempengaruhi dwell time di pelabuhan Indonesia. Keterlambatan 
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akan semakin parah ketika kapal tiba hari kamis atau akhir pekan, karena administrasi baru bisa diselesaikan mulai hari senin. Akibat keterlambatan penanganan kargo tersebut banyak kapal menghindari Tanjung Priok untuk berlabuh. Bahkan untuk keperluan ekspor impor terutama kapal-kapal asing memilih berlabuh di Singapura dan Malaysia.  

 Gambar 3. Komponen Waktu Tunggu (Dwell Time) Indonesia, Tahun 2010 Sumber : World Bank, 2010  Menurut Ray (2008), rata-rata waktu pulang pergi kapal (suatu ukuran yang menjumlahkan seluruh waktu yang dibutuhkan di pelabuhan termasuk waktu tunggu, wakatu pelayanan, waktu tidak efektif, waktu kerja, dan lainnya) juga menandakan kualitas pelabuhan Indonesia terutama Tanjun Priok yang masih rendah, dimana kapal-kapal memerlukan rata-rata 82 jam di pelabuhan (sekitar 3.5 hari). Walaupun jauh mengalami peningkatan dibandingkan tahun 1999 yang mencapai 79 hari, namun masih relatif tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia yang bisa mencapai 1 hari. Hasil kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2012, biaya pelayaran masih relatif terbesar yaitu berkisar antara 52-60 persen dari total biaya angkutan, tergantung dari komoditas dan lokasinya. Biaya terbesar lainnya adalah biaya pelabuhan baik pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan sekitar 27-36 persen, sisanya adalah biaya angkutan darat sekitar 9-16 persen. Selama ini komponen tarif di pelabuhan Indonesia mencapai 60 persen dari total biaya angkutan laut. Apabila infrastruktur pelabuhan semakin baik sehingga kegiatan di pelabuhan menjadi efisien yang diindikasikan dengan biaya dan tarif pelabuhan bisa turun 50-70 persen, maka biaya perdagangan  laut pun akan menurun secara signifikan. Buruknya infrastruktur  ini tentunya akan menimbulkan ekonomi biaya 
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tinggi dan akan terus membebani industri, karena barang dan jasa yang dihasilkan tidak memiliki daya saing di pasar internasional dan tidak memiliki daya saing terhadap barang impor. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh kelembagaan terhadap peningkatan perdagangan sektor pertanian Indonesia ternyata lebih besar dibandingkan dengan pengaruh variabel infrastruktur (koefisien sebesar 0.88 dan 0.12). Hasil estimasi dampak kualitas kelembagaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan Indonesia sebagai negara pengekspor berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap kinerja perdagangan ekspor Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan Rodrik et al (2002) bahwa kualitas kelembagaan signifikan positif mempengaruhi aliran perdagangan suatu negara. De Groot, et al (2003) juga menunjukkan hal yang sama bahwa baiknya kualitas kelembagaan formal cenderung meningkatkan perdagangan.  Variabel kelembagaan ini juga menjadi indikator untuk mengetahui biaya-biaya yang dibebankan dalam kegiatan ekspor-impor. Seringkali secara resmi biaya semakin tidak memberatkan, namun biaya-biaya yang sifatnya tidak resmi masih cukup besar, terutama apabila harus mengalami penyimpanan sementara di pelabuhan. Menurut Carana (2004) dalam Ray (2008), pengiriman kargo dari Indonesia biasanya menarik premi asuransi sekitar 30-40 persen lebih tinggi dari kargo yang berasal dari Singapura.  Hal ini disebabkan tidah hanya oleh perampokan di laut, pencuraian umum dan pencuraian kecil sekaligus pemogokan dan penghentian kerja.  Kelembagaan yang baik akan mendorong transaksi dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi biaya transaksi dengan memperbaiki akses dan kualitas informasi dan mendorong tegaknya aturan. Kelembagaan dikatakan efisien jika biaya transaksi rendah, adanya kepastian aturan main (certainty) dan hubungan yang sepadan antara principal dan agent (equal relationship). Kelembagaan dapat dikatakan efektif apabila dapat menginvestasikan keterampilan dan ilmu pengetahuan dengan tujuan efisiensi biaya dalam rangka meningkatkan produktivitas. Kelembagaan yang baik haruslah memiliki aturan yang jelas, dikenal secara luas, masuk akal atau logis, dapat diterima secara luas, dapat diperkirakan (predictable), dapat dipercaya, disusun dengan benar dan juga dilaksanakan dengan benar. Holden (2004) menyatakan bahwa pemerintahan yang lemah dalam regulasi perekonomian dan cenderung berbelit-belit akan mengakibatkan biaya transaksi menjadi tinggi. Kelembagaan yang lemah dan tinggi biaya transaksi memberikan lahan subur bagi korupsi yang memiliki dampak korosif pada aktivitas bisnis. 
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4. KESIMPULAN Infrastruktur dan kelembagaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang terintegrasi mulai dari infrastruktur pelabuhan, komunikasi dan energi dan tidak hanya infrastruktur di pelabuhan saja. Peningkatan kualitas pelabuhan yaitu LSCI dan port quality ternyata dapat menurunkan kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia. Hal ini terkait dengan indikator yang digunakan dalam kedua indikator tersebut yang lebih merujuk pada bagaimana kondisi kapal yang digunakan untuk kegiatanekspor-impor. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar pengangkutan dilakukan oleh kapal asing termasuk yang dilakukan oleh operator Indonesia. Perbaikan infrastruktur pelabuhan yang lebih dibutuhkan di Indonesia sekarang ini adalah adanya pelabuhan hub port yang mampu untuk menampung kapal besar sehingga tidak perlu lagi untuk transit di Singapura dan Malaysia. Selain itu, peningkatan daya tampung dari pelabuhan yang lebih besar dapat mengurangi waktu tunggu sehingga dapat menurunkan biaya transportasi. Rendahnya biaya transportasi ini dapat mempengaruhi harga komoditi sektor pertanian dan meningkatkan daya saing dari komoditi tersebut.     5. REKOMENDASI KEBIJAKAN Pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas dari infrastruktur pelabuhan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi bongkar muat serta mengurangi waktu tunggu. Untuk itu, peningkatan anggaran infrastruktur harus dilakukan baik dari pemerintah maupun dengan mengikutsertakan pihak swasta. Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel LSCI dan port quality adalah negatif terhadap perdagangan sektor pertanian Indonesia. Indikasinya karena sebagian besar pengangkutan masih dilakukan oleh kapal asing dibandingkan dengan kapal domestik, sehingga perlu diketahui lebih lanjut bagaimana pengaruh penggunaan kapal asing dan domestik terhadap biaya transportasi. Jika eksportir maupun importir Indonesia dapat memilih untuk menggunakan kapal domestik maupun kapal asing maka alasan apa yang menjadi dasar pemilihan tersebut. Penelitian lanjutan ini dapat menjadi rujukan seberapa besar biaya yang harus ditanggung oleh eksportir dan importir.  
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   STUDI KOMPARATIF SISTEM PENJUALAN KOMODITAS MANGGA  (SECARA TEBASAN DAN NON TEBASAN) SEBAGAI GEJALA MELEMAHNYA INVOLUSI PERTANIAN1  Zumi Saidah2, Ronnie S Natawidjaja, dan Lies Sulistyowati  Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran E-mail : 2zsaidah@gmail.com   ABSTRAK Mangga (Mangifera indica) merupakan salah satu komoditas buah unggulan nasional yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, mampu berperan untuk meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung perkembangan industri dan ekspor.  Pengembangan komoditas mangga di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, telah banyak dilakukan baik secara individu maupun dalam kaitan dengan program pengembangan komoditas unggulan daerah melalui suatu sistem agribisnis. Namun berdasarkan beberapa hasil pengkajian dan penelitian agribisnis menunjukkan bahwa sistem pemasaran dan perawatan mangga masih bersifat konvensional dan belum banyak berubah. Produksi mangga masih didominasi oleh produksi dari pohon yang tidak mendapatkan pemeliharaan dan tidak diusahakan secara intensif, ditanam di sekitar halaman rumah dan  kebun campuran. Selain itu sistem penjualan buah mangga yang masih belum berpihak pada petani, membuat banyak petani mangga yang melakukan penjualan mangga dengan mengggunakan sistem tebasan. Sistem panen tebasan ini memberikan andil besar untuk semakin ditinggalkannya sistem panen dengan cara tradisional. Penebas pada umumnya menginginkan hasil yang maksimal dengan menentukan cara perawatan dan pemanenan yang menurutnya lebih menguntungkan. Selain itu, karena penebas tidak memiliki keterikatan dengan komunitas petani, biasanya penebas akan menggunakan pekerja dengan sistem buruh upahan yang berasal dari daerahnya. Dengan adanya pengurangan kesempatan kerja pada sistem tebasan ini tentunya akan mengurangi tenaga kerja di pedesaan. Walaupun telah banyak petani yang menjual mangganya dengan sistem tebasan, tetapi masih ada petani yang tidak menebaskan mangganya. Berdasarkan keadaan inilah, maka dianggap perlu mengadakan penelitian agar diperoleh gambaran tentang sistem penjualan mangga 
                                                            1 Makalah ini telah di bahas dalam parallel session Perhepi tgl 28 Agustus 2014 
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terkait dengan penggunaan tenaga kerja serta faktor – faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam sistem penjualan mangga baik secara tebasan maupun non tebasan.  Kata Kunci: Penjualan mangga, tebasan, non tebasan, tenaga kerja  1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mangga (Mangifera indica) merupakan salah satu komoditas buah unggulan nasional yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, mampu berperan untuk meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung perkembangan industri dan ekspor.  Pengembangan komoditas mangga di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, telah banyak dilakukan baik secara individu maupun dalam kaitan dengan program pengembangan komoditas unggulan daerah melalui suatu sistem agribisnis. Berdasarkan beberapa hasil pengkajian dan penelitian agribisnis menunjukkan bahwa sistem pemasaran dan perawatan mangga masih bersifat konvensional dan belum banyak berubah.  Pada umumnya sistem pengusahaan mangga mulai dari tahap produksi hingga pemasaran hasil belum sepenuhnya memberikan insentif yang optimal kepada petani mangga. Pengelolaan pohon mangga secara intensif dan semi intensif hanya ditemukan dibeberapa sentra produksi utama, itupun masih dengan aplikasi teknologi yang sederhana.  Produksi mangga masih didominasi oleh produksi dari pohon yang tidak mendapatkan pemeliharaan dan tidak diusahakan secara intensif, ditanam di sekitar halaman rumah dan kebun campuran dan pada umumnya menjadi pendapatan tambahan dari usahatani (multicropping).Selain itu, masa panen mangga masih terkonsentrasi pada periode 2 bulan (Bulan November dan Desember) setiap tahun, sehingga harga mangga di tingkat petani cenderung sangat rendah,  terutama pada saat periode puncak panen. Sistem penjualan buah mangga yang masih belum berpihak pada petani, membuat banyak petani mangga yang melakukan penjualan mangga dengan menggunakan sistem borongan (tebasan). Pembelian saat panen, tebas di pohon, dan ijon merupakan cara pembelian yang banyak digunakan pedagang untuk mendapatkan mangga dari petani. Timbulnya sistem tebasan ini sebagai akibat dari persaingan yang tajam antar pedagang yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu, tuntutan kebutuhan mendesak dari petani juga mendorong dilakukannya sistem tebas mangga. 
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Sitem panen tebasan  memberikan andil besar untuk semakin ditinggalkannya sistem panen dengan cara tradisional.Penebas pada umumnya menginginkan hasil yang maksimal dengan menentukan cara perawatan dan pemanenan yang menurutnya lebih menguntungkan. Petani tertarik untuk menjual dengan cara tebasan  karena dinilai lebih menguntungkan. Petani tidak lagi mengeluarkan biaya untuk perawatan maupun biaya panen, karena bila dihitung biaya investasi pada mangga ini cukup besar terutama pada tanaman mangga yang terletak di kebun-kebun yang berada di lereng bukit.  Perubahan sistem penjualan mangga merupakan salah satu bentuk yang secara tidak langsung mempengaruhi penggunaan tenaga kerja yang ada di perdesaan. Membeli mangga dalam keadaan yang masih hijau (belum berbuah) atau belum saatnya di panen dan/atau pembelian mangga secara borongan (tebasan) yang telah berlangsung lama, saat ini menjadi permasalahan baru dalam penggunaan dan kesempatan tenaga kerja yang ada di perdesaan. Beberapa penelitian sebelumnya sudah memperlihatkan bahwa saat ini terjadi pengurangan tenaga kerja perdesaan yang sangat tajam terutama yang bekerja di sektor pertanian. Peluang kerja di sektor pertanian yang ada di perdesaan yang pada umumnya melibatkan penduduk miskin semakin berkurang bahkan menghilang. Salah satu peluang kerja yang hilang itu diakibatkan oleh adanya sistem ‘tebasan’. Hal tersebut menghilangkan satu-satunya akses penduduk miskin terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di desa. Selain itu, karena penebas tidak memiliki keterikatan dengan komunitas petani biasanya penebas akan menggunakan pekerja dengan sistem buruh upahan atau ‘tenaga kerja bawaan’ yang berasal dari desa dimana penebas berasal. Dengan adanya buruh upahan ini tentunya akan mengurangi kesempatan kerja yang ada diperdesaan. Walaupun telah banyak petani yang menjual mangganya dengan sistem tebasan, tetapi masih ditemukannya petani yang tidak menebaskan mangganya. Berdasarkan keadaan inilah, maka dianggap perlu mengadakan penelitian agar diperoleh gambaran tentang perubahan sistem penjualan mangga serta faktor – faktor pendorong keputusan petani dalam sistem penjualan mangga baik secara tebasan maupun non tebasan. Selain itu juga perlunya bagaimana peran tebasan terhadap penggunaan tenaga kerja yang ada di perdesaan.   
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1.2. Perumusan Masalah Bentuk sistem tebas mangga di tingkat produsen sebenarnya merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dalam pemasaran mangga. Dalam transaksi penebasan mangga digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil tanaman mangga sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan menaksir (memperkirakan) jumlah seluruh hasil panen tanaman mangga.Cara ini memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak (petani dengan penebas), karena kualitas dan kuantitas mangga belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya sehingga terkadang merugikan salah satu pihak. Sistem penjualan dengan cara tebasan ini tidak hanya terjadi pada komoditi mangga, tetapi terjadi pula pada komoditi pertanian lainnya. Dari hasil penelitian sebelumnya ditemukan hampir 70 persen petani mangga melakukan sistem tebasan, tetapi masih ditemukannya sebagian kecil petani yang tidak menebaskan mangganya (Natawidjaja, 2013). Berdasarkan perkembangan fenomena ini, maka dianggap perlu diadakannya penelitian agar diperoleh gambaran tentang : 1. Bagaimana fenomena tebasan dan non tebasan pada komoditas mangga terkait dengan penggunaan tenaga kerja ? 2. Menganalisis faktor-faktor pendorong apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan petani dalam sistem tebasan dan non tebasan pada komoditas mangga ?  1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian untuk menganalisis  implikasi bentuk tebasan (borongan) pada komoditas mangga, baik yang sifatnya ancaman (dampak negatif) maupun peluang (dampak positif) dalam rangka menciptakan pengetahuan baru yang mendukung kebijakan pembangunan pro-kesejahteraan petani. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk : 1. Memberikan gambaran mendalam tentang fenomena tebasan mangga khususnya yang terjadi di tingkat produsen terkait dengan penggunaan tenaga kerja. 2. Memberikan informasi yang jelas terkait dengan faktor-faktor yang  melatarbekangi terjadinya tebasan dan non tebasan.  
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Hasil penelitian ini  diharapkan mampu menjadi informasi dasar bagi lembaga maupun pihak-pihak terkait akan pentingnya perhatian pada pengelolaan mangga terkait dengan semakin meningkatnya fenomena tebasan di tingkat petani.  2. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majalengka karena Kabupaten Majalengka merupakan  sentra produksi mangga terbesar ketiga di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan lebih menonjolkan pada pendalaman dan pemahaman tentang pengaruh perubahan sistem penjualan mangga terhadap penggunaan tenaga kerja. Waktu penelitian selama sekitar empat bulan, yaitu Bulan Februari-Mei Tahun 2014.Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder,baik data kualitatif maupun data kuantitatif.  Metode pengumpulan data meliputi metode wawancara mendalam, observasi partisipasi untuk melihat secara langsung kejadian yang terkait dengan masalah penelitian.  Populasi petani mangga, baik yang melakukan sistem tebasan maupun yang tidak diketahui secara pasti, maka pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel sebanyak 30 sampel petani mangga yang terdiri dari  20 sampel petani yang melakukan sistem tebasan  dan 10 sampel petani yang tidak melakukan sistem tebasan.  Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang fenomena sistem tebasan dan non tebasan pada usahatani mangga yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah atau sentra penghasil mangga terbesar di  Jawa Barat selain Kabupaten Cirebon, Indramayu, Sumedang dan Kuningan. Berdasarkan data sumbangan produksi mangga tahun 2011 untuk kelima kabupaten tersebut yaitu sebesar 71.43 persen dari total produksi mangga di Jawa Barat. Produksi 
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mangga di Kabupaten Majalengka mencapai 43.28 ton (12.12 persen) dan merupakan produksi tertinggi ketiga di Jawa Barat. Gambaran secara umum, menunjukkan bahwa sebagian besar usahatani mangga belum dilakukan secara intensif. Pemeliharaan tanaman masih sederhana dan relatif tidak sering dilakukan, yaitu berupa pembersihan lahan disekitar tanaman, pemupukandan pemberantasan hama penyakit. Sebagian besar tanaman mangga yang ada, merupakan tanaman lama dan hanya sebagian kecil merupakan tanaman baru, kecuali yang dikembangkan sebagai sentra produksi mangga gedong gincu yang terkonsentrasi di Kecamatan Kertajati. Minimnya pemeliharaan juga sejalan dengan minimnya penanganan panen dan pasca panen yang selama ini dilakukan. Namun demikian, dilihat dari luas tanam dan jumlah populasi pohon terus berkembang. Penanaman baru terus dilakukan baik secara individu petani maupun dalam kaitannya dengan program pemerintah daerah, khususnya seperti yang telah dilakukan pada pertanaman jenis mangga gedong gincu. Pola pertanaman manga lebih bersifat monokultur, sekalipun pada akhir-akhir ini pengembangannya dilakukan pada lahan-lahan sawah dan tidak hanya dilakukan pada lahan kering. Daerah penghasil mangga yang cukup besar di Majalengka adalah Desa Pasir Muncang, Sida Mukti, Jati Serang, dan Cijuray. Untuk mengukuhkan diri sebagai sentra mangga gedong gincu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengembangkan tanaman mangga pada areal 500 ha. Pengembangan ini sudah dimulai 5 tahun lalu di lima desa yaitu Kerta Jati, Mekar Jaya, Kerta Sari, Suka Mulia, dan Pasir Ipis. Pengembangan terbesar dilakukan di Pasir Ipis yang mencapai 200 ha atau 40 persen dari total areal pengembangan (Ashari dan Endang, 2006).  3.2. Karakteristik Petani Responden dalam penelitian ini adalah petani mangga yang ada di Kabupaten Majalengka. BPS mendefinisikan petani mangga adalah keluarga petani yang memiliki 4 pohon mangga atau lebih. Petani dengan kepemilikan pohon mangga 4-10 pohon dikategorikan sebagai petani halaman (backyard farmer). Sedangkan petani yang memiliki 11 pohon ke atas dikategorikan sebagai petani kebun (commercial farmer). Pada penelitian ini, petani responden terbagi atas dua yaitu petani yang menebaskan mangga (petani penebas) dan petani yang tidak menebaskan mangga (petani non penebas). 
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Karakteristik petani mangga tersebut akan menentukan keberhasilan usaha yang dilakukan oleh petani tersebut karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan usahatani mangga sangat ditentukan oleh karakteristik petani sebagai pelaku usahatani, pembuat dan pengambil keputusan dalam menjalankan usahatani. Karakteristik petani yang dibahas pada penelitian ini meliputi aspek umur, pengalaman usahatani, tingkat pendidikan formal, jenis pekerjaan utama, dan luas penguasaan usahatani (jumlah pohon mangga yang diusahakan). Karakteristik petani mangga pada penelitian ini di sajikan pada Tabel 1.  Tabel 1. Karakteristik Petani Mangga Penebas dan Non Penebas No. Karakteristik Petani Petani Penebas Petani Non Penebas Jumlah % Jumlah % 
1. Umur :  a. 20 – 40 tahun 12 60.0 2 20.0 b. 41 – 60 tahun 6 30.0 7 70.0 c. > 61 tahun 2 10.0 1 10.0 
2. Pengalaman Usahatani Mangga :a. 1 - 5 tahun 2 10.0 1 10.0 b. 6 - 10 tahun 6 30.0 3 30.0 c. 11 -15 tahun 7 35.0 6 60.0 d. > 16 tahun 5 25.0 1 10.0 
3. Lama Pendidikan Formal :a. SD   8 40.0 5 50.0 b. SMP  10 50.0 3 30.0 c. SMA  2 10.0 1 10.0 d. PT (Sarjana & Pascarjana) 0 0.00 1 10.0 
4. Pekerjaan Utama :   a. Usahatani Mangga 8 40.0 5 50.0 b. Usahatani NonMangga 10 50.0 3 30.0 c. Lainnya (PNS,pedagang,dll) 2 10.0 2 20.0 
5. Sistem usahatani:   a. Manggapekarangan 9 45.0 0 0.0 b. Mangga di tegalan 2 10.0 0 0.0 c. Mangga di kebun 4 20.0 6 60.0 d. Mangga campuran* 5 25.0 4 40.0 
6. Status Penguasaan Lahan :a. Milik 11 55.0 2 20.0 b. Bukan Milik 2 10.0 0 0.0 c. Campuran (a & b)  7 35.0 8 80.0 Keterangan: * mangga diusahakan di lahan pekarangan, tegalan dan kebun  Dari Tabel 1 terlihat bahwa karakteristik petani mangga cukup baik dalam mendukung upaya pengembangan produksi mangga atau penerapan 
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teknologi dan inovasi baru di Kabupaten Majalengka. Mayoritas umur petani termasuk pada usia produktif, memiliki pengalaman berusahatani yang sudah cukup lama, memiliki pekerjaan utama pada budidaya mangga, dan status penguasaan lahan yang pada umumnya milik sendiri. Namun selain beberapa aspek tersebut masih ditemukan beberapa aspek lain yang kurang menguntungkan diantaranya tingkat pendidikan yang masih rendah, pengusahaan mangga yang masih banyak di lahan pekarangan.  Dari karakteristik petani tersebut terlihat adanya perbedaan karakteristik antara petani penebas dengan petani non penebas.  Karakteristik petani penebas pada umumnya  usia muda (20-40 tahun), usahatani mangga  merupakan pekerjaan sampingan (50 persen), mangga  ditanam dipekarangan (45 persen). Sedangkan karakteristik petani non penebas pada umumnya  usia yang sudah cukup matang (41-60 tahun), usahatani mangga merupakan pekerjaan utama (50 persen), mangga ditanam di area kebun (60 persen), dan status penguasaan lahan berupa campuran (80 persen). Perbedaan yang cukup mencolok diantara kedua kelompok petani tersebut terjadi karena pada umumnya petani dengan usia muda mulai enggan bekerja pada sektor pertanian karena resikonya yang tinggi dan lebih memilih bekerja di sektor non pertanian. Ditambah lagi dengan status penguasaan pohon mangga yang dimiliki pada umumnya berada di areal pekarangan, membuat petani penebas lebih memilih menebaskan mangganya kepada para penebas untuk menambah pemasukan pendapatan daripada dikelola sendiri. Sebenarnya bila petani telah terikat hutang dengan para tengkulak ditambah dengan desakan kebutuhan biaya hidup membuat mereka terpaksa harus mengontrakkan pohon mangganya. Petani dengan status sewa atau kontrak pada umumnya akan mengeksploitasi tanaman mangga yang dimilikinya agar memiliki produksi yang tinggi. Penggunaan zat perangsang seperti ‘goldstar’ tidak diikuti dengan pemupukan yang berimbang sehingga akibatnya pertumbuhan tanaman mangga pada musim berikutnya akan merana bahkan produksinya menurun drastis (Disperta Kab. Majalengka, 2004).  3.3. Sistem Penjualan Mangga Vs Penggunaan Tenaga Kerja Saat ini, produksi mangga menunjukkan  fluktuasi yang sangat tajam dari waktu ke waktu. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi produksi mangga. 
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Diantaranya masalah permintaan terhadap pasar mangga yang potensial yang hingga saat ini masih mengalami banyak kendala, kendala kualitas terutama untuk jenis mangga yang paling disukai konsumen, keadaan teknik pengelolaan mangga yang masih bersifat konvensional, teknik penanganan pasca panen yang masih lemah dan juga masalah kontinyuitas mangga. Salah satu masalah teknis yang juga dihadapi petani mangga,yaitu  ketersediaan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian yang semakin berkurang. Hal ini disebabkan adanya mobilitas penduduk desa, terutama penduduk usia muda,ke luar desa untuk bekerja di sektor non pertanian (bekerja di pabrik, di toko dan sebagainya).  Keterbatasan pekerjaan dan pendapatan yang ada di desa, telah mendorong para pekerja produktif pergi meninggalkan desa. Hal ini diperburuk lagi dengan kondisi pertanian yang ada di desa yang pada umumnya kesulitan dalam mencapai akses ekonomi (akses pendidikan, modal, transportasi, pengairan) dan akses sumberdaya alam (tanah/lahan pertanian, input-input pertanian). Keterbatasan dan tidak adanya akses ekonomi dan akses sumberdaya alam menjadi faktor utama lingkaran kemiskinan di perdesaan. Dan untuk mensiasatinya maka para tenaga kerja yang ada di perdesaan mengembangkan kegiatannya di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang bervariasi. Mereka bisa memilih menjadi buruh tani atau buruh serabutan secara musiman. Para buruh ini bekerja berkeliling desa bahkan sampai keluar desa.  Begitu pula halnya yang terjadi dengan para pekerja yang melakukan aktivitas penebasan dan non tebasan pada usahatani mangga. Dalam sistem tebasan, sebagian besar mangga telah dijual kepada penebas satu minggu bahkan satu tahun sebelumnya. Para penebas tersebut bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan hingga panen mangga yang ditebasnya. Pada umumnya para penebas ini tidak berasal dari desa maupun wilayah yang sama sehingga mereka tidak terikat kepada kewajiban adat setempat. Selain itu , mereka juga dapat memakai tenaga buruh sesuai jumlah yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kutanegara (2003) yang menyatakan bahwa para penebas umumnya membawa buruh panen. Dari hasil penelitian ini diperlihatkan beberapa tingkatan penggunaan tenaga kerja pada berbagai tahap kegiatan pengelolaan mangga yang dilakukan oleh petani penebas maupun non penebas (Tabel 2). Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan tenaga kerja yang digunakan petani penebas dengan petani non penebas. Tenaga kerja yang digunakan petani penebas hanya terkonsentrasi pada aktivitas 
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utama dalam pengelolaan mangga, yaitu aktivitas pemanenan (33.33 persen), pemupukan (16.67 persen), penyemprotan (16.67 persen), penggunaan hormon tumbuh (16.67 persen), dan pengiriman mangga (16.67 persen). Semua aktivitas ini dilakukan oleh buruh tani yang diperkerjakan oleh penebas. Sedangkan untuk mangga non tebasan terlihat pengggunaan tenaga kerja lebih banyak dan digunakan pada semua tahap kegiatan, kecuali penanaman. Penggunaan tenaga kerja terbanyak pada aktivitas grading (16.67 persen) dan pemanenan (26.67 persen). Hal ini terjadi karena saat puncak musim panen jumlah produksi mangga lebih banyak sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Panen mangga tidak dilakukan secara serempak karena tingkat kematangannya yang berbeda, terutama pada jenis mangga gedong gincu.  Tabel 2. Tingkat Penggunaan Tenaga Kerja pada Berbagai Sistem Pengelolaan Mangga No. Tahap Pengelolaan Mangga Penggunaan Tenaga KerjaTebasan % Non Tebasan %1. Penanaman 0 0.00 0 0.002. Pemupukan 1 16.67 2 6.673. Penyiangan 0 0.00 1 3.334. Pemangkasan 0 0.00 2 6.675. Penyemprotan 1 16.67 3 10.06. Aplikasi hormon tumbuh 1 16.67 3 10.07. Pengantongan buah 0 0.00 1 3.338. Pemanenan 2 33.33 5 16.679. Grading  0 0.00 8 26.6710. Pengemasan 0 0.00 3 10.011. Pengiriman  1 16.67 2 6.67Jumlah 6 100.00 30 100.00 Selain perbedaan penggunaan tenaga kerja, sistem penjualan mangga (tebasan dan non tebasan) juga mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan petani. Pendapatan petani mangga dihitung dengan dan tanpa memperhitungkan biaya tenaga kerja dalam keluarga (TKDK), sehingga dapat dilihat pengaruh biaya TKDK terhadap pendapatan petani mangga. Perbedaan pendapatan petani penebas dan non penebas disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani mangga sistem tebasan lebih rendah dibandingkan dengan usahatani 
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mangga non tebasan. Perbedaan pendapatan petani tebasan dan non tebasan sebesar Rp1.7 juta jika memperhitungkan TKDK dan Rp1.9 juta jika tidak memperhitungkan TKDK.    Perbedaan pendapatan ini dihasilkan melalui kualitas mangga.  Petani non tebasan dapat menghasilkan mangga dengan kualitas (grade) baik jumlahnya lebih banyak karena petani melakukan pemeliharaan lebih baik. Oleh karena itu penerimaan usahatani mangga non tebasan lebih besar pada non tebasan.  Kontribusi TKDK terhadap pendapatan yaitu sekitar Rp2.9 juta pada petani tebasan dan  Rp3 juta pada petani non tebasan.  Tabel 3. Rata-rata Penerimaan, Biaya dan Pendapatan Petani per Ha per Tahun dengan Sistem Tebasan dan Non Tebasan No. Uraian Petani Tebasan Petani Non  Tebasan Selisih1. Penerimaan (Rp) 12 550 000 16 645 950 (4095950)2. Biaya Usahatani (Rp) : Memperhitungkan tenaga kerja (TKDK) 7 376 928 9 784 928 (2408000)
 Tidak memperhitungkan tenaga kerja (TKDK) 4 525 765 6 757 456 (2231691)

3. Pendapatan  Memperhitungkan tenaga kerja (TKDK) 5173072 6861022 (1687950)
 Tidak memperhitungkan tenaga kerja (TKDK) 8024235 9888494 (1864259)

Keterangan : TKDK = Tenaga Kerja Dalam Keluarga  3.4. Sistem Penjualan Mangga vs Penggunaan Tenaga Kerja Keputusan petani untk menebaskan ataupun tidak menebaskan mangga sangat bergantung pada beberapa faktor. Keputusan tersebut menjadi penting perananannya saat petani membutuhkan sumberdaya lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan menjadi alasan yang paling crutial terkait dengan keputusan petani untuk mengelola tanaman mangga yang dimilikinya. Berikut beberapa bentuk keputusan petani (Tabel 4).  Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa pada umumnya alasan petani menjual dengan sistem tebasan karena  keperluan yang mendesak (45 persen) yang diikuti dengan tambahan pendapatan bagi keluarga (25 persen). Sedangkan pada mangga non tebasan alasan terbanyak pada tambahan pendapatan yaitu sebesar 60 persen dan juga untuk menghindari 
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pencurian (20 persen) serta pemenuhuan kebutuhan yang mendesak (20 persen).  Tabel 4. Keputusan Petani Menjual Mangga dengan Sistem Tebasan atau Non Tebasan No. Alasan Petani Tebasan Petani Non TebasanJumlah % Jumlah %1. Keperluan Mendesak 9 45.0 2 20.02. Tambahan Pendapatan 5 25.0 6 60.03. Tidak punya waktu untuk merawat mangga 2 10.0 0 0.04. Tidak tau dijual kemana 3 15.0 0 0.05. Resiko pencurian 1 10.0 2 20.0 Tabel 5. Alasan Petani Melakukan Penjualan Mangga dengan Cara Tebasan atau Non Tebasan No. Alasan Penjualan Penjualan ManggaTebasan % Non Tebasan %1. Cara Panen Mangga :a. Menebaskan ke tengkulak 20 100.0 0 0.0b. Memanen sendiri 0 0.0 10 100.0
2. Waktu Jual Mangga :a. Pohon berbunga 5 250 0 0.0b. Pohon buah muda 8 40.0 0 0.0c. Pohon berputik 7 35.0 0 0.0
3. 

Pemilihan Pembeli Pertama :a. Pelanggan Tetap 3 10.0b. Tengkulak (harga tinggi) 7 35.0 1 10.0c. Ikatan Pinjaman 7 35.0 2 20.0d. Kemitraan 1 5.0 7 70.0e. Lain-lain 2 15.0 0 0.0
4. Yang Menentukan harga :a. Petani  0 0.0 0 0.0b. Pembeli 2 10.0 2 20.0c. Keduanya (tawar menawar) 18 90.0 8 80.0
5. Cara Transaksi : a. Di kebun mangga 8 40.0 2 20.0b. Di tempat pengumpul 0 0.0 0 0.0c. Di rumah 7 35.0 3 30.0d. Lainnya (via tlp) 5 25.0 5 50.0
6. 

Cara Pembayaran :a. Cash/tunai 14 70.0 1 10.0b. DP 50% dan di lunasi saat pengambilan mangga 4 20.0 4 40.0c. Dibayar kemudian 0 0.0 1 10.0d. Lainnya (transfer) 2 10.0 4 40.0 
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Petani tebasan menjual mangganya ke pedagang tengkulak (35 persen) dan peminjam modal (35 persen), seperti terlihat pada Tabel 5. Selain itu petani juga ada yang menebaskan mangganya pada bandar mangga yang memang sudah dikenal karena keberadaannya yang sama dengan petani penebas. Pemilihan pembeli lebih karena alasan harga (35 persen) dan ikatan hutang (35 persen). Penentuan harga ditetapkan secara bersama secara tawar menawar. Harga yang disepakati biasanya mengikuti harga pasar yang berlaku saat itu. Pembayaran umumnya (70 persen) secara tunai dan dibayar dimuka (20 persen). Waktu tebasan dilakukan  pada saat tanaman berbunga (25 persen), berbuah muda (40 persen), dan berputik (35 persen).  Bagi petani, besarnya nilai tebasan mangga yang dibayarkan sangat tergantung pada jenis mangga , umur pohon mangga, serta jumlah taksiran produksi mangga. Setelah pohon yang akan ditebas ditetapkan, biasanya dilakukan tawar menawar harga yang diikuti dengan kesepakatan jangka waktu tebasan serta tanggungjawab untuk pengelolaan dan pemanenan mangga. Untuk menemukan mangga tebasan yang sesuai, penebas biasanya melakukan survey dengan cara berkeliling desa bahkan sampai keluar desa dan kecamatan. Tempat transaksi dilakukan di kebun mangga (40 persen) dan di rumah (35 persen). Sementara pada petani non tebasan, mangga dijual ke pembeli karena ada kerjasama atau kemitraan (70 persen) dengan penentuan harga secara tawar menawar sesuai harga pasar (80 persen). Pembayaran hasil penjualan bervariasi yaitu dibayar dimuka (40 persen), ditransfer (40 persen), tunai pada saat transaksi (10 persen), dan dibayar kemudian (10 persen). Transaksi penjualan mangga sebagian besar dilakukan via telepon (50 persen),   di rumah (30 persen) dan di kebun (20 persen).  4. KESIMPULAN DAN SARAN Hasil penelitian memperlihatkan telah terjadi pergeseran kebutuhan tenaga kerja terkait dengan sistem penjualan mangga dengan cara tebasan. Transaksi tebasan mangga mendorong terjadinya pengurangan kesempatan kerja bagi tenaga kerja perdesaan. Karena dengan menebaskan mangga, para penebas akan mendatangkan buruh tani (pekerja) yang berasal dari daerahnya.  Terjadinya pengurangan kesempatan kerja ini diakibatkan oleh rendahnya efisiensi penggunaan tenaga kerja untuk mengelola dan merawat mangga.  Rendahnya produktivitas penggunaan tenaga kerja yang tidak mempunyai kesinambungan (kontinuitas) dalam melaksanakan 
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pekerjaannnya serta belum dimanfaatkan se-efisien mungkin, membuat terjadinya pengangguran yang tidak kentara (disquised unemployment). Perlu adanya penanggulangan yang cepat dari berbagai pihak agar fenomena tebasan ini dapat diminilisir, sehingga peluang kerja di pedesaan tetap tersedia. Dengan memberikan perhatian penuh terhadap peluang kerja kerja yang ada di pedesaan tentunya akan mampu menarik kembali minat para pemuda desa untuk bekerja di sektor pertanian.  DAFTAR PUSTAKA Ashari dan Endang L.H. 2006. Mangga Gedong Gincu Peluang Bisnis Baru. Warta Penelitian dan Perkembangan Pertanian Vol. 28 No. 2 Tahun 2006. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan  Pertanian. Disperta Kabupaten Majalengka. 2004. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka. Majalengka  Kutanegara, Pande Made. 2003. Kemiskinan, Mobilitas Penduduk dan Aktivitas Derep : Strategi Pemenuhan Pangan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jurnal Humaniora Volume 15 Nomor 1 Tahun 2003. Natawidjaja, R., Lies Sulistyowati, dan Zumi Saidah. 2013. Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Petani dalam Mengelola Usaha dan Menggunakan Teknologi pada Agribisnis Mangga. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unpad.   



   MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN MELALUI REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN  Roosganda Elizabeth Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A.Yani No.70. Bogor. E-mail: roosimanru@yahoo.com   ABSTRAK Kemandirian dan ketahanan pangan merupakan pilar menuju ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional. Ketersediaan dan kecukupan bahan pangan dengan harga terjangkau tetap menjadi tujuan utama kebijakan dan pembangunan pertanian nasional, yang salah satunya ditempuh melalui revitalisasi dan pengembangan infrastruktur pertanian. Sektor pertanian juga penyedia lapangan kerja bagi sekitar 21 juta rumahtangga, sehingga ketidakseriusan penanganan sektor pertanian akan mempengaruhi terwujudnya kemandirian pangan dan terciptanya ketahanan pangan yang kokoh. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan secara komprehensif pentingnya peran pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai pendukung terwujudnya kemandirian pangan dan terciptanya ketahanan pangan nasional. Infrastruktur pertanian yang utama diantaranya adalah JITUT, JIDES dan JUT, meski realisasinya baru sekitar 60-70 persen dan kondisinya saat ini belum optimal, namun manfaat perbaikan dan pengembangannya dapat dirasakan dalam peningkatan produktivitas usahatani. Untuk tercapainya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur pertanian, diperlukan pemberdayaan kelembagaan di pedesaan. Pengembangan infrastruktur pertanian di pedesaan, hendaknya tidak menghancurkan kelembagaan tradisional yang sudah ada, tidak melebarkan kesenjangan dalam pembangunan dan pengembangan pertanian, dan tidak hanya terfokus upaya peningkatan produksi pertanian jangka pendek. Pemberdayaan kelembagaan di pedesaan juga perlu mereformasi diri dan bersinergis, tidak sekedar alat untuk mobilisasi sosial, dan tidak bersifat alamiah agar tidak terjadi deformasi kelembagaan tradisional. Namun, hendaknya lebih memperkuat ikatan horizontal dan vertikal, sehingga pengenalan inovasi teknologi berimbangantara pendekatan non-material (kelembagaan) dengan material, dan memudahkan kontrol dari atas.  Kata Kunci: kemandirian dan ketahanan pangan, revitalisasi infrastruktur pertanian   



736  Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan… Roosganda Elizabeth 

1. PENDAHULUAN Penyediaan kecukupan bahan pangan dengan harga terjangkau tetap menjadi tujuan utama kebijakan dan pembangunan pertanian nasional. Pembangunan seluruh sub sektor pertanian selalu dikerahkan untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat, menghasilkan berbagai produk berbasis pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja (menyediakan bagi sekitar 21 juta rumah tangga), serta memperbaiki kondisi ekonomi dan lingkungan. Kekurangan bahan pangan menimbulkan gejolak sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Azahari, 2008; dalam: Elizabeth, 2008a). Program pembangunan dan pengembangan pertanian memiliki peran penting dan strategis. Kemandirian dan ketahanan pangan merupakan sebagian pilar menuju ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional. Terwujudnya kemandirian pangan dan terciptanya ketahanan pangan yang kokoh merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian nasional (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Definisi resmi mengenai ketahanan pangan pertama kali didengungkan PBB pada tahun 1974, yaitu ketersediaan bahan makanan pokok setiap saat untuk mempertahankan pasokan pangan dunia. Dalam konteks tertentu sebenarnya diperuntukkan bagi tujuan ekonomi politis negara-negara yang mengalami kerawanan pangan, sementara inti konsep kedaulatan pangan ialah masyarakat mampu mandiri memenuhi kebutuhan pangannya dengan tidak mengabaikan hak-hak untuk mendapatkannya Etzioni tahun 2006 dalam tulisan Sovereignty as Responsibility mendefinisikan kedaulatan sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari campur tangan pihak lain (Tanjung,  2013). Dalam konteks Indonesia, persoalan pangan dewasa ini lebih dari kecukupan atau ketahanan pangan (food security), tapi bagaimana negeri ini bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa harus bergantung pada importasi produk pangan dari negara lain serta memiliki kedaulatan untuk menentukan kebijakan pangan bagi penduduknya tanpa harus didikte oleh negara lain. Dengan kata lain, kemandirian pangan (food independence) dan kedaulatan pangan (food sovereignty) harus diwujudkan (Ruslan, 2013).  Kedaulatan pangan tidak sekedar sebagai pilihan kebijakan semata, namun juga pendekatan berbasis hak, sebagaimana yang diperjuangkan gerakan sosial selama ini. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk 
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menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.Ketahanan pangan merujuk pada kebijakan distribusi pangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasar, sementara kedaulatan pangan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyat atas pangan, termasuk di dalamnya keberpihakan terhadap pelaku produksi pangan seperti petani, nelayan, dan pembudidaya ikan (Sinaga, 2013).  Kemandirian Panganadalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Definisi dari keduanya tertuang dalam UU 18 tentang Pangan. Keduanya merupakan cita-cita sebuah bangsa yang merdeka untuk tidak tergantung pada negara lain dan optimal memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki secara arif bijaksana (Nuraeni, 2013). Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan secara komprehensif pentingnya peran revitalisasi, pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan kelembagaan pertanian sebagai bagian dari beberapa faktor produksi pendukung terwujudnya kemandirian pangan dan terciptanya ketahanan pangan nasional.   2. PERWUJUDAN KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN MELALUI DIVERSIFIKASI PANGAN Pembangunan dan pengembangan pertanian memiliki peran penting dan strategis demi terwujudnya kemandirian pangan serta terciptanya ketahanan pangan. Kecukupan konsumsi dan kualitas pangan yang bergizi dan seimbang berperan penting sebagai kebutuhan dasar dan hak azasi manusia, dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi individu merupakan salah satu faktor penting penentu tingkat kesehatan dan tingkat intelegensi manusia sebagai sumber daya produktif bagi kemajuan suatu negara, yang dipengaruhi dan sangat terkait kondisi ekonomi, pengetahuan, dan budaya masyarakat yang dimulai dari skala rumah tangga. Kemandirian pangan dapat dicapai melalui keberpihakan pemerintah, kebijakan yang kondusif, dan optimalisasi peran pihak terkait dalam menangani fungsi operasi pasar, penyanggaan stok, distribusi, impor dan ekspor (Azahari, 2008; Nainggolan, 2008).  
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Oleh karena asumsi masalah pangan selalu terpaku pada beras, sehingga program kebijakan pemerintah yang disusun dan dilaksanakan cenderung hanya seputar beras. Ketergantungan akan pangan beras ditenggarai dapat dikurangi dengan dikembangkannya diversifikasi pangan sebagai upaya alternatif sekaligus peningkatan pola pangan yang memenuhi kecukupan nutrisi dan mutu gizi. Pada kenyataannya beberapa daerah di Indonesia mengkonsumsi jagung, sagu, ubi kayu, dan ubi jalar sebagai bahan pangan pokok. Diversifikasi pangan yang dimaksudkan bukan sepenuhnya untuk menggantikan beras, namun memperbaiki pola konsumsi masyakat supaya lebih beragam jenis pangan dengan mutu gizi yang lebih baik.   Diversifikasi pangan merupakan upaya pencapaian keberagaman pangan yang didasari berbagai alasan, seperti: mengkonsumsi keberagaman pangan adalah alternatif terbaik untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian dan kehutanan; memproduksi pangan yang beragam mengurangi ketergantungan kepada pangan impor; dan mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat (Widowati dan Damardjati 2001; dalam Elizabeth, 2011). Diversifikasi pangan dapat diartikan sebagai: pengendalian laju peningkatan konsumsi beras,  setidaknya seimbang dengan kemampuan peningkatan produksi beras sebagai pemantapan produksi padi; serta dalam rangka memperbaiki mutu gizi makanan penduduk sehari-hari agar lebih beragam dan seimbang (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi III 2005: dalam Elizabeth, 2011). Konsep diversifikasi pangan dan berbagai perangkat kebijakan terkait menimbulkan dilema para pembuat kebijakan, karena implementasi operasionalnya akan menyangkut deregulasi di bidang perdagangan, perbankan, pertanian, industri, perubahan strategi dan prioritas penelitian, perubahan pendekatan. Hal tersebut juga menyangkut berbagai aspek kelembagaan (strategi dan organisasi penyuluhan dan pelayanan, investasi di bidang prasarana dan lain lain), sehingga diperlukan strategi pemenuhan kebutuhan bahan baku berasal dari dalam negeri, baik sebagai bahan diversifikasi pangan yang paling mendasar, maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan. Strategi tersebut bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil penggunaan bahan baku yang berasal dari impor. Pendukung utama terlaksananya strategi tersebut dalam pencapaian diversifikasi dan kemandirian pangan diperlukan pula perangkat kebijakan yang memadai, teknologi dan informasi yang dibutuhkan, difungsikannya lembaga pendukung lainnya seperti penyuluhan dan pemasaran (Elizabeth, 2008b).   
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Perlunya dilakukan beberapa upaya untuk mengembangkan diversifikasi pangan demi pewujudan kemandirian pangan, antara lain melalui: pembangunan dan pengembangan agroindustri pangan non-beras; sosialisasi diversifikasi pangan yang intensif disertai kontiniutas penyediaan dan kemudahan mendapatkan bahan pangan nonberas siap konsumsi, dengan harga terjangkau dan bersaing harga beras; produksi pangan nonberas perlu lebih ditingkatkan tanpa mengganggu kemantapan produksi beras; peningkatan produksi nonberas pada areal lain/bukan sawah; menghindari penambahan areal palawija pada areal tanaman padi (Hutabarat dan Pasandaran 1987; Amang dan Sawit, 2001). Namun, sampai saat ini konsep diversifikasi pangan tersebut belum efektif terlaksana. Pengurangan laju konsumsi melalui upaya diversifikasi pangan belum signifikan karena konsumsi beras per kapita cenderung meningkat. Menurut Amang dan Sawit (2001), pengembangan diversifikasi pangan paling efektif, terkait perwujudan kemandirian pangan dan terciptanya ketahanan pangan, adalah melalui peningkatan pendapatan riil masyarakat, karena terkait dengan keterbatasan ekonomi masyarakat sehingga belum mampu mengonsumsi pangan yang bervariasi.  3. PEMBANGUNGAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERKAIT PERAN PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN Beberapa ciri khas sektor pertanian, seperti: 1) melibatkan banyak orang dengan pemilikan sumberdaya lahan terbatas; 2) relatif rendahnya tingkat ketrampilan dan pengetahuan; 3) kurangnya dukungan social network khususnya untuk memasuki era ekonomi modern (globalisasi) saat ini. Untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas dan kapasitas produksi komoditas pertanian, petani umumnya sudah memanfaatkan berbagaihasil penelitiandan paket teknologi tepat guna. Program PRIMATANI, SLPTT, P2BN, PUAP dan sebagainya dinilai mampu menggiatkan agribisnis spesifik lokasi. Namun, masyarakat petanibelum sepenuhnya dapat mengadopsi berbagai paket teknologi tersebut, disebabkan berbagai keterbatasan petani seperti: proses diseminasi, tingkat pengetahuan dan ketrampilan, kelembagaan, skala usaha, serta tingginya biaya implementasi teknologi. (Elizabeth, 2011). Dampak anomali iklim yang ekstrim dan sulit diprediksi beberapa tahun terakhir ini turutmemperberat tantangan yang dihadapi sektor pertanian. 
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Melalui sosialisasi perbaikan infrastruktur pertanian, sistem irigasi yang efisien, penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, perluasan areal pertanaman, dan manajemen usahatani yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian (Gambar 1). Pembangunan pertanian nasional bertujuan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, namun dalam pelaksanaan di lapangan menemui banyak tantangan, dan tidak semua target dapat dicapai. Jika ditangani secara serius, sektor pertanian sesungguhnya mampu me-recovery sekaligus sebagai back bone bagi perkembangan sektor riil dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997.  

  Gambar 1. Skema Peran dan Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Pertanian  Saat ini, sangat diperlukan strategi dan upaya aktifuntuk meningkatkan produksi dan produktivitas berbagai komoditas pertanian berkelanjutan harus menjadi prioritas utama agar secara global mampu bersaing. Terlebih lagi akibat perubahan iklim; keadaan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan; tingginya tingkat pengangguran; meningkatnya kemiskinan; dan melonjaknya harga-harga pangan yang mempengaruhi posisi tawar masyarakat; juga untuk meningkatkan stabilitas sosial ekonomi dan politik di dalam negeri, tidak sekedar memberdayakan dan memperbaiki pendapatan petani. Beragam masalah multidimensional yang dihadapi untuk memenuhi permintaan komoditas pertanian, serta beberapa persoalan mendasar yang memerlukan penanganan lebih lanjut, seperti terbatasnya ketersediaan dan rendahnya kualitas infrastruktur (sarana prasarana) usahatani (pertanian). Produksi dan produktivitas berbagai komoditas pertanian diharapkan dapat meningkat dengan perbaikan dan 



Prosiding PERHEPI 2014   741 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 
 

 
 

Roosganda Elizabeth Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan… 

pengembangan infrastruktur pertanian, sistem irigasi yang efisien, penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, perluasan areal pertanaman, dan manajemen usahatani yang lebih baik.  3.1. Program Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi/Jalan Usahatani Berbagai kesulitan yang dihadapipetani maka petani perlu dilindungi agar terhindar dari risiko kerugian karena kehilangan hasil pertanian. Rencana aksi yang lebih konkrit dan operasional pencapaian sasaran dan target peningkatan produksi bahan pangan utama meliputi dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilaksanakan melalui strategi peningkatan teknologi budidaya (pemanfaatan benih unggul, pemupukan tepat guna, perlindungan terhadap hama penyakit, pengelolaan tanaman terpadu, peningkatan kualitas layanan penyuluh, peningkatan sumberdaya dan kualitas manusia pertanian, serta ketersediaan sarana prasarana usahatani). Beberapa persoalan mendasaryang memerlukan penanganan lebih lanjut dalam program pembangunan pertanian diantaranya adalah terbatasnya ketersediaan dan rendahnya kualitas infrastruktur/sarana prasarana pertanian (usahatani). Upaya meningkatkan kapasitas produksi dengan mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya melalui: sosialisasi penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, perbaikan infrastruktur pertanian, perluasan areal pertanaman, sistem irigasi yang efisien, dan manajemen usahatani yang lebih baik, peluang meningkatkan produksi beberapa komoditas pertanian sangat terbuka. Air merupakan salah satu faktor penentu dalam proses produksi pertanian, sehingga investasi irigasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka penyediaan air untuk pertanian. Penyaluran air irigasi dari hulu sampai dengan hilir memerlukan infrastruktur irigasi yang memadai, seperti bendungan, embung, dam, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usahatani (TUT). Infrastruktur pertanian yang mendasar dan utama diantaranya adalah JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani) dan JIDES (Jaringan Irigasi Tingkat Desa), disamping bendungan, dam, jenis agrosistem, letak, kondisi dan batasan areal sawah yang jelas. JITUT adalah jaringan irigasi dengan fungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier. Petak tersier yang dimaksud adalah yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter 
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serta bangunan pelengkapnya pada jaringan irigasi pemerintah. Jaringan Irigasi Desa (JIDES) merupakan jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atautanpa bantuan pemerintah. Pembangunan dan pengembangan JITUT-JIDES bertujuan: (1) meningkatkan kinerja jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES) sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi, (2) meningkatkan areal tanam melalui penambahan indeks pertanaman dan produktivitas, dan (3) membangun rasa memiliki pengguna (petani) terhadap jaringan irigasi yang telah direhabilitasi. Sasaran pembangunan JITUT-JIDES adalah: (1) terrehabilitasinya jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dengan luas 450 Ha dan jaringan irigasi desa (JIDES) dengan luas 300 Ha, (2) meningkatnya luas areal tanam melalui penambahan IP lebih dari 30 persen dan peningkatan produktivitas lebih dari 0.5 ton/Ha, dan (3) terbangunnya rasa memiliki masyarakat pengguna (utamanya petani) terhadap jaringan irigasi (Pasaribu et al., 2012). Saat ini,sawah dengan irigasi sederhana dan semiteknis yang sudah memiliki jaringan utamabelum optimal kondisinya, karena jaringan irigasi di bagian hilir banyak mengalami kerusakan atau bahkan belum tersedia. Kondisi ini akibat menurunnya daya dukung lingkungan (akibat banjir, misalnya), dan kurangnyaperhatian dan peran masyarakat pengguna dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jaringan pengairan ke areal usaha tani, serta untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi seperti semula dan atau menambah luas areal pelayanan irigasi. Perbaikan/rehabilitasi: (1) JIDES, meliputi: perbaikan bangunan penampung/penangkal air dan kelengkapannya (bendungan dan pengambilan bebas lainnya), saluran termasuk lining saluran, termasuk box bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong-gorong, dsb: (2) JITUT, meliputi: perbaikan saluran tersier dan kwarter (termasuk lining saluran), bangunan bagi kwarter dan bangunan lainnya (siphon, talang, bangunan terjun, dsb). Selain itu, bila keadaan terpaksa, dapat memperbaiki jaringan irigasi utama dan berkoordinasi dengan Dinas Pengairan setempat. Agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya, bahan konstruksi bangunan saluran dapat dibuat dari bahan ferosemen dengan ukuran/dimensi sesuai dengan kondisi di lapangan.  



Prosiding PERHEPI 2014   743 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 
 

 
 

Roosganda Elizabeth Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan… 

Sejak hampir dasawarsa yang lalu pemerintah telah mengeluarkan UU No 7 tahun 2006 tentang irigasi bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan tersier sampai ke tingkat usahatani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (JIDES) menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya. Tahun 2011, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan irigasi pedesaan sekitar 90 ribu Ha. Meski realisasinya baru sekitar 60-70 persen, namun manfaatnya telahdirasakan terutama dalam peningkatan produktivitas tanaman. Dari data Ditjen PSP Kementerian pertanian tercatat PAGU 2011untuk pembangunan Jaringan Usaha Tani (JUT) mencapai 3864 km dengan anggaran Rp193.2 miliar. JUT adalah prasarana transportasi pada areal usahatani (kawasan pertanian) yang bertujuan untuk memperlancar mobilitas dari: alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara. Dimensi lebar badan jalan usahatani minimal adalah: supaya dapat dilalui kendaraan roda 3, dan dapat saling berpapasan. Kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas dan alat angkut yang akan digunakan. Sedangkan jalan produksi adalah: prasarana transportasi pada kawasan pertanian, yang bertujuan untuk: memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat pengolahan atau pasar. Dimensi lebar badan jalan produksi minimal adalah: dapat dilalui kendaraan roda 4, dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan, yang disesuaikan dengan jenis komoditas dan alat angkut yang digunakan. Untuk Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) seluas 94 073.5 ha dengan anggaran Rp65.81 miliar, Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) seluas 52 939 ha dengan anggaran Rp52.93 miliar. Adapun realisasi pembangunan infrastruktur prasarana pertanian tersebut selama Januari hingga Juni untuk JUT mencapai 139.5 km, JITUT 6 203.6 ha, dan JIDES 5 457.6 ha. Sedangkan realisasi untuk tahun 2010 tercatat pengembangan JITUT sebanyak 57 525 ha dari target 57 950 ha, JIDES dari target 44 415 ha tercapai 44 225 ha dan Tata Air Mikro (TAM) terlaksana 5 969 ha dari target 6 140 ha (Pasaribu et al., 2012). Dengan demikian, lahan sub optimal (lahan kering, lebak, pasang surut, polder dan lainnya yang produktivitasnya relatif rendah, karena kendala kekurangan dan kelebihan air, tingginya kemasaman/salinitas serta jenis tanah yang kurang subur), diharapkan dapat menjadi produktif dengan rekayasa penerapan inovasi teknologi budidaya dan dukungan infrastruktur pertanian (JITUT, JIDES, 
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JUT), jalan, dan irigasi,serta bukan keniscayaan semata dapat menjadi lahan yang potensial. Jumlah sungai dan curah hujan yang cukup tinggi, juga merupakan potensi alamiah untuk pemenuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Berbagai dampak kerugian dialami petani (dan masyarakat pertanian umumnya) akibat tidak tersedianya dan atau rusaknya infrastruktur pertanian. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, misalnya, tahun 2011 produksi padi mengalami penurunan sebesar 52 477 ton (14.37 persen) akibat penghentian air secara total karena perbaikan saluran irigasi Sungai Ular (yang mengairi lahan sawah seluas 18 500 Ha) sejak Januari 2011 sampai dengan Oktober 2012, maka beberapa intake tidak dapat mengalirkan air ke lahan-lahan sawah seluas 11 320 Ha untuk satu kali musim tanam (Pasaribu et al., 2012). Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, air usahatani secara dominan berasal dari sungai (50 persen) dan mata air (41.67 persen), sehingga umumnya relatif memadai saat musim kemarau dan penghujan. Relatif baiknya kondisi pengairan di daerah tersebut karena: (1) terdapatnya program rehabilitasi saluran irigasi, dan (2) tingkat partisipasi petani dalam memelihara saluran air yang langsung berhubungan dengan areal pesawahan relatif rutin dan teratur. Sementara di Lamongan, sumber pengairan usahatani secara umum bersumber dari air hujan (sawah tadah hujan). Air seringkali tidak dapat mencapai areal persawahan karena terjadi pendangkalan saluran air. Sawah kekeringan saat musim kemarau, dan cenderung melimpah/banjir saat musim hujan, sehingga memerlukan perbaikan saluran irigasi (Pasaribu et al., 2012).  Sementara itu, pengembangan jalan usahatani (JUT) masih relatif terbatas. Di Lamongan, misalnya, hanya sekitar 42.11 persen petani menyatakan telah terdapat JUT, yang umumnya terpelihara baik oleh anggota kelompok tani pengguna dan disekitarnya. Peran pengembangan JUT umumnya untuk: (i) mempermudah dan mengurangi biaya angkut sarana produksi (pupuk, misalnya). Sebelum ada pengembangan JUT, biaya pikul  gabah 50 kg/karung sekitar Rp25 000 – Rp30 000 sejauh sekitar 1 km, setelah ada JUT,terjadi penghematan biaya angkut dengan sepeda motor sekitar Rp2500–Rp5 000/karung gabah; (ii) meningkatkan efisiensi dan intensitas kontrol karena petani bisa menggunakan sepeda atau kendaraan bermotor ke lahan usahatani; (iii) secara ekonomi lebih meningkatkan nilai jual lahan, dengan peningkatan sekitar 15-30 persen dari harga saat belum terdapatnya jalan usahatani (Pasaribu et al., 2012); (iv) umumnya harga jual lahan sawah yang sudah tersedia JUT,lebih tinggi, 
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apalagi sudah diaspal. Untuk itu, diperlukan tindakan pemerintah mencegahterjadinya peningkatan konversi lahan sawah menjadi tempat warung. Terkait pengembangan infrastruktur di Bali, diperlukan pemecahan beberapa permasalahan seperti: (i) tingginya tingkat konversi lahan ke non pertanian(perdagangan, jasa dan sebagainya); (ii) semakin menyusutnya debit sungai akibat pendangkalan dan gundulnya hutan; (iii) semakin terbatasnya tenaga kerja usaha tani (pengolahan lahan dan panen) di Bali karena cenderung bekerja di sektor non pertanian terutama jasa pariwisata. Oleh karena itu, untuk mempertahankan lahan-lahan subur pertanian dan pariwisata juga maju, maka pemerintah perlu: (i) menggiatkan promosi wisata pertanian, terutama di sentra pertanian; (ii) adanya insentif bekerja atau modernisasi di sektor pertanian agar generasi muda tetap tertarik bekerja disektor pertanian (Pasaribu et al., 2012). Sementara itu, penerapan strategi pemeliharaan infrastruktur usahatani tersebut dilakukan dengan aspek pemberdayaan kelembagaan petani (kelompok tani), agar bertanggungjawab memelihara sarana prasana (infrastruktur) pertanian yang telah memberikan manfaat bagi kegiatan usahatani serta perekonomian rumahtangga dan daerah mereka. Untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan diperlukan upaya memperkuat jaringan sosial masyarakat dan kelembagaan, baik dari aspek struktur atau konfigurasinya (sebagai jaringan yang efisien), keanggotaan (tingkat partisipasi masyarakat), maupun peranan atau fungsi pembagian kerja secara organik (Elizabeth, 2007b). Pengembangan jejaring sosial sektor pertanian di pedesaan dapat dilakukan melalui transformasi dan pemberdayaan kelembagaan tradisional. Potensi utama sumberdaya ekonomi lokal/pedesaan telah dimanfaatkan menurut kepentingan sepihak, sehingga terbengkalainya kelembagaan tradisional justru menghambat pembangunan pertanian pedesaan. Jika sistem kelembagaan tidak berfungsi, maka program pengembangan teknologi dan investasi tidak akan mampu menjadi “mesin penggerak” kemajuan ekonomi yang tangguh (Elizabeth, 2008).  4. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERTANIAN Pengembangan dan penguatan jaringan kelembagaan yang berbasis sumberdaya pertanian yang menangani pemberdayaan masyarakat tani adalah salah satu upaya penting dan faktor penunjang dalam 
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pengembangan produksi, produktivitas, kualitas dan kapasitas produksi komoditas pertanian (terutama bahan pangan) di pedesaan (Saptana dan Elizabeth, 2004). Program pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan pertanian usahatani merupakan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas yang dimiliki petani, yang diupayakan melalui: pemberdayaan dan pengembangan kelompok tani/Gapoktan dan petugas penyuluhan (PPL dan POPT).  Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan produksi, produktivitas, kualitas dan kapasitas produksi komoditas pertanian di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, maka berbagai aspek perlu dibenahi dalam proses pembangunan dan pengembangan kelembagaan tradisional. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan tradisional di pedesaan berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja (SDM) petani (Saptana et al., 2003). Terutama untuk tercapainya SDM petani yang berteknologi inovatif mulai dari usahatani hingga pascapanen mutlak diperlukan untuk mencapai tingginya produksi, produktivitas, kualitas dan kapasitas produksi komoditas berbasis produk pertanian.  4.1. Peran Kelembagaan Petani Setiap fungsi dalam masyarakat pasti dijalankan oleh sebuah (atau lebih) kelembagaan. Perubahan lingkungan eksternal menuntut perubahan operasional kelembagaan, termasuk di tingkat lokal. Sistem kelembagaan suatu masyarakat yang rapuh, akan melemahkan keberhasilan pelaksanaan program pengembangan teknologi, inovasi dan investasi dan tidak tercapainya kemajuan ekonomi yang tangguh. Awal tahun 1970-an, Hayami dan Ruttan (Hayami dan Kikuchi, 1987) menggulirkan Induced Innovation Model, yang menjelaskan keterkaitan antara 4 faktor, yaitu subsidi/peran dari: 1) sumberdaya; 2) kultural; 3) teknologi; dan 4) kelembagaan (institusi). Kelembagaan lokal-tradisional adalah kelembagaan yang hidup dan diterima oleh komunitas (voluntary sector), kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai paham ekonomi terbuka, dan kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector). Oleh karena itu, untuk pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan, maka kelembagaan tradisional di pedesaan perlu mereformasi diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan hidup dan lingkungan yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan (Elizabeth, 2008).   



Prosiding PERHEPI 2014   747 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 
 

 
 

Roosganda Elizabeth Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan… 

                 Gambar 2. Aspek-aspek terkait Pemberdayaan dan Pengembangan  KelembagaanTradisional di Pedesaan  Gambar 2 merupakan visualisasi dari tiga pilar yang menopang kelembagaan tradisional di pedesaan, yaitu: 1) kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal/tradisional (voluntary sector); 2) kelembagaan pasar (private sector) sejalan dengan keterbukaan ekonomi, dan 3) kelembagaan sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector). Esman dan Uphoff mengklasifikasikan kelembagaan tradisional dalam beberapa kategori, yaitu: administrasi lokal; pemerintah lokal; organisasi/kelembagaan yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta (agroindustri) yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global. Revitalisasi pembangunan kelembagaan pertanian menghendaki pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional di pedesaan yang menyangkut perubahan berbagai aspek yang membentuk perilaku. Lemahnya kapasitas dan kinerja kelembagaan pedesaan yang dibentuk nilai-nilai tradisional diprediksi sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja perekonomian di pedesaan (Elizabeth, 2007a).  Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional di pedesaan perlu menekankan pengembangan berbagai aspek pendukung, diantaranya: 

Kelembagaan Tradisional (yang eksis di pedesaan)
VOLUNTARY SECTOR(kelembagaan komunitas) PUBLIC SECTOR(kelembagaan publik) PRIVATE SECTOR(kelembagaan pasar)

PEMBERDAYAAN-. Masyarakat lokal-. kelembagaan lokal yang mau responsif  terhadap perubahan (pemberdayaan dan pengembangan. -.produk dan produktivitas rakyat yang berkualitas dan berdaya saing tinggi 
PENGEMBANGAN danPEMBANGUNAN PERTANIAN 
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(i) tujuan pembentukan kelembagaan tidak hanyaterfokus upaya peningkatan produksi pertanian jangka pendek yang di lapang cenderung hanya pada penerapan teknologi produksi; (ii) semakin lemahnya kelembagaan harus dipandang sebagai penghambat, dimana pembentukan kelembagaan lebih memperkuat ikatan horizontal dan vertikal, sehingga pengenalan inovasi teknologi berimbangantara pendekatan non-material (kelembagaan)dengan material; (iii) agar dapat mengaplikasi dan mengembangkan teknologi inovatif berbasis produk pertanian, makapembentukan kelembagaan lebih ditujukan untuk distribusi bantuan dan bukan hanya peningkatan kualitas SDM masyarakat pedesaan; (iv) pembinaan kelembagaan cenderung tidak hanya bersifat individual (trickle down effect) misalnya pembinaan kontak-kontak tani hanya dalam kegiatan penyuluhan pertanian; (v) terkait pemberdayaan dan pengembangan perilaku dan tindakan masyarakat, pengembangan kelembagaan seharusnya lebih ke pendekatan kultural dari struktural; serta (vi) terfokus pada aspek teknologi dalam perancangan kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah ekonomi masyarakat pedesaan (Saptana dan Elizabeth, 2004 dalam Elizabeth, 2008).  Upaya mengembangkan pertanian tradisional ke arah pertanian modern selain melalui perubahan struktur ekonomi pertanian, juga menyangkut perubahan struktur dan pola perilaku sosial masyarakat pedesaan. Salah satunya melalui pemberdayaan kelembagaan tradisional, sehingga tidak melebarkan kesenjangan dalam pembangunan dan pengembangan pertanian di pedesaan (akut). Diperlukan strategi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional dengan mengurangi terbentuknya: (i) hubungan interdependensi (kemitraan) kelembagaan yang sangat asimetris; (ii) agar dapat menguntungkan perbaikan kualitas ketenagakerjaan (SDM) petani; (iii) menghindari pendekatan kebijakan perancang pembangunan yang bersifat sentralistik (top down), centrally planned economies (Kozminski, 1990  dalam Elizabeth, 2008) dan monolitik; serta (iv) menumbuhkan kesan dapat berkembang dan mengakar pada adat, kebudayaan dan local knowledge masyarakat setempat. Hal tersebut dimulai dari masyarakatnya agar menjadi: (i) esensial untuk mencapai kesinergisan optimum dalam aktivitasnya di tingkat lokal; (ii) dapat membantu dan memudahkan petani mengembangkan sistem kelembagaan pedesaan berbasis produk pertanian; dan (iii) mengupayakan pertanian ke arah industrialisasi (Elizabeth, 2011).  Penetrasi kelembagaan baru, seiring dengan makin intensifnya pengembangan pembangunan pedesaan secara fisik, bukannya memperkuat 
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jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, tapi seringkali justru menggantikan bahkan menghancurkan kelembagaan tradisional (terjadi gejala banyak kelembagaan, namun miskin fungsi). Kelembagaan baru lebih sebagai alat untuk mobilisasi sosial, memudahkan kontrol dari atas dan tidak bersifat alamiah, sehingga yang sering terjadi adalah deformasi kelembagaan tradisional (Elizabeth, 2008b). Dengan timbulnya kesadaran akan kekeliruan dalam penetrasi kelembagaan yang tidak dibarengi pendekatan kultural (aspek kelembagaan), maka pemerintah mulai beralih dengan pendekatan baru yang lebih menghargai komunalitas lokal. Peran kepemimpinan lokal kembali direvitalisasi untuk lebih menjamin keberhasilan pembentukan kelembagaan introduksi (misalnya LPD/Lembaga Perkreditan Desa) (Elizabeth, 2007). Berbagai kelembagaan, seperti koperasi dan lainnya, mulai berusaha menjadi mandiri secara sesungguhnya, dengan tidak mengisolasi diri untuk berbagai kepentingan lain, yang secara sosiologis saling berkaitan dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat pedesaan (agama, budaya, adat-istiadat dan sosial). Bahkan semenjak era otonomi daerah, kebijakan pengelolaan kelembagaan oleh pemerintah berangsur-angsur beralih kepada masyarakat lokal yang secara rutin diberi bantuan walau belum mencukupi, salah satunya berupa program BLM (Bantuan Langsung Mandiri) untuk pembangunan sarana sosial umum yang mendukung program pembangunan pedesaan.Oleh karena itu, diperlukan landasan pemikiran dalam pemahaman deskripsi perubahan, diharapkan dapat mengurai berbagai kendala dan sasaran yang hendak dicapaidalam pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional (terutama lembaga tenaga kerja, pasar, dan permodalan), demi terwujudnya peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta terciptanya pengembangan usaha dan struktur perekonomian yang seimbang di pedesaan. Dengan demikian, dimasa mendatang, pemerintah diharapkan perlu konsekuen mengefektifkan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian, serta pentingnya pengembangan dan pemberdayaan peran kelembagaan terkait, supaya target peningkatan produksi, produktivitas, kualitas dan kapasitasberbagai komoditas yang memiliki daya saing tinggi dapat tercapai.  5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Sebagai kebutuhan dasar dan hak azasi manusia, kualitas, kuantitas dan kecukupan konsumsi pangan yang bergizi dan seimbang berperan penting 
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dalam menentukan tingkat kesehatan, kualitas dan tingkat intelegensi sumber daya manusia suatu bangsa, sebagai sumber daya produktif bagi kemajuan suatu negara. Kuantitas, kualitas dan kecukupan konsumsi pangan dan gizi individu sangat terkait dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pengetahuan, dan budaya masyarakat yang dimulai dari skala rumah tangga. Kemandirian pangan dapat dicapai melalui keberpihakan pemerintah, kebijakan yang kondusif, dan optimalisasi peran pihak terkait dalam menangani fungsi operasi pasar, penyanggaan stok, distribusi, impor dan ekspor. Untuk mewujudkan kemandirian pangan diperlukan strategi pemenuhan kebutuhan pangan yang beragam yang bahan bakunya berasal dari dalam negeri, dan yang terpenting melalui peningkatan pendapatan riil masyarakat, karena terkait dengan keterbatasan ekonomi masyarakat (sehingga belum mampu mengonsumsi pangan yang bervariasi). Terganggunya kemandirian pangan dan ketahanan pangan sebagai pilar ketahanan nasional disebabkan oleh adanya ketergantungan dari pangan impor, yang mengindikasikan ketidakmampuan negara mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. Demikian pentingnya pangan menjadikan ketahanan pangan sebagai pilar ketahanan nasional suatu bangsa, akan terusik bila jaminan ketersediaan, kemandirian dan ketahanan pangan tidak mampu terpenuhi. Pembangunan seluruh sub sektor pertanian selalu dikerahkan untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat, menghasilkan berbagai produk berbasis pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan lingkungan. Kekurangan bahan pangan menimbulkan gejolak sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.  Persoalan pangan dewasa ini lebih dari kecukupan atau ketahanan pangan (food security), tapi bagaimana negeri ini bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa harus bergantung pada importasi produk pangan dari negara lain. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal, tidak sekedar sebagai pilihan kebijakan semata, termasuk di dalamnya keberpihakan terhadap pelaku produksi pangan seperti petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, serta memiliki kedaulatan untuk menentukan kebijakan pangan bagi penduduknya tanpa harus didikte oleh negara lain. Ketahanan pangan merujuk pada kebijakan distribusi pangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasar, sementara 
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kedaulatan pangan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyat atas pangan, Dengan kata lain, kemandirian pangan (food independence) dan kedaulatan pangan (food sovereignty) harus diwujudkan. Sedangkan, Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Perlunya revitalisasi (memvitalkan kembali) posisi dan peran infrastruktur/sarana prasarana yang memadai sebagai dukungan untuk peningkatan produksi pertanian. Sistem irigasi sangat menentukan keberhasilan usahatani. Infrastruktur pertanian yang mendasar dan utama diantaranya adalah JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani), JIDES (Jaringan Irigasi Tingkat Desa), dan JUT (Jalan Usaha Tani), selain bendungan, dam, jenis agrosistem, letak, kondisi dan batasan areal sawah yang jelas. Perlunya peningkatan kinerja jaringan irigasi; peningkatan areal tanam melalui penambahan indeks pertanaman dan produktivitas; dan membangun rasa memiliki pengguna (petani) terhadap jaringan irigasi sehingga menjaga dan memelihara yang telah direhabilitasi. Melalui sosialisasi perbaikan infrastruktur pertanian (sistem irigasi dan JUT yang efisien), penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, perluasan areal pertanaman, dan manajemen usahatani yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian. Untuk pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan, maka kelembagaan tradisional di pedesaan perlu mereformasi diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perlunya menghindari agar tujuan pembentukan kelembagaan (oleh pemerintah) tidak hanyaterfokus upaya peningkatan produksi pertanian jangka pendek yang di lapang cenderung hanya pada penerapan teknologi produksi. Perlunya memandang bahwa semakin lemahnya kelembagaan sebagai penghambat. Seharusnya pembentukan kelembagaan lebih memperkuat ikatan horizontal dan vertikal, sehingga pengenalan inovasi teknologi berimbangantara pendekatan non-material (kelembagaan) dengan material. Perlunya memperkuat jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, dan pencegahan dini agar kelembagaan baru tidak sekedar alat untuk mobilisasi sosial, memudahkan kontrol dari atas dan tidak bersifat alamiah, sehingga yang sering terjadi adalah deformasi kelembagaan tradisional. 



752  Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan… Roosganda Elizabeth 

DAFTAR PUSTAKA Amang, B. dan M. H. Sawit. 2001. Kebijakan beras dan pangan nasional pelajaran dari orde baru dan orde reformasi. IPB Press. Bogor. Cetakan Kedua.  Azahari, D. H. 2008. ‘Membangun kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional’. AKP. Vol.6 (2):174-195. PSEKP. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta. Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta. Elizabeth, R. 2007. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani mendukung pengembangan agribisnis kedelai. Prosiding Seminar Nasional. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP). Bogor.  Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta. Elizabeth, R. 2007a. ‘Fenomena sosiologis metamorphosis petani: ke arah keberpihakan pada masyarakat petani pedesaan yang terpinggirkan terkait konsep ekonomi kerakyatan’. Jurnal Forum Agro Ekonomi (FAE). Vol.25 Juli 2007. PSE-KP. Bogor. Elizabeth, R. 2007b. Diagnosa dinamika rasionalitas masyarakat peysan tradisional sebagai titik awal pembangunan pedesaan. Prosiding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal Dari Desa. BBP2TP. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta. Elizabeth, R. 2008. ‘Diagnosa kemarjinalan kelembagaan lokal untuk menunjang perekonomian rakyat di Pedesaan’. Jurnal SOCA. Vol. 8. No. 2. Juli 2008. hal. 58-64. Jur. Sosial Ekonomi Pertanian. Universitas Udayana. Bali.  Elizabeth, R. 2008a. Restrukturisasi pemberdayaan kelembagaan pangan mendukung perekonomian rakyat di perdesaan dan ketahanan pangan berkelanjutan. Prosiding Simposium Tanaman Pangan V, 28–29 Agustus 2007. Puslitbang Tanaman Pangan. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta. Elizabeth, R. 2008b. Penguatan dan pemberdayaan peran pembangunan perekonomian, sistem pasar dan kelembagaan: dilema kemiskinan dan kelaparan di Perdesaan.Prosiding Seminar Nasional: ‘Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan”. BPTP Maluku Ambon, 29-30 Oktober 2007.  BPTP Maluku Ambon. Balitbang. Departemen Pertanian. 2008. Elizabeth, R. 2011. ‘Strategi pencapaian diversifikasi dan kemandirian pangan: antara harapan dan kenyataan’. Jurnal IPTEK Des. 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta. Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1987. Dilema ekonomi desa. suatu pendekatan ekonomi terhadap perubahan kelembagaan di Asia. Yayasan Obor. Indonesia. Jakarta. 



Prosiding PERHEPI 2014   753 
Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 
 

 
 

Roosganda Elizabeth Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan… 

Hutabarat, B. dan E. Pasandaran. 1987. ‘Diversifikasi Pangan: analisis masalah dan strategi pengembangan’. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol.VI No. 1. Januari  1987. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Hal.14-17. Nainggolan, K. 2008. ‘Ketahanan dan stabilitas pasokan, permintaan, dan harga komoditas  pangan’. AKP. Vol.6, no.2. juni 2008. Hal. 114-139. PSEKP. Bogor. Nuraeni, E. 2013. Swasembada Menuju Kedaulatan Pangan. REP | 08 March 2013 |. Download 5 September 2014. Pasaribu, S., A. Agustian. R. Elizabeth, J. Hestina. 2012. Kajian alternatif skema pembiayaan APBN untuk mendukung swasembada beras. LHP. PSEKP. 2012. Ruslan, K. 2013. Persoalan Pangan di Indonesia. HL | 16 October 2013. Download 5 September 2014. Saptana, R. Elizabeth. 2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional. Laporan Hasil Penelitian. PSE. Bogor. Saptana, R. Elizabeth. 2004. ‘Transformasi kelembagaan guna memperkuat ekonomi rakyat di Pedesaan’. Journal on Socio-Economics of Agricultural and Agribussines. (Jurnal  SOCA). Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Universitas Udayana. Bali. Sinaga, M. 2013. Polemik UU Pangan. REP | 13 March 2013. Download 9 September 2014. Tanjung, N. 2013. Apakah kedaulatan pangan sama dengan ketahanan pangan?.OPINI | 31 August 2013. Download 9 September 2014. Widowati, S., dan Dj. S. Darmajati. 2001. Menggali sumberdaya pangan lokal dan peran teknologi pangan dalam rangka ketahanan pangan Nasional. Majalah Pangan No. 36/X/Januari 2001. Puslitbang Bulog. Jakarta. Hal. 3–11.   



754  Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan… Roosganda Elizabeth 

 



   ANALISIS MODEL EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI PENGGARAP:  SUATU PENDEKATAN DINAMIKA SISTEM  Ivonne Ayesha1, Tuhpawana P. Sendjadja2, Muhammad Tasrif3, dan Tomy Perdana4 1Staf pengajar Jurusan Agribisnis di Universitas Ekasakti, Padang 2Guru Besar di Jurusan Agribisnis Universitas Padjadjaran, Bandung. 3Staf pengajar di Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung. 4Staf pengajar di Jurusan Agribisnis Universitas Padjadjaran, Bandung.   ABSTRAK Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dan pencapaian swasembada beras merupakan hasil keringat petani padi kecil, namun keberadaan mereka luput dari kebijakan karena tidak ada entitas khusus bagi mereka. Sebagai produsen sekaligus konsumen, mereka harus membuat keputusan yang tepat untuk produksi dan konsumsi. Umumnya petani kecil tidak memiliki lahan, mereka menyewa lahan untuk digarap. Keberlanjutan usahataninya, tergantung pada ketersediaan uang kas. Mengurangi alokasi uang konsumsi demi memenuhi kebutuhan usahatani, sering mereka lakukan. Kekurangan ketersediaan uang kas, mengakibatkan luas lahan sawah sewaan sempit dan hasilpun sedikit. Jadi persoalan perberasan pada hakekatnya adalah persoalan petani kecil. Pemahaman perilaku ekonomi rumah tangga petani sangat penting untuk mengantisipasi dampak kebijakan. Tujuan petani meningkatkan kesejahteraan sering termarjinalkan manakala berdampingan dengan keinginan pemerintah meningkatkan produksi. Kompleksitas perilaku ekonomi rumah tangga petani penggarap dapat dipahami melalui pendekatan dinamika sistem, yang mampu memberikan perkiraan lebih handal dibandingkan peramalan konvensional. Penelitian bertujuan memahami secara clear dan distinct perilaku ekonomi rumah tangga petani penggarap. Hasil simulasi model menunjukkan rumah tangga petani penggarap memiliki dinamika ketersediaan kas yang rumit. Pendapatan diperoleh hanya pada musim panen, sedangkan pengeluaran terjadi setiap hari. Kenaikan harga gabah, mampu menaikkan likuiditas kas, namun tidak menjadikan kehidupan petani lebih baik. Penambahan luas lahan justru menambah kesengsaraan bagi petani. Namun penambahan luas lahan sawah sewaan sampai satu hektar dan harga gabah yang di atas harga rata-rata, dapat menjadikan kehidupan petani lebih baik. Hal ini karena modal usahatani diperoleh dari pinjaman.  
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Perlu adanya modal awal bagi petani penggarap untuk dapat melanjutkan usahatani dan kehidupan rumah tangga. Solusi yang ditawarkan adalah dengan Sistem Resi Gudang (SRG).  Kata Kunci: petani penggarap, model ekonomi rumah tangga, sistem dinamik  1. PENDAHULUAN Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dan pencapaian swasembada beras merupakan hasil keringat petani padi yang pada umumnya mengusahakan lahan sempit. Hasil Sensus Pertanian 2013 (SP2013) yang dirilis BPS (2013) mencatat 55.33 persen (14.3 juta rumah tangga) dari 26.14 juta rumah tangga petani merupakan rumah tangga petani gurem (lahan tidak lebih dari 0.5 hektar). Kenyataan yang lebih miris lagi ditemukan bahwa ternyata petani-petani gurem ini tidak menggarap lahan miliknya sendiri, tetapi menggarap lahan orang lain dengan cara menyewa, seperti yang ditemui di daerah sentra produksi beras, Indramayu, Jawa Barat.  Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa petani yang dapat melanjutkan usahataninya, hanya mereka yang mempunyai uang tunai untuk menyewa lahan sawah. Oleh sebab itu, rumah tangga petani menginginkan memiliki kas yang likuid, agar uang selalu tersedia untuk menyewa lahan, memenuhi kebutuhan usahatani dan juga kebuthan konsumsi rumah tangga. Namun sayangnya, sangat sulit bagi petani untuk mencapai likuiditas kas, karena pemasukan uang umumnya terjadi hanya satu kali dalam setiap musim, sedangkan pengeluaran jumlahnya banyak dan sebagian terjadi setiap hari. Secara umum, penerimaan petani ini lebih kecil dari pengeluaran. Pengusahaan lahan dengan cara disewa dan penerimaan yang sedikit, memaksa petani untuk melakukan pinjaman ke pihak lain guna memenuhi kebutuhan usahatani dan non usahatani. Pinjaman yang terakumulasi menjadi utang, dilakukan hampir setiap musim. Kondisi ini menyebabkan keberlanjutan usahatani dan kehidupan rumah tangga petani sangat tergantung oleh kesempatan memperoleh pinjaman. Pembayaran utang biasanya dilakukan setelah panen atau yang disebut dengan sistem “yarnen” (dibayar setelah panen). Tidak heran jika petani terburu-buru menjual gabahnya, meskipun harga murah, karena mereka mempunyai kewajiban membayar utang dengan segera danmemenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Usahatani dan kehidupan rumah tangga dengan pola berutang semacam ini, terutama disebabkan oleh kelemahan struktural yang melekat 
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pada diri petani, yaitu sempitnya lahan garapan dan kurangnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi lain. Sempitnya lahan yang dapat digarap akibat keterbatasan uang kas yang dimiliki rumah tangga, merupakan persoalan dari dalam diri petani. Petani beserta keluarganya akan selalu berupaya mengendalikan persoalan yang timbul dari dalam dirinya sendiri dengan segenap upaya. Sering petani terpaksa mengurangi alokasi uang untuk konsumsi rumah tangga demi melanjutkan usahatani. Namun persoalan ini bertambah rumit dan sulit mereka kendalikan manakala berhadapan dengan persoalan dari luar diri petani, seperti kurangnya akses permodalan, ketersediaan input, tidak efisiennya pasar gabah, kurangnya sosialisasi teknologi budidaya, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa persoalan perberasan pada hakekatnya adalah persoalan ekonomi dalam rumah tangga petani padi kecil yang melakukan mengusahakan lahan sawah sewaan dengan luasan sempit. Oleh sebab itu, apabila ketersediaan pangan beras yang bersumber dari produksi padi lokal tetap dapat dipenuhi dan dipertahankan, maka kebijakan yang akan diterapkan seyogyanya memahami terlebih dahulu persoalan yang dihadapi oleh petani padi yang kecil-kecil dan tidak punya lahan sawah ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Singh, Squire dan Strauss (1986), bahwa pemahaman terhadap perilaku ekonomi rumah tangga petani sangat penting untuk mengantisipasi dampak suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Rumah tangga petani merupakan suatu unit ekonomi terkecil dalam usahatani dan sebagai pengambil keputusan untuk berproduksi dan berkonsumsi. Keputusan yang dibuat, didasari oleh kondisi likuiditas kas rumah tangga. Petani akan berusaha memaksimalkan keuntungan dari usahataninya dan juga manfaat dari sumberdaya yang dimiliki. Sebagimana yang dikemukakan oleh Persoalan ekonomi rumah tangga petani merupakan persoalan yang kompleks. Singh, Squire dan Strauss (1986) menganggap hal tersebut sebagai masalah serius, dan sering menimbulkan kendala dalam memahaminya. Kompleksitas rumah tangga pertanian tergambar dari hubungan yang saling terkait antara keputusan produksi dan konsumsi serta berbagai unsur yang bekerja pada sistem tersebut. Memahami fenomena ini secara menyeluruh akan membuka celah untuk perumusan gagasan kebijakan yang logis dan realistik, sebaliknya pemahaman yang kurang lengkap dapat mengurangi efektivitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kusnadi (2005) mengatakan bahwa pengetahuan di tingkat mikro dalam mengembangkan sektor pertanian sangat penting, karena 
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kebijakan pembangunan pertanian yang tidak dilandasi pengetahuan di tingkat petani, sulit diharapkan akan efektif. Pemahaman terhadap fenomena yang kompleks dapat dilakukan dengan pendekatan struktural (structural approach/system dynamics), yang didasari oleh pola berpikir sistem (system thinking). Menurut Richardson and Pugh III (1981), pendekatan dinamika sistem terhadap masalah yang komplek terpusat pada proses umpan balik. Hal ini mengandung sisi filosofis bahwa struktur umpan balik menentukan perubahan-perubahan yang dialami sepanjang waktu. Premisnya adalah perilaku dinamik sebagai akibat dari struktur sistem dan akan sangat berarti dan menentukan. Pada posisi ini, premis tersebut  bisa dipandang sebagai postulat, atau mungkin sebagai dugaan yang harus diwujudkan. Sebagai penyebab dan akibat dari perspektif umpan balik, pendekatan sistem dinamik cenderung mencermati sistem sebagai sumber masalah perilaku. Permasalahan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang disebabkan oleh pelaku/agen dari luar sistem. Umpan balik (Feedback loop)tersebut dinyatakan dalam konsep stock (stok) dan flow (aliran), sehingga feedback dalam suatu sistem akan dapat dimengerti dan juga dapat disimulasikan, serta memunculkan konsep delay dan nonlinearity. Semua konsep-konsep tersebut (feedback, stock dan flow, delay, serta nonlinearity) merupakan premise tentang pola keterkaitan antar komponen yang digunakan dalam pemodelan system dynamics (Avianto, 2010). Analisis ekonomi rumah tangga petani penggarap dalam tulisan ini fokus pada likuiditas rumah tangga dan faktor-faktor yang penentunya, yaitu; harga gabah, luas lahan sawah sewaan dan waktu penjualan GKS.  2. ANALISIS MODEL EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI PENGGARAP DENGN PENDEKATAN DINAMIKA SISTEM Berbicara tentang ekonomi rumah tangga petani padi penggarap (RTPP), berarti berbicara tentang bagaimana rumah tangga petani tersebut mengelola keuangan rumah tangga dalam membuat keputusan produksi maupun konsumsi. Keputusan yang dibuat bertujuan untuk dapat memaksimalkan utilitas dan terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang lebih baik. Ketersediaan uang kas (likuiditas) dalam rumah tangga merupakan kekuatan bagi untuk menguasai faktor-faktor produksi, terutama lahan. 
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Upaya petani untuk mempertahankan likuiditas kas rumah tangga tercermin dari tindakan untuk memperoleh pendapatan usahatani dan di luar usahatani. Uang kas yang dimiliki RTPP tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan UT tetapi juga kebutuhan konsumsi RT dan kebutuhan di luar konsumsi RT. Banyaknya uang yang dialokasikan oleh RTPP untuk konsumsi RT, kadang-kadang lebih sedikit dari uang yang seharusnya dibutuhkan untuk konsumsi RT, sehingga nilai rasio pemenuhan konsumsi RT berada di bawah angka 1 (satu). Terbatasnya ketersediaan uang kas, mengharuskan RTPP memeras otak untuk bisa mengelola uang kas dengan baik. Dalam kondisi sesulit apapun, RTPP tetap berupaya melanjutkan usahataninya, karena bertani sudah merupakan budaya yang melekat dalam diri mereka. Kekeliruan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga menimbulkan permasalahn yang rumit bagi RTPP. Oleh sebab itu skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan harus mereka lakukan. Untuk lebih jelasnya, pada Gambar 1 disajikan diagram alir model ekonomi rumah tangga petani penggarap tersebut.                     Gambar 1. Diagram Alir Model Ekonomi Rumah Tangga Petani Penggarap  
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Variabel kas merupakan fungsi integral dari aliran masuk pemasukan dikurangi jumlah aliran keluar kas berupa pengeluaran. Kas RTPP dalam model ini dinyatakan sebesar satu kali kebutuhan kas. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kas RTPP di awal dianggap sebesar kebutuhan kasnya. Kebutuhan kas oleh RTPP ditentukan oleh waktu kecukupan kas dan pengeluaran yang dibutuhkan rata-rata. Waktu kecukupan kas menunjukkan berapa lama RTPP bisa mempertahankan kasnya apabila tidak ada penambahan pemasukan yang akan menambah akumulasi kas. Uang kas akan bertambah dengan adanya pemasukan dan berkurang dengan terjadinya pengeluaran. Oleh sebab itu, kas dalam model ini merupakan stock, sedangkan pemasukan dan pengeluaran merupakan flow. Pemasukan bersumber dari penghasilan bersih, pinjaman UT (Lampiran 1.a) dan pinjaman non UT. Pengeluaran ditentukaan oleh total pengeluaran (Lampiran 1.b). Parameter yang digunakan dalam model ini disajikan pada Tabel 1.  Tabel 1.  Parameter dalam Model Ekonomi RTPP No Variabel dan Parameter Dimensi Nilai Sumber1. Konsumsi RT yang dibutuhkan Rp/hari 1 950 000/30 a2. Waktu kecukupan kas hari 5 a3. Waktu untuk merata-ratakan pengeluaran yang dibutuhkan hari 90 aKeterangan : a = diasumsikan dari wawancara, c = rata-rata dari hasil wawancara  Penghasilan bersih dinyatakan dengan fungsi: MAX (0,Penghasilan_total-Pembayaran_utang_UT). Penghasilan total berasal dari penerimaan UT dan penerimaan non UT. Penerimaan UT ditentukan oleh pendapatan dari penjual GKS (gabah kering simpan), sedangkan penerimaan non UT adalah pendapatan total non UT yang ditentukan oleh pendapatan dari berburuh tani dan pendapatan non UT lainnya.  Berburuh tani merupakan pekerjaan utama RTPP di luar aktivitas di lahan garapan sendiri, yang dilakukan setiap musim tanam. Pekerjaan ini melibatkan hampir seluruh anggota keluarga dewasa yang berada di dalam rumah tangga, seperti suami, istri dan anak. Pendapatan yang diperoleh merupakan pemasukan rumah tangga. Besarnya pendapatan untuk tiap-tiap anggota keluarga, tergantung pada jenis kelamin dan banyaknya waktu yang digunakan untuk bekerja. Upah buruh tani laki-laki lebih besar nilainya dari pada perempuan, yaitu Rp40 000 per hari untuk laki-laki dan Rp25 000 per hari untuk perempuan. Satu hari kerja berkisar antara 4 sampai 5 jam, atau disebut dengan “sebeduk”. Di samping berburuh tani, RTPP memperoleh 
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pendapatan non UT dari pekerjaan tidak tetap, seperti bekerja di penggilingan, menyabit rumput untuk ternak orang lain, kuli kasar dan sebagainya, namun pekerjaan ini tidak selalu tersedia.  Pada musim panen petani juga bisa menjual jasanya sebagai “penderep”, yaitu melakukan “kebotan atau ngebot” (merontokkan padi). Pekerjaan ini juga dilakukan oleh suami-istri, namun upah yang diterima berupa “bawon” (upah berupa gabah). Banyaknya upah bawon bagi setiap pasangan “penderep” adalah seperenam (sekitar 0.17) bagian dari total hasil padi yang sudah dirontokkan.  3. SIMULASI MODEL EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI PENGGARAP Model ekonomi RTPP yang disimulasikan adalah model yang sudah valid Simulasi dilakukan untuk mengetahui perilaku yang dimunculkan oleh struktur model ekonomi RTPP, sehingga dapat diketahui formulasi model yang paling ideal untuk merumuskan suatu kebijakan. Simulasi dan analisis model ini dilakukan dengan tiga skenario, yaitu; 1) simulasi model tanpa intervensi parameter dan tidak mengubah struktur, 2) simulasi model dengan intervensi parameter tanpa mengubah struktur, dan 3) simulasi model dengan intervensi parameter serta mengubah struktur.  3.1. Simulasi Model Tanpa Intervensi Parameter dan Tidak Mengubah Struktur Simulasi model tanpa intervensi parameter dan tidak mengubah struktur ini disebut dengan simulasi dasar (skenario dasar). Perilaku yang dihasilkan dari struktur model ekonomi RTPP ini merupakan kecenderungan perilaku sistem yang terjadi pada setiap hari berdasarkan variabel-variabel yang ada dalam model selama periode 4 musim tanam (2 tahun). Parameter yang digunakan dalam skenario dasar ini adalah parameter yang diketahui sensitif terhadap likuiditas kas, dengan menggunakan asumsi-asumsi seperti yang disajikan pada Tabel 2. Hasil simulasi pada skenario dasar terhadap likuiditas rumah tangga (Gambar 2) menunjukkan bahwa pada awalnya RTPP membutuhkan uang kas dalam jumlah banyak untuk digunakan sebagai modal usahatani dan biaya konsumsi RT lainnya sampai adanya pemasukan setelah penjualan GKS, sehingga uang kas yang dibutuhkan semakin berkurang. Ketersediaan kas pada mulanya sedikit dan berangsur-agsur membaik (likuid) dengan 
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adanya pemasukan dari hasil penjualan GKS. Namun RTPP mengalami penurunan likuiditas sampai akhir tahun kedua.  Tabel 2. Asumsi yang Digunakan pada Simulasi Dasar Parameter Dimensi NilaiHarga GKS normal Rp/kg 4 100Luas lahan sawah sewaan normal Hektar 0.3Fraksi maksimum utang UT Tanpa dimensi 1Pengali utang UT % 25Fraksi maksimum utang UT Tanpa dimensi 1Pengali utang UT % 25Permintaan GKS rata-rata kg/hari 6Harga Pupuk Urea Normal Rp/kg 1 800Waktu penjualan stok GKS Hari 84 

Gambar 2. Simulasi Dasar Kas dan Ketersediaan Kas RTPP  Penurunan likuiditas rumah tangga menyebabkan RTPP mengalami krisis keuangan, di mana selama 64 hari dalam periode simulasi (2 tahun), terjadi pengurangan alokasi uang untuk konsumsi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio pemenuhan konsumsi < 1. Bahkan sealam 10 hari, RTPP sama sekali tidak bisa mengalokasikan uang untuk konsumsi RT (rasio pemenuhan konsumsi = 0). Hasil simulasi dasar rasio pemenuhan konsumsi RT ini diperlihatkan pada Gambar 3. Luas lahan sawah sewaan sempit dengan hasil sedikit, mengakibatkan RTPP sulit memenuhi semua kebutuhan RT. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa pengeluaran selalu lebih besar dari pada pemasukan. Kondisi tersebut menyebabkan RTPP melakukan pinjaman untuk usahatani maupun non usahatani hampir di setiap musim. Pola usahatani dan kehidupan RTPP yang demikian, sering disebut dengan istilah “gali lobang tutup lobang”. 
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Gambar 3. Simulasi Dasar Rasio Pemenuhan Konsumsi Rumah Tangga  3.2. Simulasi Model dengan Intervensi Parameter dan Tidak Mengubah Struktur Analisis hasil simulasi dengan intenvensi parameter dan tidak mengubah struktur bertujuan untuk melihat perilaku RTPP dalam pengambilan keputusan produksi maupun konsumsi. Parameter-parameter yang diubah adalah yang dianggap sensitif terhadap likuiditas kas, karena hal tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan produksi dan konsumsi oleh RTPP. Asumsi-asumsi yang digunakan, disajikan pada Tabel 3.  Tabel 3. Asumsi yang Digunakan pada Berbagai Skenario dengan Intervensi Parameter dan Tidak Mengubah Struktur Model  Varibel Parameter Dimensi Nilai Masing-Masing Skenario1 2 3 4 5 6 7 8 Harga gabah normal Rp/kg 4100 4300 4500 4700 4900 5100 5500 6 000 Luas lahan sawah sewaan ha 0.3 0.35 0.525 0.70 1.05 1.40 1.75 2.10 
 Dalam ekonomi pertanian masalah harga merupakan pokok bahasan yang sangat penting, karena harga merupakan variabel penentu bagi tingkat pendapatan usahatani pada produsen (petani). Oleh sebab itu harga GKS merupakan salah satu variabel kunci dalam model ini untuk melihat likuiditas RTPP. Pemerintah senantiasa pula mengeluarkan kebijakan terkait dengan harga gabah tersebut, berupa penetapan harga dasar gabah atau harga pembelian pemerintah. Hadi (2009) menjelaskan bahwa harga 
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dasar gabah ternyata mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga jual di tingkat produsen, setiap kenaikan 10 persen harga dasar, maka harga produsen naik 9.75 persen.  3.2.1. Intervensi Parameter Harga GKS Harga gabah di sentra produksi beras, Indramayu ini tidak terlalu berpedoman kepada HPP (harga pembelian pemerintah). Pada umumnya harga gabah mereka lebih tinggi dari pada HPP, kecuali pada panen rendeng (panen raya). Penetapan harga gabah sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar, namun peran tengkulak juga sangat penting dalam menentukan harga gabah yang diterima petani. Sub model harga dan pendapatan dari menjual GKS, disajikan pada Lampiran 2.                 Gambar 4. Simulasi Kedua Likuiditas dan Rasio Pemenuhan Konsumsi RT dengan Intervensi Kenaikan Harga GKS  Kenaikan harga GKS yang diterima RTPP, akan menambah pendapatan dari menjual GKS, sehingga pemasukan juga bertambah dan selanjutnya menambah akumulasi uang kas rumah tangga. Peningkatan harga GKS sampai Rp4 700 per kg menjadikan RTPP dapat mengalokasikan uang untuk konsumsi RT. RTPP dapat memenuhi konsumsi RT sesuai yang dibutuhkan (Gambar 4), meskipun pengeluaran masih tetap lebih besar dari pada pemasukan. 
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Peningkatan harga GKS sampai Rp6 000 per kg, tidak mampu menjadikan pemasukan melebihi pengeluaran. Hal ini memberi makna bahwa kenaikan harga GKS sampai tingkat tertinggi tidak merobah kondisi kehidupan RTPP. Hal ini karena peningkatan harga GKS, sering diiringi dengan peningkatan harga barang-barang kebutuhan lainnya. Di samping itu, RTPP juga sulit memperoleh harga GKS tertinggi karena jumlah GKS yang dijual sedikit dan mereka membutuhkan uang tunai dengan segera. Meskipun likuiditas lebih baik dari pada skenario dasar, namun pola nya masih tetap sama, akibatnya RTPP tetap harus melakukan pinjaman. Sebaliknya, penurunan harga GKS akan menurunkan likuiditas, sehingga uang yang dapat dialokasikan untuk konsumsi RT juga terpaksa dikurangi (rasio pemenuhan konsumsi RT < 100). Pengurangan alokasi uang untuk konsumsi RT tersebut dilakukan RTPP untuk memenuhi kebutuhan usahatani. Melalui simulasi dapat ditunjukkan bahwa RTPP tetap bisa memenuhi pengeluaran UT sesuai kebutuhannya, meskipun kas dalam kondisi tidak likuid akibat penurunan harga GKS yang diterima RTPP, seperti yang disajikan dalam Gambar 5.            Gambar 5.  Simulasi Kedua Pengeluran UT yang dibutuhkan dan Total Pengeluaran UT dengan Intervensi Penurunan Harga GKS  Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa petani padi penggarap, mempunyai motivasi tinggi untuk tetap melanjutkan usahataninya, meskipun dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang memprihatinkan. Fenomena ini juga membuktikan bahwa petani padi tanpa lahan masih menjadikan usahatani padi sebagai katup pengaman ekonomi dan pangan keluarga. 3.2.2. Intervensi Parameter Luas Lahan Sawah Sewaan  
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Menggarap lahan sawah yang lebih luas merupakan impian petani penggarap. Meskipun sulit terwujud akibat susahnya memperoleh uang tunai untuk menyewa lahan, namun upaya ke arah itu tetap mereka dilakukan.  Apabila luas lahan sawah sewaan bertambah, berarti bertambah pula pengeluaran untuk usahatani. Akibatnya kas akan berkurang dan ketersediaan kas juga menurun. Dengan demikian, maka RTPP perlu melakukan pinjaman yang lebih banyak lagi. Hal ini akan menyebabkan utang bertambah, dan kewajiban membayar utang semakin berat. Oleh sebab itu, penambahan luas lahan sawah sewaan bagi RTPP akan menjadikan likuiditas semakin buruk (Gambar 6).             Gambar 6. Simulasi Kedua Likuiditas Kas dengan Intervensi Penambahan Luas Lahan Sawah Sewaan  Kondisi tersebut memaksa RTPP semakin mengurangi alokasi uang untuk konsumsi RT. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penambahan luas lahan sawah sewaan dari 0.3 hektar menjadi 1.4 hektar (2 bau), menunjukkan bahwa selama 319 hari RTPP mengalami kekurangan uang konsumsi RT (rasio pemenuhan konsumsi < 100), seperti disajikan pada Gambar 7. Berdasarkan model ini, penmabahan luas lahan sawah sewaan tidak memberikan kehidupan RTPP lebih baik. Hal ini disebabkan, usahatani dijalankan dengan modal berutang, demikian juga dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga RTPP. Dengan demikian, sepanjang pola usahatani dan kehidupan rumah tangga tetap semacam itu, dan harga GKS RTPP dihargai hanya Rp4 100 per kg, maka penambahan luas lahan sawah sewaan justru menambah kesengsaraan bagi RTPP.  
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 Gambar 7. Simulasi Kedua Rasio Pemenuhan Konsumsi RT dengan Intervensi Penambahan Luas Lahan Sawah Sewaan  Sebaliknya apabila penambahan luas lahan diiringi dengan kenaikan harga GKS, maka perubahan akan terjadi. Penambahan luas lahan menjadi 1.0 hektar (1.5 bau) dengan harga GKS yang diterima RTPP sebesar Rp10 000 per kg, menjadikas kas lebih likuid. Meskipun selama 39 hari RTPP mengalami kekurangan uang untuk alokasi konsuumsi RT, namun rasionya tidak terlalu jauh di bawah angka 100 (sekitar 81.09 sampai 99.82).  3.3. Simulasi Model dengan Intervensi Parameter dan Mengubah Struktur Hasil simulasi perilaku model ekonomi RTPP, sudah diketahui beberapa variabel yang signifikan mempengaruhi kondisi likuiditas kas dan rasio pemenuhan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan hasil simulasi tersebut dapat dilakukan modifikasi model (merubah struktur) untuk menciptakan kondisi sistem yang diinginkan. Perubahan struktur dilakukan terhadap tata cara penjualan gabah RTPP. Pada struktur awal, RTPP menjual gabah langsung ke tengkulak dalam bentuk GKS, dan penjualan dilakukan sekaligus. Pada struktur yang sudah dimodifikasi, RTPP tidak langsung menjual gabah pada saat panen, tetapi menyimpannya terlebih dahulu, kemudian dijual setelah harga gabah mencapai harga tertinggi. ke tengkulak, tetapi ke suatu lembaga. Namun, RTPP membutuhkan uang dengan segera dan tidak mempunyai tempat penyimpan gabah yang layak, maka hal ini tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu RTPP mempercayakan penyimpanan gabahnya ke suatu lembaga, tetapi lembaga tersebut dapat memberikan modal talangan bagi RTPP untuk dijadikan biaya usahatani berikutnya dan biaya konsumsi RTPP, sehingga pinjaman hanya dilakukan 25 persen dari total kebutuhan. Dengan kata lain, gabah RTPP tersebut dijadikan sebagai jaminan ke lembaga yang 
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memberikan modal talangan. Cara seperti ini terdapat pada lembaga yang bernama Sistem Resi Gudang. Perubahan struktur pada cara penjualan gabah RTPP dapat dilihat pada Lampiran 3. Dengan demikian, maka model kas setelah dilakukan modivikasi struktur model adalah seperti yang disajikan pada Gambar 8.  

  Gambar 8. Modifikasi Diagram Alir Model Ekonomi Rumah Tangga Petani Penggarap   Adanya modal talangan di awal bagi RTPP, menjadikan likuiditas lebih stabil dan alokasi uang untuk konsumsi RT dapat dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Hasil simulasi likuiditas dan rasio pemenuhan konsumsi RT setelah model ekonomi RTPP dimodifikasi, dapat dilihat pada Gambar 9. Pada struktur yang sudah dimodifikasi ini, RTPP tidak perlu terburu-buru menjual gabahnya, karena modal untuk usahatani dan untuk memenuhi konsumsi RT sudah diperoleh dari Lembaga SRG. Dengan demikian, maka RTPP dapat menikmati periode terjadinya puncak harga gabah yang biasanya jatuh pada musim tanam sampai menjelang musim panen rendeng. Di samping itu, RTPP juga dapat meningkatkan nilai tambah produk dari menjual gabah dalam bentuk fisik GKS menjadi GKG (Gabah Kering Giling), sehingga nilai jualnya lebih tinggi.  
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  Gambar 9. Simulasi Likuiditas Kas dan  Rasio Pemenuhan Konsumsi Rumah Tangga Setelah Dilakukan Modifikasi Struktur  4. PENUTUP 1. Peran petani padi tanpa lahan, yang hanya menggarap lahan orang lain dengan menyewa, tidak bisa di abaikan. Selain jumlahnya yang banyak, perjuangan mereka untuk tetap bisa melanjutkan usahatani dan pengorbanan serta kerelaan mengurangi konsumsi rumah tangga, merupakan suatu keputusan yang pantas untuk dihargai dan menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Meskipun tidak pernah ada tuntutan dari mereka untuk diperlakukan secara adil dalam pengambilan kebijakan, namun tidak manusiawi juga apabila membiarkan mereka selalu hidup bergelimang kesengsaraan. Mereka juga “anak bangsa. 2. Peningkatan harga gabah yang diterima petani dapat meningkatkan likuiditas kas rumah tangga, namun tidak memberikan kehidupan yang lebih baik bagi RTPP, karena disaat yang bersamaan, pengeluaran juga meningkat akibat harga barang-barang kebutuhan meningkat lebih tinggi. Hal ini menyebabkan RTPP tetap mengalami kekurangan uang untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. 3. Penambahan luas lahan sawah sewaan, justru membuat RTPP bertambah sengsara, karena pola berutang dalam menjalankan usahatani dan kehidupan keluarga, memaksa mereka untuk melakukan pinjaman yang lebih banyak lagi. Akibatnya beban utang yang harus 
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dibayar semakin berat, dan RTPP terbelit dalam lingkar utang dan lingkar kemiskinan. 4. Penambahan luas lahan sampai 1 hektar akan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi RTPP apabila harga gabah yang diterima sebesar Rp10 000 per kg. Mungkinkah ini bisa terwujud? Namun penambahan luas lahan sawah sewaan di sentra produksi beras, Indramayu, tidak semudah membalik telapak tangan. Selain membutuhkan tambahan uang tunai untuk menyewa, keterbatasan ketersediaan lahan sawah yang bisa disewa juga menjadi kendala. 5. Kelemahan struktural pada RTPP, bisa diatasi dengan memberikan modal talangan untuk usahatani, sehingga mereka dapat mengurangi jumlah pinjaman dan bisa mengalokasikan uang untuk konsumsi rumah tangga sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Pemberian modal talangan dilakukan dengan menjadikan produksi gabah mereka sebagai jaminan. Untuk itu harus ada lembaga yang berperan sebagai penyandang dana. Saat ini lembaga yang sedang berkembang adalah Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan demikian, pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada petani-petani kecil tanpa lahan ini agar bisa akses terhadap lembaga tersebut.  DAFTAR PUSTAKA Avianto, T.W. 2010. System Dynamics. catatan pelajaran pada kursus analisis kebijakan menggunakan modelSystem Dynamics. Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Hasil Sensus Pertanian 2013. Hadi, P.U. 2009. Dampak Kebijakan harga dasar pada harga produsen, harga konsumen dan luas tanaman padi: belajar dari pengalaman masa lalu. Badan Litbang Pertanian. Bogor Kusnadi, Nunung. 2005.Perilaku ekonomi rumah tangga petani dalam pasar persaiangan tidak sempurna di beberapa provinsi di Indonesia. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor. Richardson, G.P. & A.L. Pugh III. 1981. Introduction to system dynamics modeling with dynamo. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Singh, I., L. Squire, and J. Strauss. 1986. Agricultural household models: extensions, applications, and policy. The John Hopkins University Press. Baltimore. ISBN :0-8018-3149-0   
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.a. Model Utang UT 

Lampiran 1.b. Komponen-Komponen Total Pengeluaran 
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Lampiran 2. Diagram Alir Sub Model Penjualan  dan Pendapatan dari Menjual GKS 
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Lampiran 3. Modifikasi Sub Model Penjualan  dan Pendapatan dari Menjual Gabah   
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   ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN AGRIBISNIS SAPI POTONG INDUK-ANAK PADA RUMAHTANGGA PETERNAK DI KABUPATEN BLORA  Titik Ekowati, Agus Setiadi, Edy Prasetyo, Mukson   ABSTRAK Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu metode pengambilan keputusan terhadap masalah penentuan prioritas pilihan dari berbagai alternatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pendapatan usaha ternak sapi potong induk-anak, mengidentifikasi keputusan agribisnis sapi potong induk anak dan mengevaluasi pengambilan keputusan rumahtangga peternak sapi potong terhadap pilihan tujuan dan alternatif manajemen dalam agribisnis sapi potong induk-anak. Penelitian dilakukan di Kabupaten Blora, ditentukan secara purposive  berdasarkan populasi sapi potong. Sampel peternak ditentukan dengan metode quota sampling, dengan jumlah 40 sampel. Data dianalisis dengan analisis Expert Choice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ternak sapi potong induk-anak dapat memberikan hasil yang menguntungkan yakni Rp2 242 653.13/tahun atau Rp186 887.76/bulan. Peternak dalam berusaha ternak sapi potong induk-anak didasarkan atas keputusan pilihan alternatif tujuan maka kriteria keberlanjutan usaha dengan bobot 0.368 dan alternarif modal nilai 0.205. Hasil analisis AHP adalah konsisten dengan nilai inconsistency ratio 0.01.  Kata Kunci: Sapi Potong induk-anak, agribisnis, analisis hirarkhi proses  1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Agribisnis sapi potong merupakan kegiatan yang banyak ditekuni masyarakat Jawa Tengah. Makna yang terkandung adalah bagaimana agribisnis sapi potong yang diusahakan oleh peternak mendapatkan hasil yang lebih baik, baik dari sisi pendapatan maupun skala usaha. Hal ini penting mengingat tahun 2012 jumlah rumahtangga peternak sapi potong di Jawa Tengah sebanyak 968204, sedangkan di Blora sebanyak 118825 
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rumahtangga peternak atau 12.28 persen dan merupakan kabupaten terbanyak rumahtangga peternak sapi potong di Jawa Tengah. Dengan banyaknya rumahtangga peternak sapi potong, tentu akan memberikan sumbangan pendapatan bagi rumahtangga maupun perekonomian Jawa Tengah. Upaya pengembangan sapi potong dengan mempertahankan sumberdaya lokal merupakan langkah strategis dalam penyediaan bibit dan bakalan untuk usaha penggemukan sapi skala nasional di masa yang akan datang. (Aryogi et al., 2006). Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan sapi lokal yang potensial untuk dikembangkan, karena memiliki adaptability yang tinggi terhadap lingkungan tropis (Hartati et al., 2006). Penyediaan bibit/bakalan dari dalam negeri juga berdampak sekaligus membuka peluang usaha dengan suatu pola pemeliharaan cow calf operation sapi potong lokal model peternakan rakyat.  Dukungan untuk usaha ternak sapi potong diantara rumahtangga peternak telah diupayakan melalui perbaikan penggunaan input faktor, peningkatan harga ternak dan peningkatan pendapatan rumahtangga peternak sehingga peternak mampu untuk meningkatkan produksi, pendapatan, konsumsi dan permodalan (Ekowati et al., 2011). Keputusan alokasi modal pada sapi potong merupakan peluang untuk meningkatkan usaha produksi sapi potong dan untuk keberlanjutan usaha ternak. Masalah penanaman modal sapi potong berhadapan dengan minat dari produsen, dan campur tangan lembaga keuangan untuk menuju usaha produksi sapi potong yang menguntungkan (profitable) (Falconeret al., 1996; Prasetyo et al., 2012).  Keberlanjutan usaha dapat berlangsung secara kontinyu jikalau pendapatan usaha ternak sapi potong menguntungkan sehingga dimungkinkan alokasi sebagian untuk kebutuhan modal. Oleh karena itulah pengambilan keputusan dalam berusaha ternak khususnya sapi potong induk anak menjadi sangat penting bagi peternak. Pengambilan keputusan dilakukan untuk memecahkan masalah multiobjektif, seperti halnya pada usaha ternak sapi potong induk anak, dimana peternak harus memikirkan tentang pendapatan yang akan diterima, kebutuhan modal, kebutuhan pakan, pemasaran serta harga jual ternak. Apabila terdapat beberapa kriteria penilaian, proses pemilihan kriteria mana yang paling berperan untuk mengoptimalkan tujuan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan rumahtangga peternak untuk tujuan usaha sapi potong induk-anak sangat penting. 
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1.2. Tujuan Penelitian 1. Menganalisis pendapatan rumahtangga usaha ternak sapi potong induk-anak.  2. Mengidentifikasi keputusan agribisnis sapi potong induk anak.  3. Mengevaluasi pengambilan keputusan rumahtangga peternak sapi potong terhadap pilihan tujuan dan alternatif manajemen dalam agribisnis sapi potong induk-anak.  1.3. Manfaat Penelitian 1. Sebagai referensi pengambilan keputusan tujuan agribisnis sapi potong induk-anak.  2. Sebagai acuan pengembangan agribisnis sapi potong induk-anak.  1.4. Ruang Lingkup Penelitian Pengambilan keputusan pilihan tujuan usaha dalam penelitian ini dilakukan oleh peternak sebagai kepala rumahtangga sehingga keputusan ditetapkan sebagai keputusan rumahtangga. Proses pengambilan keputusan peternak terhadap pilihan tujuan usaha yaitu pendapatan, keberlanjutan usaha (jumlah ternak), lingkungan dan manajemen (ketersediaan dan macam pakan, harga output, informasi pasar).  2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Peran Usaha Ternak Sapi Potong  Usaha peternakan khususnya sapi potong merupakan salah satu usaha masyarakat peternak yang perlu terus dikembangkan, mengingat populasi sapi potong yang cukup banyak di Jawa Tengah dan Blora khususnya. Banyak peran penting yang  dapat difungsikan dan diandalkan dari usaha peternakan terutama dalam penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat. Peran lain yang cukup strategis adalah sebagai sumber penghasilan keluarga, penyedia lapangan pekerjaan (484 388 tenaga kerja yang terserap di Jawa Tengah dan 67 383 di Blora), memperbaiki kondisi lingkungan dengan pemanfaatan pupuk/kotoran sehingga kelestarian alam dan lingkungan tetap terjaga. Disamping itu, fungsi ternak ada yang dimanfaatkan sebagai tabungan keluarga dan tenaga kerja ternak.     Posisi subsektor peternakan terhadap sektor pertanian dari sumbangan PDRB adalah menempati urutan kedua setelah subsektor tanaman pangan. Kemampuan subsektor peternakan tumbuh dengan cepat disebabkan sudah 
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berkembangnya usaha peternakan, terutama sapi potong dan ayam Ras. Perilaku usaha ke dua komoditas tersebut berpotensi sebagai salah satu sumber pertumbuhan dari sektor pertanian (Ilham, 2007; Statistik Peternakan, 2012).  2.2. Analisis Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan merupakan aktivitas memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan. Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu metode pengambilan keputusan terhadap masalah penentuan prioritas pilihan dari berbagai alternatif.  DasarAnalytical Hierarchy Process (AHP) adalah serangkaian atau set dari aksioma yang secara hati-hati dibatasi kajiannya dari problem lingkungan (Saaty, 1993). Hal tersebut didasarkan atas struktur matematika yang ada dari matrik yang konsisten dan hubungan dari kemampuan  Eigenvector untuk mengenerate yang benar atau memberi bobot (Merkin, 1979; Saaty, 1994). Metodologi AHP membandingkan kriteria atau alternatif dengan perhatian pada kriteria, alamiah dan model berpasangan.  Pada dasarnya AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan berpasangan yang diskrtit maupun kontinu. Perbandingan-perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan pada ketergantungan di dalam dan diantara kelompok elemen strukturnya. (Mulyono, 1996).  2.3. Aktivitas Rumah Tangga Pertanian Rumahtangga petani dapat dipandang sebagai suatu kesatuan aktivitas usaha yang terdiri atas aktivitas produksi, aktivitas konsumsi dan aktivitas jasa tenaga kerja. Semua aktivitas tersebut merupakan satu kesatuan sehingga rumahtangga petani tidak dapat dipandang sebagai konsumen murni karena ada sebagian hasil produksi yang dikonsumsi dan sebagian dijual sebagai bahan modal. Begitu pula dalam penggunaan tenaga kerja, petani-peternak, tenaga kerja dapat berasal dari dalam keluarga ataupun dari luar keluarga. Dengan demikian rumahtangga petani dapat dikatakan sebagai produsen dan konsumen (Sawit, 1994).  
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Komponen penting dari sektor pertanian adalah subsektor peternakan yang dapat dipergunakan sebagai jaminan jika terjadi adanya kegagalan panen pada subsektor tanaman pangan dan juga sebagai sumber modal yang dengan mudah untuk diuangkan. Sembilan puluh dua persen (92 persen) rumahtangga petani adalah sumber yang dapat berkelanjutan dalam kehidupan (Herani, 2008). Oleh karena itu, sampai saat ini pengelolaan ternak sapi potong masih banyak dipelihara oleh rumah tangga petani-peternak di pedesaan sebagai salah satu cabang usaha. Sistem usahatani ternak merupakan kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor fisik, biotik dan sosial ekonomi yang seringkali merupakan hambatan bagi pengelolaan kegiatan sebagai suatu bentuk usaha (Amir dan Knipscheer, 1989) namun saat ini telah diterapkan melalui pendekatan keuntungan komparatif penggunaan faktor produksi atau sumberdaya.  Bentuk dukungan usaha ternak sapi potong pada rumah tangga petani-peternak disimulasikan melalui perbaikan penggunaan input faktor, peningkatan harga sapi dan pendapatan total rumah tangga terhadap kemampuan produksi, pendapatan, konsumsi dan permodalan (Ekowati et al., 2012). Peluang keputusan penyediaan permodalan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dari produksi ternak sapi potong yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan kegiatan agribisnis. (Falconer et al., 1996; Prasetyo et al., 2012).  2.4. Konsep Pendapatan Usahatani Mubyarto (1989) menyatakan bahwa pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya usaha yang telah dikeluarkan. Penerimaan adalah seluruh nilai dari hasil produksi baik yang diterima, dikonsumsi sendiri, diberikan kepada orang lain sebagai upah maupun yang digunakan dalam proses selanjutnya. Menurut Soekartawi (2001) pendapatan kotor dihitung dalam bentuk nilai produksi baik yang dijual maupun tidak dijual yang merupakan penerimaan dari kegiatan usaha. Penerimaan usaha dihitung dari jumlah produksi dikalikan dengan harga per satuan produk. Sedangkan besarnya pendapatan yang diterima produsen menggambarkan besarnya penerimaan dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan.  Nilai jual produksi yang diperhitungkan dengan harga yang diterima petani merupakan  gambaran keuntungan nyata yang akan diterima petani. Pendapatan rumahtangga petani peternak sapi potong adalah total pendapatan dari usaha ternak sapi potong, usahatani di luar usaha ternak 
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sapi potong dan usaha di luar pertanian yang merupakan sumber pendapatan dalam membiayai ekonomi rumahtangga.  2.5. Kerangka Pemikiran Berdasarkan latar belakang, masalah yang ada dan tinjauan teoritis, maka kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1.                   Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian  Berdasarkan kerangka pemikiran bahwa pengambilan keputusan didasarkan atas keputusan tujuan usaha/kegiatan ternak sapi potong dan ekonomi rumahtangga. Keputusan alokasi dari ekonomi rumahtangga yang dipergunakan untuk tujuan produktif dan konsumtif bersumber dari pendapatan rumahtangga petani-peternak. Keputusan ekonomi produktif yang merupakan bagian dari pendapatan rumahtangga dimaksudkan untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha ternak sapi potong. Sedangkan di sisi lain keputusan ekonomi rumatangga juga dipergunakan untuk keputusan konsumtif. Kondisi inilah mengapa pendekatan penelitian adalah pada rumahtangga petani-peternak.    

Pilihan tujuan usaha/kegiatan Tujuan usaha/kegiatan :1. Pendapatan2. Keberlanjutan usaha 3. Manajemen4. Lingkungan
Analisis Pendapatan

Usaha ternak sapi potongPengambilan Keputusan 
Ekonomi rumahtangga usaha di luar ternak sapi potong

Pendapatan rumahtangga 

Produktif/keberlanjutan usaha

Konsumtif
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3. METODE PENELITIAN 3.1. Metode Dasar Penelitian Analisis Pengambilan  Keputusan Agribisnis Sapi Potong Induk-Anak Pada Rumahtangga Peternak di Kabupaten Blora dilakukan dengan metode deskriptif analitis untuk mendapatkan gambaran keadaan daerah kajian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Nasir, 1988).  3.2. Jenis dan Sumber Data Data sebagai input penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder.  1. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada peternak sapi potong, penyuluh dan instansi terkait dengan panduan kuesioner yang telah disiapkan.  2. Data sekunder sebagai pendukung penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti hasil-hasil penelitian terkait, laporan, literatur maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian.  3.3. Metode Penetuan Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei untuk mengetahui kondisi usaha ternak sapi potong induk anak dalam mengelola usaha ternak serta kegiatan rumahtangga petani-peternak.  Purposive sampling ditetapkan untuk penentuan lokasi penelitian berdasarkan atas populasi ternak sapi potong paling banyak di Jawa Tengah. Berdasarkan data Statistik Peternakan Tahun 2012 populasi sapi potong Kabupaten Blora terbanyak di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 269 533 ekor dari 1 937 551 ekor sapi potong di Jawa Tengah. Mengacu dari populasi tersebut maka Kabupaten Blora ditentukan sebagai lokasi penelitian. Dari sampel kabupaten ditentukan dua kecamatan dan masing-masing kecamatan diambil satu desa dengan dasar populasi sapi potong. Berdasarkan data Statitisk Kabupaten Blora, maka Kecamatan Japah dengan Desa Pengkolrejo dan Randublatung dengan Desa Sumberejo merupakan kecamatan sebagai daerah penelitian. Sampel peternak untuk setiap desa diambil 20 peternak ditentukan dengan Quota sampling method, sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 40 peternak yang. Sedangkan metode pengambilan sampel peternak dilakukan berdasarkan accidental sampling. Penelitian dilakukan pada bulan September – Oktober 2013.  
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3.4. Metode Analisis Tujuan penelitian dianalisis dengan Analytical Hyrarchy Process (AHP) yang merupakan metode analisis pengambilan keputusan dengan multi criteria yang dikembangkan oleh Saaty (1993).    3.4.1. Variabel penelitian Penelitian pengambilan keputusan usaha ternak sapi potong didasarkan atas beberapa variabel, yaitu: 1. Pendapatan 2. Keberlanjutan usaha Keberlanjutan usaha merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan usaha ternak sapi potong dapat dilakukan terus menerus oleh peternak. Pengukuran keberlanjutan usaha didasarkan atas indikator ketersediaan modal, harga output dan kelayakan harga jual 3. Lingkungan menggambarkan kondisi dimana sapi potong dikelola. Pendekatan untuk lingkungan didasarkan atas indikator perkandangan dan sanitasi   4. Manajemen menggambarkan pengelolaan sapi potong oleh peternak. Pendekatan manajemen didasarkan atas indikator ketersediaan  pakan, jumlah induk, ketersediaan tenaga kerja dan informasi pasar Selanjutnya hasil penilaian variabel kemudian dianalisis AHP dengan program ExpertChoice.   3.4.2.Uji konsistensi indeks dan rasio Salah satu model AHP yang membedakan dengan model pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Pengumpulan pendapat antara satu faktor dengan yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidakkonsistenan jawaban yang diberikan responden. Saaty, 1993 membuktikan bahwa Indeks Konsistensi dari matriks berordo n dapat diperoleh dengan rumus:  CI = (   )( )  dimana: CI = Rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi (consistency index) λmaks = Nilai eigen terbesar dari matriks berordo n n  = Orde matriks  Apabila CI bernilai nol, maka pair wise comparison matrix tersebut konsisten. Batas ketidakkonsistenan (inconsistency) yang telah ditetapkan 
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oleh Saaty (1993) ditentukan dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai random indeks (RI) yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory kemudian dikembangkan oleh Wharton School Nilai ini bergantung pada ordo matriks n. Dengan demikian, Rasio Konsistensi dapat dirumuskan sebagai berikut :  CR =  dimana: CR = Rasio konsistensi RI = Indeks random  4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian Kabupaten Blora terletak di antara 111016’ s/d 1110338’ Bujur Timur dan diantara 60528’ s/d 70248’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari batas barat ke timur sepanjang 87 km dan utara ke selatan 58 km. Secara administrasi Kabupaten Blora terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa Tengah.  Luas wilayah Kabupaten Blora 182 058,797 hektar yang terdiri atas lahan sawah 46 089.224 hektar (25.32 persen) dan sisanya lahan bukan sawah (74.68 persen). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah hutan seluas 49.66 persen, lahan sawah 25.32 persen dan tegalan 14.41 persen.  Kabupaten Blora berada pada ketinggian terendah 25 meter dpl dan tertinggi 500 meter dpl. Wilayah Blora diapit oleh jajaran Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan.  Secara adminitrasi Kabupaten Blora  berbatasan dengan :  Sebelah Utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, JawaTengah Sebelah Timur : Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur Sebelah Barat : Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah  4.2. Kondisi Peternakan di Blora Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Blora terdiri atas ternak besar yaitu sapi (potong dan perah), kerbau dan kuda. Sedangkan ternak kecil terdiri atas kambing, domba dan babi. Disamping itu juga diusahakan ternak unggas (ayam, itik, burung puyuh) dan kelinci.  
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Populasi ternak sapi potong dari tahun ke tahun terus meningkat dengan persentase pertumbuhan 6.13 persen dengan 67 383 tenaga kerja yang terserap pada usaha ternak sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa Blora merupakan daerah potensi pengembangan sapi potong.  Berdasarkan data kelebihan dan kekurangan ternak di Jawa Tengah, Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai kelebihan ternak, dimana carrying capacity 155 965.07 Animal Unit (AU), populasi ternak yang ada 229 733.42 AU, sehingga kelebihan 73 768.35 AU.  Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blora adalah kabupaten dimana masyarakatnya mempunyai minat dan harapann terhadap usaha ternak sebagai mata pencaharian yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan keluarga.  4.3. Profil Rumah Tangga Petani – Peternak Sapi Potong Profil rumahtangga petani-peternak menggambarkan keadaan yang ada pada diri petani-peternak, meliputi umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah ternak sapi potong yang dikelola peternak dan pengalaman peternak dalam mengusahakan sapi potong, serta aktivitas yang ditekuni pada usahatani tanaman pangan. Profil rumahtangga petani peternak sapi potong menggambarkan bahwa 77.50 persen responden petani-peternak berada pada usia produktif, dengan pekerjaan pokok 97.50 persen petani, dan hanya 2.50 pesen bermata pencaharian pokok PNS. Jumlah tanggungan keluarga menggambarkan beban atau kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Responden 67.50 persen mempunyai anggota keluarga antara 3-4 jiwa, dengan rata-rata anggota keluarga adalah 3.4 jiwa. Disamping itu, 50.00 persen responden berpendidikan Sekolah Dasar dan 20 persen Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari gambaran itu tercermin bahwa tingkat pendidikan sebagain besar petani-peternak masih rendah. Kemampuan berusaha ternak sering juga berkaitan dengan ketrampilan yang ada, dan ketrampilan ini dapat dirujuk dari pengalaman responden dalam menekuni usaha ternak sapi potong. Berdasarkan data yang ada, 40.00 persen responden telah menekuni usaha ternaknya selama lebih dari 20 tahun,sedangkan waktu terlama responden menekuni bidang ternak sapi potong adalah 55 tahun. Rata-rata kepemilikan ternak yang diusahakan peternak adalah 2.07 ekor induk; 0.20 ekor sapi jantan; 0.825 ekor anak sapi betina; 0.375 ekor anak sapi jantan; satu ekor pedet sapi betina dan 0.575 ekor pedet sapi 
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jantan. Dengan rincian rata-rata kepemilikan tersebut apabila dihitung secara keseluruhan, maka rata-rata skala usaha sapi potong yang dikelola oleh responden peternak berjumlah 4.175 Unit Ternak (UT). Jumlah ini menunjukkan bahwa pada dasarnya usaha ternak sapi potong merupakan salah satu bidang usaha yang jika dikelola dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat baik finansial maupun dampak positip yang lain.  4.4. Pendapatan Rumah Tangga Petani - Peternak 4.4.1. Pendapatan usaha ternak sapi potong  Pengelolaan usaha ternak induk-anak (cow calf operation) dimaksudkan untuk mendapatkan keberlanjutan usaha melalui anak sapi atau pedet yang dihasilkan. Alasan inilah yang melandasi pengambilan keputusan para peternak dalam melakukan usaha ternak sapi potong induk-anak. Operasional produksi sapi potong tidak lepas dari biaya produksi  guna memenuhi kebutuhan input faktor untuk proses produksi. Total Biaya produksi usaha ternak sapi potong sebesar Rp8 934 846.90/tahun yang terdiri atas biaya tetap Rp302 321.90 (3.38 persen) dan biaya variabel  Rp8 632 525 (96.62 persen). Dari biaya produksi tersebut, biaya terbesar adalah untuk hijauan pakan Rp4 085 775 (45.73 persen) dan upah tenaga kerja Rp3 807 000 (42.61 persen). Biaya pakan lain, antara lain konsentrat, tidak banyak dikeluarkan peternak, hanya Rp641 425. Total biaya produksi juga dapat dibedakan menjadi biaya tunai dan biaya tidak tunai (diperhitungkan). Biaya tidak tunai (biaya diperhitungkan) merupakan komponen terbesar mencapai 69.67 persen atau sebesar Rp6 135 684.40 per tahun, sementara biaya tunai hanya sebesar 30.33 persen atau sekitar Rp2 799 162.50. Tingginya komponen biaya tidak tunai karena peternak banyak menggunakan sumberdaya atau input milik rumahtangga peternak, terutama tenaga kerja keluarga. Sumberdaya milik rumahtangga peternak tidak dibayar secara tunai. Hasil operasional proses produksi yang menguntungkan merupakan tujuan usaha dari para peternak. Disamping hasil yang menguntungkan, maka kelahiran pedet yang merupakan produksi dari sapi potong induk anak adalah salah satu alasan untuk keberlanjutan dalam mengusahakan sapi potong induk anak. Hasil yang menguntungkan dan kelahiran pedet secara rinci dapat diterjemahkan dalan penerimaan dan pendapatan peternak. Total penerimaan usaha ternak sapi potong meliputi penerimaan tidak tunai sebesar Rp2 093 000 per tahun dan penerimaan tunai (riil) 
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sebesar Rp9 084 500 per tahun, sehingga total penerimaan usaha ternak sapi potong sebesar Rp11 177 500 per tahun.  Pendapatan peternak merupakan balas jasa terhadap penggunaan sumberdaya yang dialokasikan pada usaha ternak sapi potong. Pendapatan peternak dapat dibedakan menjadi pendapatan atas biaya total (tunai dan tidak tunai) dan pendapatan atas biaya tunai. Pendapatan atas biaya total sebesar Rp2 242 653.13 per tahun atau Rp186 887.76 per bulan, sedangkan pendapatan tunai sebesar Rp6 285 337.50 per tahun. Berdasarkan data tersebut terlihat terdapat perbedaan yang sangat besar antara pendapatan tunai dengan pendapatan total, yaitu sekitar Rp4 042 684.37 atau sekitar 64.32 persen dari pendapatan total. Besarnya pendapatan tunai memberikan makna bahwa pada dasarnya pengelolaan usaha ternak sapi potong induk anak dapat diharapkan menjadi tujuan usaha bagi rumahtangga peternak. Secara total, dari analisis pendapatan total sebesar menunjukkan bahwa usaha ternak sapi potong menguntungkan. Hasil analisis pendapatan ini sesuai dengan penelitian Ekowati et al., 2012 dimana usaha sapi potong induk anak merupakan usaha yang menguntungkan bagi peternak. Usaha ternak sapi potong yang menguntungkan tersebut jika dikaji kemampuan menghasilkan keuntungan dari biaya produksi yang dikeluarkan (profitabilitas) sebesar 25.10 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha ternak sapi potong adalah menguntungkan karena profitabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga deposito Bank BRI sebesar 5 persen.  4.4.2. Pendapatan usahatani tanaman pangan Usahatani menggambarkan aktivitas produksi rumahtangga tani yang berkaitan dengan sub sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Aktivitas produksi meliputi pola tanam, sistem usahatani, penggunaan input faktor dan produksi yang dihasilkan. Rata-rata kepemilikan lahan oleh rumahtangga petani-peternak adalah 0.226 ha.   Berbagai sumber pendapatan tersebut merupakan pendapatan rumahtangga petani-peternak yang digunakan sebagai sumber keberlanjutan usahatani-ternak. Artinya dimungkinkan bahwa kelebihan pendapatan dari usahatani tanaman pangan dipergunakan untuk operasional usaha ternak. Oleh karena petani-peternak berpendapat bahwa keputusan antara pendapatan dan keberlanjutan usaha merupakan dua hal yang saling mengkait. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Falconer et al. (1996) bahwa keputusan usaha dari hasil pendapatan pada usaha ternak sapi potong memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi 
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ekonomi, sehingga dapat dipergunakan untuk melanjutkan usahanya kembali. Gambaran produksi, penerimaan, biaya produksi, dan pendapatan usahatani beberapa komoditas tanaman pangan disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 terlihat pendapatan usahatani padi yang paling tinggi.  Tabel 1. Produksi, Penerimaan, Biaya Produksi dan Pendapatan Beberapa Komoditas Tanaman Pangan yang Diusahakan Responden di Kabupaten Blora Komoditas Produksi (Kw/thn) Penerimaan (Rp/thn) Biaya Produksi (Rp/thn) Pendapatan (Rp/thn) Padi 35.778 10554362.5 3015106.5 7539255.0 Jagung 17.263 3797919.2 1899806.2 1898113.1 Kacang tanah 1.609 1931985.0 947370.0 984614.0 Cabe 1.677 1928238.1 949220.1 979018.0  4.5. Analisis Pengambilan Keputusan Usaha Ternak Sapi Potong Induk Sapi Beberapa alternatif keputusan  yang menjadi landasan peternak tetap berusaha ternaknya adalah (i) pendapatan, (ii) keberlanjutan usaha, meliputi indikator  modal, harga output dan kelayakan harga jual, (iii) lingkungan, meliputi  perkandangan dan sanitasi, dan (iv) manajemen, meliputi  ketersediaan  pakan, jumlah induk, jumlah sapi, ketersediaan tenaga kerja dan informasi pasar. Hasil atau nilai variabel dan indikator dari masing-masing alternatif keputusan peternak dalam berusaha ternak disajikan pada Tabel 2. Nilai indikator pendapatan peternak 1.87 mengindikasikan bahwa pendapatan peternak dari usaha sapi potong masih rendah. Hal tersebut terlihat pula dari besarnya pendapatan peternak hanyaRp2 242 653.13 per tahun per peternak atau Rp186 887.76 per bulan per peternak. Namun demikian peternak tetap menekuni usaha tersebut mengingat hasil yang ada tetap dapat diharapkan menjadi tumpuan kebutuhan hidup. Variabel keberlanjutan usaha yang ditunjukkan dari indikator modal, harga output dan kelayakan harga jual menunjukkan skor yang cukup tinggi yaitu 3.025; 3.05; dan 3.150. Indikator modal mempunyai skor tertinggi, hal itulah menjadi alasan bagi peternak karena tanpa adanya ketersediaan modal maka peternak akan kesulitan dalam melakukan usaha secara kontinyu.    
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Tabel 2. Skor Indikator Keputusan Berusaha Ternak Sapi Potong Induk Anak Indikator Keputusan Usaha Nilai (Skor)Pendapatan  1.870Keberlanjutan usaha1. Modal 2. Harga output3. Kelayakan harga output 3.1503.0503.025Lingkungan  1. Perkandangan 2. Sanitasi  3.0252.750Manajemen  1. Ketersediaan pakan2. Ketersediaan induk 3. Ketersediaan sapi 4. Ketersediaan tenaga kerja5. Informasi pasar
3.0752.075 3.125 3.0753.125   Keputusan lingkungan dengan indikator perkandangan dengan skor 3.025 dan sanitasi skor 2.75. Alasan bagi peternak dalam berusaha ternak, karena dalam mengelola ternak dibutuhkan tempat dan kebersihan agar kondisi ternak juga sehat sehingga produksi akan terjaga.    Pada variabel manajemen dijabarkan beberapa indikator antara lain ketersediaan pakan, tenaga kerja yang tidak lain adalah ketersediaan sarana produksi. Hasil penelitian  Ekowati et al., 2011 dan Ekowati et al., 2012 menunjukkan bahwa ketersediaan sarana produksi berpengaruh terhadap produksi ternak dan induk sapi potong. Hasil ini sesuai dengan konsep usaha ternak sapi potong induk anak, bahwa dalam usaha sapi potong khususnya induk anak ketersediaan induk menjadi sangat penting karena produk utama yang dihasilkan berupa anak sapi atau pedet dihasilkan dari induk. Sehingga induk sapi potong merupakan mesin produksi dimana hasil produksi nantinya dapat dijadikan indukan atau dijual dalam bentuk pedet. Ketersediaan tenaga kerja menjadi penting dalam keputusan berusaha ternak karena dengan rata-rata anggota keluarga 3.075 dan tenaga kerja produktif yang hanya 1-2 orang setiap kepala keluarga, maka jika para peternak mengembangkan usaha dengan menambah jumlah populasi akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan curahan waktu kerja. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin lama curahan waktu kerja maka hasil produksi sapi potong akan semakin baik pula.  (Ekowati et al., 2012). Skor informasi pasar cukup tinggi yaitu 3.125. Hal ini menunjukkan bahwa informasi pasar menjadi sangat penting bagi peternak, mengingat peternak membutuhkan ketersediaan sarana produksi dan infomrasi harga input dan output. Peran Kelompok Ternak dan Koperasi Pertanian atau 
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Peternakan dalam ketersediaan sarana produksi berkaitan dengan informasi harga dan kerjasama dalam menyediakan hijauan pakan dan mobilisasi ternak secara bersama-sama. Sedangkan ketersediaan ternak khususnya induk biasanya didapatkan di Pasar Hewan, yang sebenarnya merupakan hasil kegiatan on-farm. Hal ini terjadi karena selama ini belum terbentuknya pasar sarana produksi, dalam arti industri perbibitan yang menyediakan induk sapi potong dan juga industri pakan ternak. Oleh karena itulah, ketersediaan sarana produksi ternak seringkali mengkait dengan informasi pasar (Ekowati et al., 2011).  4.6. Analisis Expert Choice Analisis pengmbilan keputusan usaha ternak sapi potong dianalisis menggunakan Analysis Hirarchy Proces (AHP). Hasil yang diperoleh dari pembobotan alternatif tujuan usaha ternak yang ada dengan menggunakan metode AHP dan proses pengolahannya dibantu dengan sofware Expert Choice version 9.0. Hasil analisis Expert Choice tentang AHP diketahui bahwa :  
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a) Untuk tujuan usaha dasar, 4 kriteria yang ada dengan nilai Inconsistency Ratio = 0,01, yang menjadi prioritas utama (ke-1) adalah kriteria keberlanjutan usaha dengan bobot nilai = 0.368, kriteria manajemen dengan bobot nilai = 0.265, kriteria lingkungan dengan bobot nilai = 0.237 dan prioritas terakhir (ke-4) adalah kriteria pendapatan dengan bobot nilai = 0.130.  b) Kriteria keberlanjutan usaha, 2 alternatif yang ada dengan nilai Inconsistency Ratio = 0.00, yang menjadi prioritas utama (ke-1) adalah alternatif modal dengan bobot nilai = 0.565 dan kemudian alternatif kelayakan harga jual dengan bobot nilai = 0.435.  c) Kriteria manajemen, 5 alternatif yang ada dengan nilai Inconsistency Ratio = 0.03, yang menjadi prioritas utama (ke-1) adalah alternatif informasi pasar dengan bobot nilai = 0.409 dan kemudian alternatif ketersediaan bibit dengan bobot nilai = 0.156, alternatif jumlah induk dengan bobot nilai = 0.152, alternatif ketersediaan pakan dengan bobot nilai = 0.141 dan prioritas terakhir (ke-5) adalah alternatif ketersediaan tenaga kerja dengan bobot nilai = 0.141.  d) Kriteria lingkungan, 2 alternatif yang ada dengan nilai Inconsistency Ratio = 0.00, yang menjadi prioritas utama (ke-1) adalah alternatif perkandangan dengan bobot nilai = 0.737 dan kemudian alternatif sanitasi dengan bobot nilai = 0,263.  e) Untuk semua kriteria dan semua alternative yang ada dengan nilai Inconsistency Ratio = 0.02, yang menjadi prioritas utama (ke-1) adalah alternatif modal dengan bobot nilai = 0.205, kemudian alternatif kelayakan harga jual dengan bobot nilai = 0.157, alternatif informasi pasar dengan bobot nilai = 0.148, alternatif perkandangan dengan bobot nilai = 0.132, alternatif pendapatan dengan bobot nilai = 0.098, alternatif ketersediaan bibit dengan bobot nilai = 0.056, alternatif jumlah induk dengan bobot nilai = 0.055, alternatif ketersediaan pakan dengan bobot nilai = 0.051, alternatif ketersediaan tenaga kerja dengan bobot nilai = 0.055 dan prioritas terakhir (ke-9) adalah alternatif sanitasi dengan bobot nilai = 0.047. Sehingga dari analisis AHP diketahui bahwa kriteria keberlanjutan usaha dengan alternatif modal menjadi prioritas utama dari semua kriteria dan alternatif yang ada.  Berdasarkan hasil analisis AHP diketahui bahwa inconsistency ratio untuk semua kriteria adalah 0.01 berarti bahwa matriks pair–wise comparison dengan nilai CR lebih kecil dari 0.100 maka ketidakkonsistenan pendapat dari decision maker dapat diterima. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Saaty (1993) bahwa perhitungan indeks konsistensi digunakan untuk mengukur konsistensi pengambil keputusan dalam membandingkan elemen pada matriks penilaian. Hasil ini tujuan usaha menunjukkan bahwa pendapat yang diberikan responden berkaitan dengan pengambilan keputusan usaha ternak sapi potong khususnya induk anak konsisten, dengan prioritas adalah kriteria keberlanjutan usaha dengan aternatif modal dan hasil ini sesuai pula dengan hasil scoring dari indikator pengambilan keputusan usaha. Dari hasil analisis pengambilan keputusan usaha ternak sapi potong induk anak, maka rumahtangga petani-peternak memprioritaskan modal sebagai dasar untuk keberlanjutan usaha.  5. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1. Usaha ternak sapi potong induk anak menguntungkan secara finansial, yakni Rp2242653.13/tahun atau Rp186887.76/bulan.  2. Peternak dalam berusaha ternak sapi potong didasarkan atas keputusan criteria keberlanjutan usaha dengan alternatif modal.  3. Kriteria keberlanjutan usaha dengan alternatif modal menjadi prioritas utama dari semua kriteria tujuan dan alternatif yang ada. HasilAnalytic Hierarchy Process (AHP) adalah konsisten dengan nilai inconsistency ratio 0.01.  Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat disarankan bahwa perlunya meningkatkan pengelolaan permodalan untuk mendukung keberlanjutan usaha yang merupakan prioritas dalam pengambilan keputusan usaha ternak sapi potong.  DAFTAR PUSTAKA Amir, P., Knipscheer, H. C. 1989. Conducting On-Farm Research : procedure and economic analysis. Singapore National Printer Ltd. Singapore.  Aryogi, P.W. Prihandini dan D.B.Wijono. 2006. Pola pembibitan sapi potong lokal peranakan ongole pada kondisi peternakan rakyat. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Balitnak Bogor.  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2012. Statistik Peternakan Jawa Tengah 2012.   



792  Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Analisis Pengambilan Keputusan… Titik Ekowati, Agus Setiadi, Edy Prasetyo, dan Mukson 

Ekowati, T., D.H. Darwanto, S. Nurtini,. A. Suryantini. 2011. ‘The analysis of beef cattle subsystem agribusiness implementation in Central Java Province’. J. of Indonesian Trop. Agric. 36(4):281-289. Ekowati, T., D.H. Darwanto, S. Nurtini and A. Suryantini. 2012. ‘A Supporting aid for beef cattle investment of farm household in Central Java Province’. J. of Indonesian Trop. Agric. 37(1):41-49.  Falconer, L.L., C.R. Long, and J.M. McGrann. 1996. ‘A decision support aid for beef cattle investment using expert systems’. J.Agric and Applied Economics. 28(1):180-192.  Hartati, Mariyono dan D.B.Wijono. 2006. Nilai ekonomi pembibitan sapi pada kondisi pakan low external input. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2006. Balitnak Bogor.  Herani, G. M., Pervez, M.Wasim, Rajar, A.Wasayo and S.R.A. Indus. 2008. Livestock: A Reliable Source of Income Generation and Rehabilitation of Environment at Tharparkar Institute of Higher Education, Karachi University, Sindh University. BIZTEK.  Ilham, N. 2007. ‘Alternatif kebijakan peningkatan pertumbuhan PDB subsektor peternakan di Indonesia’. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 (4): 335-357. Merkin, B. G. 1979. Group Choice. John Wiley & Sons. NY. Mubyarto, 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Edisi Ketiga. LP3ES. Jakarta. Mulyono, S. 1996. Teori Pengambilan Keputusan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nasir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. Prasetyo, E. Sunarso, P. B. Santosa, E. Rianto, T. Ekowati, D. M. Yuwana dan B. Mulyatno. 2012. ‘The Influence of 5-C on rate of Credit Return in Beef Cattle Farming in Central Java’. J. of Indonesian Trop. Agric. 37(3):213-219. Saaty, T.L. 1993. Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi Yang Kompleks. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Ponzoni, R.W. and S. Newman. 1989. Developing breeding objectives for Australian beef cattle production. Anim. Prod. 49:35-47.  Saaty, T.L. 1994.Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With The Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh, USA. Sawit, M. H. 1994. Analisis Permintaan Pangan : Bukti Empiris Teori Rumah Tangga Pertanian. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol. XLII No. 1 Januari 1994. LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Pp 99 -120. Soekartawi. 2001. Agribisnis, Teori dan Apliaksinya. Penerbit Raja Grapindo Persada. Jakarta.  



   MODEL PENGELOLAAN DAN ANALISIS KELAYAKAN AGROINDUSTRI AREN (ARENGA PINNATA MERR) SECARA KELOMPOK DI KANAGARIAN TALANG MAUR, KECAMATAN MUNGKA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT.  Nofialdi1, Dian Hafizah1, Vonny Indah Mutiara1,  Aris Aria Samutdra2, Bevi Astika Andiny2,  dan Reviansyah Putra2 1Staf Pengajar pada Program Studi Agribisnis, Universitas Andalas, Padang 2Mahasiswa  pada Program Studi Agribisnis, Universitas Andalas, Padang E-mail : 1nofialdi@yahoo.com   ABSTRAK Agroindustri aren (Arenga Pinnata Merr) berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan (nagari). Tulisan ini menyajikan hasil identifikasi model pengelolaan dan analisis kelayakan agroindustri aren secara kelompok di Kanagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Pengelolaan agroindustri aren perdesaan saat ini merupakan usaha perorangan dengan teknologi sederhana (tradisional), kualitas yang dihasilkan beragam,  dan pemasaran pada tingkat lokal. Untuk meningkatkan daya saing agroindustri aren perdesaan diarahkan menjadi model pengelolaan agroindustri aren secara kelompok dengan pendirian pabrik pengolahan gula aren skala kecil dengan teknologi tepat guna yang dikelola oleh koperasi. Perhitungan analisa kelayakan pabrik pengolahan gula aren secara kelompok berdasarkan umur ekonomis selama 10 tahun adalah usaha ini layak dijalankan.  Kata Kunci: Aren, agroindustri nagari, analisis kelayakan  1. PENDAHULUAN Perencanaan pembangunan nagari berbasis agribisnis di Sumatera Barat adalah sangat potensial untuk dikembangkan karena hubungan ke depan 
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dan ke belakang (forward and backward lingkages) antar sub-sistem agribisnis sudah ada dan dapat dikembangkan (Noer et al., 2009). Menurut Nofialdi (2007) salah satu alternatif dalam pembangunan Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian dan pelaku usaha kecil itu adalah melalui pengembangan agroindustri nagari. Pembangunan agroindustri mampu: (1) meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan pendapatan pelaku usaha pertanian, (2) menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan usaha, (3) meningkatkan perolehan devisa, dan (4) mendorong tumbuhnya industri dan sektor yang lain  dan pembangunan wilayah. Agroindustri  dapat dijadikan pendorong pengembangan ekonomi daerah dan nagari. Prinsip dasar pengembangan agroindustri di nagari adalah mengembangkan komoditas dan agroindustri unggulan sesuai kondisi sosial budaya (adat Minangkabau), keterlibatan dan keterwakilan elemen masyarakat (menumbuhkan partisipasi), sosialisasi dan pemahaman (penyuluhan), kelayakan dan keberlanjutan usaha, dilakukan dengan manajemen budi (keseriusan dan kejujuran) yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pemberdayaan). Berdasarkan proses jejaring analitik pilihan tingkat teknologi adalah peningkatan teknologi lokal ke teknologi tepat guna, pilihan pembiayaan berasal dari koperasi dan pemerintah, serta pilihan kelembagaan usaha berupa koperasi dan kemitraan koperasi dengan investor (Nofialdi et al., 2011). Salah satu komoditas pertanian yang sangat dekat dengan sosial budaya masyarakat Minangkabau adalah aren (enau). Tanaman aren merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Banyak produk agroindustri yang dihasilkan dari tanaman aren, seperti dari buahnya dapat dibuat kolang-kaling, daunnya dapat digunakan sebagai atap dan bahan kerajinan tangan, akarnya dapat dijadikan obat, batangnya dapat diperoleh ijuk, lidi, sagu dan bahan furnitur, serta tangkai bunga dihasilkan nira untuk produksi gula dan etanol. Nira aren diolah menjadi berbagai jenis gula seperti gula aren dan gula semut yang berpotensi menggantikan gula tebu.  Permitaan terhadap gula aren baik untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk ekspor terus meningkat. Pengembangan agroindustri harus dikembangkan untuk melibatkan masyarakat, dengan skala ekonomi dan kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar. Pengembangan agroindustri dapat mengarah pada pengusahaan secara pabrikasi (manufaktur) dengan bentuk usaha bersama yang melibatkan petani dan kelompok tani dengan 
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kegiatan korporasi dan menggunakan teknologi tepat guna, dengan pembiayaan berasal dari koperasi dan pemerintah.  Peran teknologi dalam agroindustri berguna untuk: (1) meningkatkan nilai tambah dalam pengolahan menjadi produk-produk sesuai permintaan pasar; (2) lebih berguna; (3) memiliki daya tahan lama dalam penyimpanan; (4) memiliki nilai nutrisi lebih tinggi; (5) mendatangkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan. Teknologi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang berjung pada peningkatan daya saing. Teknologi memiliki peranan: (1) mengubah skala ekonomi usaha; (2) mengubah hubungan keseimbangan penawaran dan permintaan produk pertanian; (3) mengubah batasan produk; (4) menciptakan substitusi produk; (5) merubah dasar persaingan.  Keterlibatan kelompok tani sebagai salah satu upaya mewujudkan pengembangan agroindustri yang berkelanjutan karena kelompok tani sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya, tempat untuk memperkuat  kerjasama  diantara  sesama  petani, sebagai    satu  kesatuan  usaha  yang  dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi. Pengembangan agroindustri kelompok akan (1) adanya standarisasi produk kepada seluruh anggota kelompok tani, (2) memperbesar daya tawar petani dalam penjualan produk, (3) produksi yang berkelanjutan karena adanya kepastian ketersediaan bahan baku, (4) serta petani mampu meningkatkan skala usaha. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya keterlibatan anggota kelompok tani dalam pengembangan kelompok tani. Usaha kelompok harus dikelola dengan manajemen yang baik agar mampu bersaing, sejalan dengan Meutia and Ismail (2012) bahwa kompetensi sosial seorang pengusaha akan mempengaruhi jaringan usaha dan kemampuan bersaing.   Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gula aren terbesar dan memiliki areal penanaman aren yang luas di Sumatera Barat. Kecamatan Mungka  merupakan kecamatan yang memiliki produksi aren nomor dua terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kanagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka,  merupakan salah satu nagari penghasil  gula aren yang murni, tanpa campuran gula pasir dan memiliki aroma yang khas sehingga diminati banyak konsumen. (Samudra et al., 2011; Putra et al., 2011)  Permasalahan-permasalahan dalam agroindustri aren saat ini adalah teknologi industri gula aren masih sederhana dengan skala kecil dan merupakan usaha sampingan, produktifitas rendah, kualitas produk beragam dan manajemen pengelolaan usaha seadanya.  
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Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana model pabrik pengelolaan aren secara kelompok di Kenagarian Mungka dan bagaimanakah kelayakan usaha tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul ”Model Pengelolaan dan Analisis Kelayakan Agroindustri Aren secara Kelompok di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang model pengelolaan dan analisis kelayakan agroindustri aren secara kelompok. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam membangun agroindustri aren di nagari baik bagi petani, pengolah aren, dan masyarakat. Juga diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya  2. METODE PENELITIAN Pengembangan agroindustri aren secara kelompok di Kanagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka bukan sekedar membangun pabrik, mengadakan mesin dan peralatan saja, akan tetapi juga sistem pengelolaan agroindustri yang dilakukan petani dan kelompok tani aren, sehingga menjadi bisnis kelompok yang sesuai dengan sistem masyarakat nagari yang bisa berjalan berkesinambungan untuk kemakmuran petani, kelompok tani dan masyarakat setempat.    Tulisan ini merupakan hasil-hasil penelitian dilakukan pada sentra komoditas aren di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka. Dipilihnya Kanagarian Talang Maur sebagai lokasi penelitian-penelitian tersebut dengan kriteria sebagai sentra pengolahan aren tradisional, dan mempunyai kelompok tani aren yaitu Kelompok Tani Berkah. Data dan informasi tulisan ini merupakan data sekunder berupa : skripsi 3 mahasiswa bimbingan di S1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Andalas di lokasi tersebut.  Untuk menentukan kelayakan pabrik pengolahan aren secara kelompok dilakukan dengan analisis finansial. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam melakukan  kelayakan secara finansial terhadap  investasi  proyek investasi menurut (Gittinger,1986; Gray et  al, 1993) adalah Net Benefit Cost Ratio (B/C), Net Present Value (NPV), Internal  Rate of  Return  (IRR)  dan Pay  Back  Period (PBP). Net Benefit Cost Ratio merupakan angka perbandingan antara jumlah PV yang bernilai positif dengan jumlah PV yang bernilai negatif selama umur usaha.  Formulasi matematik dirumuskan sebagai berikut: 
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 dimana   :         Bt  = pendapatan proyek pada tahun tertentu    Ct   = biaya proyek pada tahun tertentu  n     = umur proyek  i      = tingkat bunga    t      = tahun   Kriteria  kelayakan  proyek  adalah  layak jika  Net B/C lebih besar sama dengan satu  dan tidak layak jika Net B/C kurang dari satu. Net Present Value (NPV) adalah metode untuk menghitung selisih antara nilai sekarang pengeluaran-pengeluaran investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan (manfaat) di masa yang akan datang selama umur ekonomis usaha. Menurut Gray et al. (1993), rumus yang digunakan untuk   menghitung NPV adalah: 
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1 1  dimana   :       Bt   =   benefit sosial bruto pada tahun t  Ct   =   biaya sosial bruto sehubungan  dengan proyek pada tahun t  i      =   tingkat suku bunga pada periode i  t      =   periode investasi (t = 0,1,2,3,….,n)   NPV ≥ 0 maka usaha layak dilaksanakan NPV < 0 maka usaha tidak layak dilaksanakan  Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat diskonto pada saat NPV sama dengan nol dan dinyatakan dalam persen. IRR merupakan suatu tingkat suku bunga (sama artinya dengan discounted rate) yang menunjukkan jumlah nilai sekarang netto (NPV) sama dengan jumlah seluruh pengeluaran investasi usaha. 
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NPVNPV
NPViIRR  dimana    :      i1   = discount  rate yang  menghasilkan  NPV positif       i2    = discount  rate  yang  menghasilkan  NPV negatif  NPV1  = NPV yang bernilai positif  NPV2  = NPV yang bernilai negatif    
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Suatu usaha dikatakan layak bila IRR ≥ i yang berlaku sebagai Opportunity Cost of Capital (OCC) dimana NPV ≥ 0 dan usaha tidak layak bila IRR < nilai i yang berarti NPV < 0. Pay Back Period (PBP) merupakan kriteria tambahan dalam  analisis  kelayakan  untuk  melihat  periode waktu  yang  diperlukan  dalam  melunasi  seluruh pengeluaran  investasi. Rumus yang dipergunakan untuk menilai PBP adalah sebagai berikut: 
)( 11  


nn CB

mnPBP  dimana :       n  =  periode investasi pada saat nilai komulatif  Bt – Ct negatif yang terakhir  m  =  nilai komulatif Bt – Ct negatif yang terakhir  3. HASIL DAN PEMBAHASAN Kanagarian Talang Maur merupakan salah satu nagari yang berada pada Kecamatan Mungka,  Kabupaten Lima Puluh Kota. Karateristik usahatani aren yang dilakukan masyarakat adalah: (1) umumnya tanaman aren tumbuh secara liar, dan sebagai tanaman pembatas tanah milik masyarakat, (2) petani aren memiliki rata-rata 10-20 batang tanaman aren dengan produksi nira 15-45 liter dalam sekali penyadapan, (3) usaha pengolahan yang dilakukan secara turun menurun masyarakat adalah mengolah nira menjadi gula anau (aren), (4) pengolahan gula aren besar secara individu, (5) petani mampu menghasilkan 5-10 kg gula aren per hari, (6) kualitas yang baik dan tidak dicampur (murni), berwarna coklat muda, bersih dari bercak hitam dan mudah dicetak (Samudra et al., 2011; Andiny et al., 2011; Putra et al., 2011). Gula aren yang berasal dari Talang Maur masih bersifat murni tanpa campuran. Oleh karena itu, konsumen sangat menyukai gula aren yang berasal dari Talang Maur karenaberkualitas dan beraroma khas.  3.1. Model Pengelolaaan Agroindustri Aren Secara Kelompok Model pengelolaan agroindustri aren secara kelompok di Kanagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka merupakan pabrik pengolahan gula aren skala kecil dengan teknologi tepat guna yang dikelola oleh koperasi merupakan rancangan pabrik berupa : lokasi, kelembagaan,  desain produk, kapasitas (skala usaha), tata letak (layout) pabrik, fasilitas produksi dan peralatan dan proses produksi (Andiny et al., 2011; Putra et al.,2011).    
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3.1.1. Lokasi usaha Lokasi usaha pabrik pengolahan aren berada di dekat sumber bahan baku, karena bahan baku perlu penanganan yang cepat, nira hasil sadapan harus segera diolah menjadi gula aren. Lokasi adalah Jorong Talang Nagari Talang Maur pada kelompok Usaha Tani Berkah (Andiny et al.,  2011; Putra et al., 2011).  3.1.2. Kelembagaan  Pabrik pengolahan aren secara kelompok dikelola oleh koperasi (Andinyet al., 2011). Koperasi yang terdiri dari petani-petani aren, koperasi ini merupakan koperasi produksi.  Koperasi beranggotakan semua petani dan pengolahan Kelompok Tani Berkah dan masyarakat sekitar. Koperasi dalam pengelolaan agroindustri aren dibantu oleh pekerja dan karyawan meliputi : (1) unit kebun, melakukan budidaya dan menyadap nira dari tanaman aren pada lahan kelompok; (2) unit pabrik pengolahan aren, melakukan pengolahan nira menjadi gula aren sampai dikemas; (3) unit pemasaran, melakukan  distribusi dan penjualan gula aren. 

 Gambar 1. Konfigurasi Model Pengembangan Agroindustri Aren  Secara Kelompok Sumber : Andini (2011)   
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3.1.3. Disain produk dan kapasitas produksi Menurut Putraet al. (2011) adalah produk utama yang dihasilkan berupa gula aren cetak yang berasal dari nira aren murni. Produk gula aren dibuat menggunakan cetakan dari bambu, dengan berat sekitar 0.25 kg per buah dan dikemas untuk berat 1 kg. Produk gula aren yang dihasilkan berwarna coklat muda dan cerah, bebas dari kotoran halus, tidak berbau asap, serta tekstur yang keras dan mempunyai umur simpan yang lama. Kapasitas produksi adalah kemampuan menghasilkan gula aren yaitu sekitar 300 Kg/hari.  3.1.4. Tata letak dan kapasitas produksi Menurut Putra et al. (2011) adalah pabrik pengolahan gula aren memiliki fasilitas produksi berupa bangunan untuk proses produksi, penjemuran dan penyimpanan. Luas seluruh bangunan pabrik dengan ukuran 10 m x 15 m dengan luas bangunan yang digunakan untuk fasilitas produksi sekitar 116 m2. Fasilitas dan peralatan produksi meliputi  6 unit  tungku pemasakan yang terdiri dari 4 kuali di setiap tungku, 24 buah kuali, 8 buah penyaring nira, 24 buah sendok pengaduk, 4 buah baskom besar, 4 buah baskom kecil, 1 200 cetakan gula aren dan 2 buah timbangan.Tata letak pabrik pengolahan gula aren dapat dilihat pada Gambar 2. 

 Gambar 2. Tata Letak Pabrik Pengolahan Aren Secara Kelompok  Sumber : Putraet al. (2011) 
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3.1.5. Proses produksi Proses pengolahan nira menjadai gula aren meliputi: (1) penyadapan nira, (2) penyaringan nira, (3) pemasakan, (4) percetakan, dan (5) pengemasan (Gambar 3).  Alur proses produksi secara vertikal berurutan untuk setiap tahapan proses.  

 Gambar 3. Proses Produksi Gula Aren Sumber : Andiny et al., 2011 dan Putra et al., 2011  3.2. Analisis Finasial Pabrik Pengolahan Aren Secara Kelompok Analisis financial pendirian pabrik pengolahan gula aren secara kelompok dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang disesuaikan dengan kondisi pada saat studi kelayakan dilaksanakan. Menurut Putra et al. (2011) adalah asumsi-asumsi yang digunakan seperti yang terdapat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Asumsi dan Parameter Analisis Finansial Pabrik Pengolahan Gula Aren Secara Kelompok  No. Asumsi Satuan Jumlah1. Periode Proyek Tahun 102. Jumlah Hari Kerja per Bulan Hari 253. Jumlah Bulan Kerja per Tahun Bulan 124. Skala Usaha (per hari)a. Bahan Baku Liter 2 250b. Output Produksi Kg 3005. Harga a. Produk Gula Cetak Rupiah 10 000b. Bahan Baku Rp/ltr 7506. PenggunaanBahan Pendukunga.  Daun Pisang Kg 2b. Karung Buah 8c. Plastik Bungkus 200d. Kayu Bakar 7. Biaya Pemeliharaan Persen/ Tahun 58. Discount Factor (suku bunga) Persen/ Tahun 18Sumber : Putra et al., 2011  Bahan baku, yaitu nira segar diasumsikan dihasilkan sebanyak 2 250 liter/ hari  dengan harga per liter adalah Rp1 000. Tenaga kerja sebanyak 4 orang per hari dengan upah sebesar Rp40 000 per orang dengan waktu kerja 25 hari sebulan. Bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar.  Perkiraan kebutuhan biaya operasional seperti pada Tabel 2.  Tabel 2.  Kebutuhan Biaya Operasional Pengolahan Gula Aren  No. Jenis Biaya Nilai (Rp)1. Bahan Baku 675 000 0002. Tenaga Kerja 48 000 0003. Biaya Bahan Bakar 72 000 0004. Biaya Kemasan 9 150 000Total Biaya 804 150 000Sumber : Putra et al., 2011  Biaya operasional berupa biaya: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, biaya kemasan, Biaya investasi berupa: biaya sewa lahan,  biaya membangun bangunan dan peralatan produksi. Berdasarkan hasil analisis finansial (Tabel 4), usaha gula aren secara kelompok layak untuk dilaksanakan, karena setiap satuan biaya invertasi yang dikeluarkan akan memberikan penerimaan (benefit) yang diterima adalah lebih besar dari 1 dengan nilai 1.07. Hal ini mengakibatkan pada akhir proyek, akan mengalami keuntungan sebesar Rp207 929 172 dan IRR 
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dari usaha ini bernilai, yaitu sebesar 54 persen sehingga lebih besar dari pada OCC.  Tabel 3. Kebutuhan Biaya OperasionalPengolahan Gula Aren  No. Rincian Biaya Proyek Total Biaya(Rp)1. Dana Investasi yang Bersumber Dari :a.  Kredit 46 608 000b. Modal Bersama 23 900 0002. Dana Modal Kerja yang Bersumber dari : a. Kredit 20 304 500b. Modal Bersama 24 100 0003. Total Dana Proyek yang bersumber dari : a. Kredit 60 912 500b. Modal Bersama 48 000 000Jumlah Dana Proyek 114 912 500Sumber : Putra et al., 2011  Tabel 4. Hasil Perhitungan Penilaian Kelayakan Usaha Pengolahan Gula Aren No. Kriteria Penilaian Nilai1.  2. 3. Benefit Cost Ratio (B/C)Net Present ValueInternal Rate of Return (> 18 %) 1.07Rp207 929 17254%Sumber : Putra et al., 2011  Swadaya ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau Balai Penyuluhan di Kecamatan setempat; (2) Penyuluh Pertanian PNS bersama dengan aparat desa/kelurahan melakukan identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang memenuhi syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya; (3) Hasil identifikasi dilaporkan sebagai calon Penyuluh Pertanian Swadaya ke BPP; (4) BPP merekapitulasi calon-calon Penyuluh Pertanian Swadaya dan mengirimkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;   Tabel 5. Hasil Perhitungan Penilaian Kelayakan Usaha Pengolahan Gula Aren dengan Penurunan Penerimaan 6 persen dan 9 persen No. Kriteria Penilaian Penurunan penerimaa 6% Penurunan penerimaan 9%1. Benefit Cost Ratio (B/C) 1.01 0.982. Net Present Value Rp207 929 172 (Rp71 326 217) 3. Internal Rate of Return> 18% 23% 54%Sumber : Putra et al., 2011  Skenario apabila terjadi penurunan penerimaan sebesar 6 persen, usaha agroindusri aren ini masih layak untuk dilaksanakan, karena usaha gula 



804  Prosiding PERHEPI 2014 
  Reformasi Agraria, Ketahanan Pangan, Subsidi, Agricultural Governance,  
 Pembiayaan Inklusif, Usahatani, Infrastruktur, dan Kelembagaan Pertanian 

 
 

Model Pengelolaan dan Nofialdi, Dian Hafizah, Vonny Indah Mutiara,  
Analisis Kelayakan Agroindustri Aren… Aris Aria Samutdra, Bevi Astika Andiny, dan Reviansyah Putra 

aren KUT Berkah masih memiliki nilai net B/C lebih besar dari 1 yaitu 1.01 dengan nilai NPV masih bernilai positif yaitu Rp207 929 172, dan nilai IRR masih di atas nilai OCC. Namun, saat pendapatan usaha turun sebesar 9 persen, usaha gula aren ini sudah tidak layak dilaksanakan. Hal ini berdasarkan perhitungan sejumlah kriteria kelayakan investasi sebagai berikut: Nilai B/C sebesar 0.98 dengan nilai NPV yang bernilai negatif sebesar Rp71 326 217 serta nilai IRR yang sangat jauh dibawah nilai OCC.   Tabel 6. Hasil Perhitungan Penilaian Kelayakan Usaha Pengolahan Gula Aren Peningkatan Biaya 6 persen dan 9 persen No. Kriteria Penilaian Penurunan penerimaa 6% Penurunan penerimaan 9%1. Benefit Cost Ratio (B/C) 1.02 0.992. Net Present Value Rp53 053 483 (Rp37 678 754)3. Internal Rate of Return> 18% 28% < 18 %Sumber : Putra et al., 2011  Skenario apabila terjadi peningkatan biaya sebesar 6 persen usaha gula aren secara kelompok ini masih layak untuk dilaksanakan, karena usaha gula aren KUT Berkah masih memiliki nilai B/C besar dari 1 yaitu 1.01 dengan nilai NPV masih bernilai positif yaitu Rp207 929 172, dan nilai IRR masih di atas nilai OCC. Namun, saat peningkatan biaya sebesar 9 persen, usaha gula aren ini sudah tidak layak dilaksanakan. Hal ini berdasarkan perhitungan sejumlah kriteria kelayakan investasi sebagai berikut: Nilai B/C sebesar 0.99 dengan nilai NPV yang bernilai negatif sebesar Rp37 678 754 serta nilai IRR yang sangat jauh dibawah nilai OCC.   4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisisi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Agroindustri aren di Kanagarian Talang Maur, Kecamatan Mungkasaat ini merupakan usaha perorangan dengan teknologi sederhana (tradisional), kualitas yang dihasilkan beragam,  dan pemasaran pada tingkat lokal. Rancangan model pengelolaan agroindustri aren secara kelompok merupakan pabrik pengolahan gula aren skala kecil dengan teknologi tepat guna yang dikelola oleh koperasi. 2. Rancangan pabrik pengolahan gula aren  secara kelompok  dengan umur ekonomis selama 10 tahun secara finansial layak dijalankan karena  B/C 
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ratio  lebih besar  dari 1 (1.07), Net Present Value (NPV)  positif sebesar Rp207 929 172, tingkat IRR  (Internal Rate of Return) lebih besar dari tingkat OCC (Opportunity Cost of  Capital), yaitu 54 persen. Bila terjadi penurunan pendapatan atau terjadi peningkatan biaya sebesar 6 persen pabrik pengolahan ini masih layak dijalankan, namun apabila terjadi penurunan pendapatan atau terjadi peningkatan biaya sebesar 9 persen usaha  tidak  layak dijalankan.  4.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 1. Perlu dilakukan inisiasi pengembangan kelompoktani  gula aren yang ada saat ini menjadi koperasi produsen gula aren di Kanagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka. 2. Diperlukannya dukungan dari pemerintah Kecamatan Mungka , Dinas Koperasi dan Perdagangan, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, investor dan perbankan, memberikan bantuan teknik dan keuangan untuk mewujudkan pabrik pengolahan aren secara kelompok di Kanagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka.  DAFTAR PUSTAKA Andiny, B. Muchtar M, Nofialdi. 2011. Model pengelolaan agroindustri Aren (Arenga Pinnata Merr) secara kelompok di Kecamatan Mungka. Gittinger,  J.P. 1986. Analisa ekonomi proyek-proyek pertanian. Edisi Kedua.  Jakarta : UI-Press.  Gray C, et al. 1993. Pengantar  evaluasi  proyek.  Gramedia Pustaka Utama.  Jakarta. Meutia and Ismail. 2012. ‘The Develepment of Entrepreurial Competence And Business Network to Improve Competitive Advantage And Business Performance of Small Medium Sized Enterprise : Case Study og Batik Industry In Indonesia’. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 65: 46-51.  Nofialdi, Jamaran I, Manuwoto S, Marimi, Arkeman Y, Raharja S. 2011. ‘Model Pemilihan Tingkat Teknologi, Sumber Pembiayaan Dan Kelembagaan Usaha dalam Pengembangan Agroindustri Berbasis Nagari Dengan Proses Jejaring Analitik’. E-Jurnal Agroindustri Indonesia. Vol. 1(2): 82 -  87. Noer, Nofialdi dan Asful. 2009. Perencanaan pembangunan wilayah berbasis agribisnis dalam konteks desentralisasi di kabupaten limapuluh kota propinsi Sumatera Barat. Universitas Andalas. 
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   PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA KONSERVASI DENGAN COMMUNITY LEARNING CENTRE (CLC): KASUS PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KECAMATAN SEMITAU, KABUPATEN KAPUAS HULU  Novira Kusrini, Ari Krisnohadi, dan Maswadi   ABSTRAK Penelitian  bertujuan  untuk  merancang model pengembangan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan yang mampu memenuhi aspek biofisik (planet), ekonomi (profit) dan sosial (people). Metode kegiatan yang dilaksanakan melalui Community Learning Centre (CLC) pada tahun pertama yang meliputi pemetaan partisipatif daerah tangkapan air, kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan kelembagaan. Hasil penelitian antara lain identifikasi potensi desa, pembentukan CLC, memfasilitasi kegiatan CLC tahun pertama, dan membuat prioritas pengembangan  kelembagaan  dengan  indikator  jangka  pendek,  jangka menengah,  dan  jangka panjang. Indikator jangka pendek menunjukkan bahwa CLC memiliki struktur dan fungsi yang diterima oleh masyarakat dan mewakili dari tiap kelompok masyarakat. Hasil pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa anggota CLCmengalami peningkatan dalam pemahaman mengenai kawasan lindung/sempadan dari 25.67 persen menjadi 56.78 persen, memahami tentang aspek konservasi pada perkebunan kelapa sawit plasma dari 38.22 persen menjadi 56.30 persen, dapat merencanakan zona budidaya yang berkelanjutan dan zona ekowisata dari 48.27 persen menjadi66.50 persen, memahami keuntungan dan kerugian aspek konservasi seperti ketersediaan air minum dan jasa lingkungan lainnya seperti mengatur waktu rotasi panen ikan, dan lain-lain dari 43 persen menjadi 70 persen.  Kata Kunci: Desa Konservasi,  kelapa  sawit,  Pemberdayaan  kelembagaan, community learning centre.  
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1. PENDAHULUAN Kelestarian lingkungan hidup merupakan prasyarat utama bagi kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Kesejahteraan manusia dipenuhi melalui pembangunan, namun pembangunan itu harus dilaksanakan dengan tidak merusak lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan yang dapat berdampak pada menurunnya kapasitas pemenuhan kebutuhan manusia untuk kesejahteraan. Untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan manusia, diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yaitu pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan tiga pilar pembangunan (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengacu berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunanyang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Barat memiliki fokus koridor Masterplan Percepatan Pembangunandan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada komoditas kelapa sawit, yang memiliki potensi untuk upaya pengembangan kapasitas sumber   daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan. Desa Marsedan Rayadibentuk pada awal tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 140/76/BPMD/PEMDES-B tanggal 03 Maret 2011 adalah merupakan sebuah desa hasil pemekaran ketiga dari Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau. Desa Semitau Hulu sebelumnya juga telah melakukan pemekaran terhadap Desa Semitau Hilir dan Desa Nanga Kenepai. Melalui CLC (Community Learning Centre) atau Pembelajaran Masyarakat, diperkenalkan sebuah pendekatan Model Desa Konservasi  yang dilakukan dalam upaya memberdayakan masyarakat secara komprehensif dan menunjang kelayakan perkebunan secara berkelanjutan dalam rangka akselerasi pemberdayaan petani plasma kelapa sawit yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan agar masyarakat baik plasma dan penduduk sekitar perkebunan kelapa sawit mau dan sadar untuk terlibat  aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka upaya meningkatkan sumber daya alam secara lestari menuju desa mandiri sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang untuk mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Keberhasilan 
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dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan antara lain ditunjukkan oleh indikator-indikator seperti luas kawasan yang masih tertutup pepohonan, intensitas penangkapan ikan, dan penurunan laju perubahan penggunaan lahan menjadi areal terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pengembangan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan yang mampu memenuhi aspek biofisik (planet), ekonomi (profit) dan sosial (people).  2. METODE Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Desa Marseden Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu. Lama kegiatan delapan bulan, mulai dari bulan April 2013 sampai Desember 2013. Kegiatan dilakukan dengan metode Perencanaan Partisipatif (PRA), dan Analisis Deskriptif, meliputi: 1. Koordinasi dengan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kabupaten  2. Penentuan kriteria Desa Konservasi 3. Pengumpulan data primer dengan melaksanakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan narasumber mengenai pola pelatihan dan jenisnya yang akan dilaksanakan ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat, serta aspirasi masyarakat tentang pengembangan pelatihan desa konservasi. 4. Rekruitmen konsultan dan fasilitator serta pembentukan Community Learning Center (CLC). 5. Pelatihan dan pemberdayaan perekonomian dan kelembagaan masyarakat 6. Evaluasi terapan model CLC dalam pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Kriteria Desa Konservasi Kriteria Desa Konservasi dalam penelitian ini didasarkan pada lokasi Desa Mersedan Raya dan status lahan yang berada di wilayah desa tersebut. Desa Mersedan Raya merupakan desa yang terletak di sekitar kawasan konservasi (kawasan lindung gambut), namun juga termasuk dalam areal ijin lokasi perusahaan perkebunan sawit. Potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan terkait sumberdaya masyarakat yang saat ini pendapatan dan pendidikan relatif rendah; (iv) Desa Marsedan Raya juga 
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salah satu desa yang masyarakatnya aktif dan memiliki keinginandan kemauan yang kuat untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Konsep pemberdayaan masyarakat desa konservasi disajikan pada Gambar 1. Adapun visi pemberdayaan masyarakat desa konservasi ini adalah terwujudnya kemandirian masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya melalui partisipasinya secara aktif dalam kegiatan pemanfaatan, pengamanan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan misi antara lain: 1. Memantapkan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dengan meningkatkan peran sertamasyarakat 2. Mengembangkan partisipasi, desentralisasi, kemitraan, pemerataan, keberlanjutan, kemandirian, guna meningkatkan kelestarian kawasan konservasi. 3. Meningkatkan kontribusi kawasan konservasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. 4. Terjaminnya keseimbangan ekologis, ekonomi, maupun sosial budaya dan kelestarian kawasan konservasi akibat perkebunan kelapa sawit 5. Meningkatnya kemandirian masyarakat sebagai pendukung utama dalam pembangunan kehutanan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan di sekitar kawasan konservasi perkebunan sawit dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.                Gambar 1. Diagram Proses Penelitian Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pengembangan Model Desa Konservasi   
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Terciptanya dan meningkatnya kapasitas masyarakat, dapat mengurangi ketergantungan terhadap kawasan konservasi dan berdampak positif terhadap perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan kawasan konservasi serta meningkatnya kemampuan membayar external cost petani sawit dalam rangka perbaikan lingkungan (Gambar 1).  3.2. Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan FGD dilaksanakan terhadap narasumber yang memiliki referensi tentang potensi desa dan permasalahannya. FGD dilakukan terhadap 42 responden, yang merupakan perwakilan dari Pemerintahan Desa, Badan PemusyawaratanDesa, Kelompok Pemuda, Kelompok Pemberdayaan Wanita, Pemuka Adat dan Tokoh Agama serta tokoh masyarakat lainnya. Hasil kegiatan FGD ini menghimpun aspek ekologis, ekonomis, dan kelembagaan Desa Merseden Raya. Potensi pemberdayaan desa adalah sebagai berikut: 1. Lokasi desa merupakan dataran banjir yang memiliki intensitas genangan pada musimpenghujan sampai dengan 0.5 meter selama 3 hari. 2. Badan Sungai Marsedan sering terjadi pendangkalan. 3. Kondisi jembatan Sungai Semitau di Dusun Semitau Hilir yang menghubungkan keDesa Semitau Hulu dalam keadaan rusak dan tidak permanen 4. Belum adanya Kelompok Tani dan Nelayan 5. Fluktuasi produksi perikanan tangkap di Dusun Marsedan Hilir 6. Belum  adanya  tempat  untuk pemasaran  hasil usaha/  industry rumah  tangga  yang dihasilkan 7. Desa Marsedan Raya perlu memiliki Objek wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari berbagai aspek. 8. Banyak terdapat lahan tidur.  Potensi desa secara kualitatif yang terangkum melalui kegiatan FGD merupakan dasar bagi penyusunan program prioritas yang difasilitasi oleh Tim Peneliti.  3.3. Pembentukan Kelompok Pembelajara Masyarakat (Community Learning Center) ProgramPengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community Learning Centres, CLC) merupakan lembaga pendidikan lokal di luar sistem 
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pendidikan formal yang diperuntukkan bagi perkotaan dan perdesaan. Lembaga pendidikan ini juga harus dirancang dan dikelola oleh penduduk lokal untuk memperoleh berbagai peluang pembelajaran bagi pembangunan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara umum fungsi CLC adalah untuk membangun masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memperlancar akses informasi, pengetahuan lokal dan global serta berbagi pengalaman. Sedangkan secara khusus, fungsi CLC dititikberatkan pada pendukungan program: a. Pendidikan dan Pelatihan; b. Pelayanan informasi dan sumber daya kepada masyarakat; c. Kegiatan pembangunan masyarakat; d. Koordinasi dan Jaringan Kerjasama. Diharapkan dengan kehadiran CLC dapat menghasilkan transformasi sosial dengan dukungan kesempatan memperoleh pembelajaran yang meningkatkan pembangunan masyarakat dan kualitas hidup menyeluruh bagi masyarakat. Strategi pendekatan CLC adalah melalui keterpaduan kegiatan pendidikan, keterampilan hidup dan keterampilan vokasional serta peningkatan pendapatan sehingga peserta CLC dapat mencapai kemandirian. Usaha menentukan kegiatan CLC dilandasi oleh sikap keterbukaan dan mau menerima pendapat, sehingga sangat penting dilakukan pembinaan motivasi dan kerjasama antar tim. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pelatihan dasar motivasi berkelompok dan organisasi. Field Officer (FO) merupakan tim yang memiliki kesadaran kuat untuk terus berkarya sehingga memerlukan penyegaran motivasi secara simultan tiap periode untuk terus menghasilkan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Kelompok CLC Desa Marsedan Raya memiliki kerangka dasar dalam tahun pertama, disajikan pada Tabel 1. Tahun pertama CLC setelah pembentukan dan pengorganisasian struktur adalah membuat rencana kerja, antara lain: 
1. Pelatihan motivasi berwirausaha dan dinamika kelompok 
2. Pelatihan Perencanaan Perlindungan Daerah Tangkapan Air (P-DTA) 
3. Pelatihan Konservasi pada Areal Kelapa Sawit  Plasma 
4. Pelatihan Penyusunan RKPD 
5. Pelatihan Pembuatan Abon Ikan dan  pengemasan 
6. Pelatihan  penyuluhan  keamanan  pangan  dan  pengajuan P-IRT dan pengajuan sertifikat P-IRT (sudah dibuat sebelumnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Putussibau) 
7. Pelatihan pembuatan Peraturan Desa Konservasi 
8. Memfasilitasi budidaya ikan arwana  
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Tabel 1. Konsep Kegiatan CLC Tahun Pertama Prioritas Desa Marsedan Raya TUJUAN ANTARA KELUARAN KEGIATAN Pelaku I. Pembentukan CLC dan Pemberdayaan Kemampuan pada tingkat masyarakat 
1.1.Masyarakat terlatihdalam ketrampilan vokasional, ketrampilan manajemen dan ketrampilan hidup                  

1. Pelatihan ketrampilan vokasional,ketrampilan manajemen dan ketrampilan hidup serta pembuatanproposal kegiatan. Komite penggerak merancang kegiatan bersama-sama dengan kelompok-kelompok aksi yang sudah menyiapkan rancangan kegiatan masing-masing.. 2. Pelaksanaan program pendidikan non formal dan pelatihan fasilitator dan supervisor. 3. Program peningkatan pendapatan sepertiinsentif untuk pembibitan tanaman/ternak/ikan, alat pertanian, pertanian /perkebunan /perikanan darat, peternakan dan bahan baku industri rumah tangga. 4. Pengembangan  wirausaha hasil pertanian, Pengembangan wirausaha produk rekreasi, estitika flora/fauna5. Pengembangan turisme hutan, air dan sanggar seni/budaya. 6. Pengembangan hasil kerajinan rumah tangga. 7. Optimalisasi sinergis pasar tradisional dan modern.

SC, FO, PC, SM                         
 1.2.Perpustakaan/ pusat bahan bacaan 1. Kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta untuk pelayanan pusat bacaan 2. Penyusunan proposal program, pelaksanaan workshop sesuai tema program yang dibutuhkan masyarakat 3. Pengorganisasian penerbitan poster, pamplet dan tabloid serta pendistribusiannya 4. Mendorong pembentukan lembaga keuangan masyarakat untuk pendanaan programPelembagaan keuangan/kas perdesaandan kredit mikro/kecil yang didukungoleh lembaga publik/finansial

SC, FO, PC, SM 

 Struktur organisasi CLC terdiri dari Steering Committee (SC), Field Officer (FO), Project Coordinator (PC) dan Social Mobilizer (SM). SC merupakan pengarah untuk tiap proyek dan akan mengetahui secara keseluruhan kebijakan dan arah pengembangan CLC. Di Desa Marsedan Raya, SC merupakan tokoh yang memiliki pemahaman tentang Rencana Strategis Desa, yakni BPD dan Kepala Desa/Mantan Kepala Desa. SC 
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merupakan tim tetap sehingga memiliki visi. FO merupakan tim administrasi dan pelaksana selama periode tertentu. PC merupakan tim kepanitiaan untuk satu event tertentu, sehingga bertanggungjawab langsung pada FO. SM merupakan anggota keseluruhan yang menjadi volunteer sehingga kegiatan CLC berlangsung sesuai visi dan renstra desa, dengan intensitas pengembangan wawasan sebagai basis dasar yang menentukan tiap kegiatan dalam perencanaan oleh PC. Kegiatan yang dilaksanakan melalui CLC meliputi pemetaan partisipatif daerah tangkapan air, Kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan Pemberdayaan Kelembagaan.  1. Pemetaan Partisipatif Daerah Tangkapan Air Pada tahap ini masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai Perencanaan P- DTA (Perlindungan Daerah Tangkapan Air). Masyarakat di lokasi desa konservasi diharapkan dapat memahami (a) pengertian DTA dan pentingnya batas DTA sebagai unit terkecil perlindungan sumber air ; (b) batas administratif desa terhadap DTA sebagai dasar untuk memahami asal sumber air yang mengalir di desanya; (c) bencana banjir yang mungkin terjadi akibat kerusakan DTA di wilayah hulu; (d) Dampak yang ditimbulkan  dari kerusakan alam di desa mereka terhadap desa di wilayah hilir. Dengan begitu salah satu manfaat (manfaat No.1) yang diharapkan dari tahun kedua penelitian ini dapat tercapai dimana akan terjadi keseimbangan ekologis dan kelestarian kawasan konservasi akibat perkebunan kelapa sawit dan kelestarian kawasan konservasi akibat perkebunan kelapa sawit.  2. Kebun Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan Pada konsep revitalisasi aspek teknis ini menekankan bahwa antara kebun inti dan plasma tidak ada perbedaan dalam hal kualitas kebun dan produktivitas hasil panen. Kualitas kebun disini termasuk kualitas lahan guna memenuhi daya dukung lahan dan sumber daya air yang memerlukan teknik konservasi tanah dan air, seperti pembuatan teras, penanaman LLC, rorak, dan pembuatan tanggul dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Pengelolaan kebun sawit tersebut di atas tanggung jawab sepenuhnya berada pada perusahaan mulai dari tanam sampai replanting, sedangkan pemiliki lahan hanya menerima bagi hasil saja dan tidak mengetahui  teknik konservasi tanah dan air. Sehingga wajar sekali bila tingkat keberlanjutan (diwakili oleh WTP) masih kurang berlanjut. Sehingga untuk Penelitian Tahun Kedua ini melalui pengembangan Desa Konservasi ini perlu 
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diberikan pemahaman kepada masyarakat terutama yang bergabung dalam plasma bagaimana pentingnya konservasi tanah dan air. Hal ini mengingat (a) beberapa petani plasma mungkin akan berusaha sawit mandiri di luar lahan yang diserahkan kepada perusahaan dan (b) beberapa tahun kedepan setelah replantingbukan tidak mungkin petani akan berusahatani sawit mandiri dimana perusahaan tidak lagi bertanggung jawab pada perkebunan sawit.  3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan ekonomi masyarakat agar masyarakat tidak lagi menggantungkan mata pencahariannya dari mencari kayu bakar, buah-buahan, bahan bangunan dan jenis tumbuhan dan satwa yang ada di hutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian pada Tahun Kedua melalui Model Desa Konservasi dilakukanlah upaya pemanfaatan produk berbasis sumber daya lokal yang dapat dikembangkan  dan dibudidayakan oleh masyarakat sendiri sebagai alternatif usaha keluarga di dalam rangka peningkatan pendapatan. Pengolahan abon ikan toman (ikan sungai) yang dikhususkan untuk ibu rumah tangga dan Budidaya Ikan arwana untuk kepala keluarga adalah salah satu usaha alternatif yang dicoba dikembangkan (Hasil FGD Penelitian Tahun kedua Tahap I). Untuk mempermudah pemasaran, diadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Putussibau untuk mendapatkan penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka untuk mendapatkan sertifikasi P-IRT.  4. Pemberdayaan Kelembagaan Pemberdayaan kelembagaan CLC merupakan inisiatif yang mendorong desa untuk berkembang dengan meluaskan kemungkinan aktivitas berdasarkan pada suasana keterbukaan akses dan penyeragaman wawasan. Dalam hal ini mengevaluasi apakah masyarakat desa cukup antusias untuk mengikuti penyuluhan, baik dipantau dari ceramah dan praktek.  3.4. Evaluasi Terapan Model CLC pada Desa Konservasi Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial kelembagaan Desa Marsedan Raya sebagai desa pemekaran baru merupakan kebutuhan yang memerlukan proses monitoring dan evaluasi secara time series. Indikator dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yakni indikator jangka pendek 
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(1 – 2 tahun), jangka menengah (3 – 8 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 8 tahun).  1. Indikator Jangka Pendek Indikator jangka pendek disusun untuk melihat motivasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan mengaktifkan kelembagaan CLC. Indikator pencapaian tahun pertama ditunjukkan oleh: 
a. Terbentuknya lembaga masyarakat (CLC) sebagai wadah penyusunan perencanaan desa partisipatif 
b. Berjalannya peran pendampingan 
c. Terjadinya interaksi positif antar kelompok dan antar desa 
d. Tersusunnya blok rencana kawasan budidaya dan kawasan konservasi 
e. Terselenggaranya pelatihan kegiatan ekonomi rakyat  2. Indikator Jangka Menengah Indikator jangka menengah disusun untuk mengetahui peningkatan pendapatan masyarakat desa sehubungan dengan kegiatan penataan kawasan konservasi. Indikator pencapaian jangka menengah ditunjukkan oleh: 
a. Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  keanekaragaman  sumberdayaalam hayati 
b. Meningkatnya kegiatan pasar tradisional dan permintaan terhadap produk lokal hasil pengolahan UKM. 
c. Meningkatnya kemampuan membayar external cost petani sawit dalam rangka perbaikan lingkungan 
d. Kemampuan CLC sebagai wadah masyarakat dalam menentukan : 1. Pra Proyek, meliputi kegiatan peningkatan wawasan, penyuluhan, dan penghimpunan data asset desa. 2. Perencanaan Proyek, meliputi kegiatan rembuk bersama,rapat-rapat koordinasi, penyusunan draft Rencana Kegiatan dan Program Desa (RKPD) dan Perdes Tata Kelola Lingkungan, dan sosialisasi. 3. Pelaksanaan Proyek, meliputi kegiatan yang direncanakan dalamRKPDdengan mengacu Perdes yang telah dibuat. 4. Evaluasi Proyek, meliputi kegiatan monitoringpelaksanaanRKPD tiap 2 tahun sekali dengan menyesuaikan pada kriteria indikator keberhasilan proyek dan persentase capaian.    
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3. Indikator Jangka Panjang Indikator jangka menengah disusun untuk mengetahui peningkatan pendapatan masyarakat desa di sekitar dan di dalam kawasan konservasi. 
a. Berkurangnya gangguan terhadap kawasan konservasi 
b. Meningkatnya  peran  dan  fungsi  kelembagaan  CLC  dalam  menjaga  kawasan konservasi 
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap KSDAH dan energi 
d. Meningkatnya kemampuan membayar external cost petani sawit dalam rangka perbaikan lingkungan  Berdasarkan indikator tersebut, maka tahap dalam penelitian MP3EI ini berperan sebagai stimulan ekonomi dan kelembagaan, serta fasilitator pelatihan bagi calon pelatih (training for trainer-TOT), sehingga warga asli desa memiliki sumberdaya manusia yang dapat diharapkan menyebar-luaskan wawasan dan kemampuan mengelola asset desa. Beberapa tolok ukur keberhasilan model yang diterapkan pada masyarakat Desa Marsedan Raya disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa antusiasme untuk mengikuti penyuluhan, baik dipantau dari ceramah dan praktek. Antusias masyarakat dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta penyuluhan pada saat kegiatan penyuluhan berlangsung dengan topik-topik pertanyaan sekitar materi penyuluhan. 
a. Komitmen masyarakat dengan kriteria kehadiran saat pelatihan, keaktifan diskusi danpraktek yang dipandu oleh narasumber dan melaksanakan kegiatan secara mandiri. 
b. Partisipasi masyarakat dengan kriteria perkembangan keanggotaan CLC, perawatandan perbaikan fasilitas CLC secara mandiri oleh masyarakat serta pengadaan fasilitas CLC secara swadaya. 
c. Kewirausahaan masyarakat dengan kriteria volume produksi, kualitas produksi, diversifikasi usaha, asset usaha dan peningkatan pendapatan.    
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Tabel 2. Indikator  dan  Pencapaian  Hasil  Pemberdayaan  Kelembagaan  CLC pada Desa Konservasi Marsedan Raya Indikator AcuanDasar (%) KondisiSaat ini (%) Target (%) Status
Memahami kawasanlindung/ sempadan 25.67 56.78 70.00 Penyuluhan PentingnyaDaerah Tangkapan Air (DTA)Memahami tentang aspek konservasi pada perkebunan kelapa sawit plasma 38.22 56.30 70.00 Penyuluhan Penanaman danpemeliharaan covercroppingpada Kebun Kelapa Sawit plasmaMerencanakan zonabudidaya yang berkelanjutan Merencanakanblok ekowisata, 48.27 66.50 70.00 Menyusun draft RencanaKerja Pembangunan Desa
Mengatur   asset   desakonservasi, mengatur waktu rotasi panen ikan, dan lain-lain 

Menyusun draft RencanaPeraturan Desa tentang DesaKonservasiMemahami keuntungan dan kerugian aspek konservasi seperti ketersediaan air minum dan jasa lingkungan lainnya 43.00 70.00 100.00 Merujuk pada Peraturan Desa tentang asset desa  4. KESIMPULAN 1. Hasil FGD menunjukkan bahwa Desa Marsedan Raya memiliki keterbatasan secara ekonomi dalam membangun desa, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat, dan difasilitasi dengan MP3EI. 2. Tingkat pembelajaran masyarakat melalui CLC memiliki peran dalam meningkatkan motivasi pembelajaran masyarakat pada bidang ekonomi dan konservasi, terutama dalam memanfaatkan potensi perikanan air tawar dan budidaya. 3. Indikator pencapaian program pada tahun pertama menunjukkan bahwa dari lima indikator, terdapat empat yang diwujudkan pada tahun pertama. Indikator kelima, yakni pemetaan dalam menetapkan pengelolaan kawasan budidaya dan konservasi desa Marsedan Raya belum tercapai.  



   MOTIVATIONS FOR THE POTATO FARMERS TO ENGAGE IN CONTRACT: A CASESTUDY OF CONTRACTED POTATO FARMERS IN WEST JAVA, INDONESIA1  Eka Puspitawati Lecturer at Economics Department, Bogor Agricultural University E-mail: eka.puspitawati@gmail.com   ABSTRACT There has been a long debate whether using contract farming systems, small farmers can be a part of the global agrifood transformation. Numerous studies result that involving the contracts, the farmers gain benefits such as increasing welfare. Those studies add success stories about farmers’ involvement in modern supply chains. However, limited studies investigate farmers’ motivation and perception involving in the chains. Utilizing a case of contracted potato farmers in West Java, this paper aims to analyze the ex ante motivations for the potato farmers to engage in contracting with a modern supply chain, Indofood as the biggest potato processor in Indonesia. This study used primary data surveying sixty contracted potato growers in two districts, Bandung and Garut, in West Java as the main potato producer in Indonesia. The data was analyzed by principal component analysis (PCA) and cluster analysis. The results of this study show that farmers’ motivations engaging in the contract are categorized as market uncertainty, direct benefits, economic benefits, and intangible benefits. The main motivation is market uncertainty since the farmers still frequently face uncertainty to market their potatoes. The study also finds two kinds of contracted potato groups based on their motivations, market-derived (MD) and contract oriented (CO) group. The different motivation reflects farmers’ condition of economy, social, demography and institution. Identifying farmers’ motivation is useful to see impacts of the contract for maintaining sustainable partnerships in the long term.  Keywords: contract farming, supply chain, principal component analysis (PCA)    
                                                            1  This paper is a part of the author’s dissertation. The research was funded by ACIAR and the University of Adelaide. The author acknowledges to her supervisors, Prof. Randy Stringer, Dr. Wendy Umberger and Dr. Amos Gyau. 
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1. INTRODUCTION There has been a long debate in the literature focusing on two issues, i.e. to what extent does contract farming system the transformation include or exclude farmers to modern supply chains in the process of the global agrifood transformation, and to what extent does inclusion raise farmer’s income and modernize farm technologies. Involving in a contract farming partnership is believed as a bridge of globalization for small farmers since it connects agribusiness firms facing market liberalization and smallholders applying traditional farming. Numerous studies have also proved the positive impacts of an agribusiness development model on the farmers’ wellfare (Key dan Runsten, 1999; Wilkinson, 2004; Simmons et al., 2005; Puspitawati et al., 2011). The use of contracts in the agrifood system benefits not only agro-industries (processors and modern retailers), but also smallholders. Through contractual arrangements, agro-industries can reduce the uncertainty in production and transaction costs of marketing, and obtain guaranteed and quality supplies (Glover, 1992). For smallholders, the arrangements offer increased farm productivity by improving the quality of managerial inputs, speeding the transfer of technical information to growers, facilitating growers’ access to credit, permitting the adoption of newer and more efficient technologies, and facilitating empowerment of women (Paul et al., 2004; Eaton and Shepherd 2001). Under a contract, a farm transfers control over certain aspects of production and/or marketing in return for greater surety over access to markets or inputs and lower risk. There are also potential welfare gains such as improving income for farmers who have access to the agro-industries markets (Minot, 1986). Studies investigate farmers’ participation in modern supply chains which offer contractual arrangements through benefits and risks (Glover, 1987; Simmons et al. 2005; Singh, 2002), farm, household, and contextual characteristics (Masakure and Henson 2005; Miyata et al., 2009). They implicitly assume that all farmers are able to supply to the modern supply chains and do not consider farmers’ attitudes to join the contracts (Schipmann and Qaim 2011). Investigation of farmers’ motivation and perception involving modern supply chains is lacking. Research is still needed to address smallholders’ motivations and the problems experienced by contract farmers. Among the important issues include the efficacy of input and output markets, transaction costs, access to land and water, credit, agricultural services, and other hidden motives for 
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the formation of contracts. In the potato case in Indonesia, producers still face marketing inefficiencies (Saptana et al., 2006; Hastuti 2004), problems related to the availability of high quality potato seed (Puspitawati et al., 2011) and issues related to access to credit (Hastuti, 2004). This paperaims to analyze the ex ante motivations for the potato farmers to engage in contracting. Small scale farmers are rarely asked about their motivations to contract before they join in a contract partnership. Therefore, this investigation of farmers’ motivation to form contracts aims to compare between farmers’ potential to become involved in modern supply chains (with Indofood as a food processor) and their agricultural operation which includes farm problems and constraints. Moreover, there is a need to explore on an on-going basis the nature of the motives in the context of agrifood chain transformation and policy reforms particularly the case of agricultural commodities linked to high-value markets in the food industries in developing countries. It is also important to explore how motivations vary across individual producers and the resulting policy implications.    2. THE INDONESIAN POTATO INDUSTRY Potato in Indonesia has become an alternative food because of its economic and non economic benefits. With its high rate of growth, high yield, climate resistance and low water consumption, the potato is easy to cultivate and offers profit opportunities. FAO (2008) suggests that potatoes can provide food security commodity and help eradicates farmers from poverty. Even though total potato production area in Indonesia dropped from 73,068 hectares in 2000 to 59,748 hectares in 2006 (Ministry of Agriculture of Indonesia 2012) and yield performance has remained flat since 2000, Indonesia is still the largest potato-producing nation in Southeast Asia with an annual potato production of 1.1 million tons (FAO, 2009). This shows that Indonesia has a significant potential to develop potato cultivation because of compatible land and abundant human resources. Potatoes need high altitude to grow well. Some studies have analyzed the relationships of potato farmers and modern supply chains in Indonesia. For instance, Saptana et al. (2006) investigate institutional relationships in horticultural supply chains. Their study found that the supply chains were not efficient as the market formed long marketing channels and form oligopsony markets. Another study by Hastuti (2004) examines the institution of potato marketing and farmer 
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partnerships. It suggests that the marketing cost is relatively high, while the community’s access to formal financing institutions is quite low. Most traders make partnerships with farmers to maintain supply continuity, and in the mean time farmers can get capital for input production and marketing security.  Another study of potato marketing in Indonesia was conducted by Natawidjaja et al. (2007). They divide potato marketing channels in West Java into five groups; (1) farmer – traditional wholesaler – wholesale market – retail market; (2) farmer – local collector – traditional wholesaler – wholesale market – retail market; (3) farmer – farmer group – industry specialized supplier (vendor) – food industry; (4) farmer – traditional wholesaler – supermarket specialized supplier – supermarket; and (5) farmer – farmer group – supermarket. The study shows that there has been a transformation of market channels in potato as a result of the increase in the modern supply chains, such as supermarkets and food industries. However, the sales of the potatoes in the last 10 years are still dominated by the traditional market (almost 99 percent) which is represented by marketing channels 1 and 2. In their research, Natawidjaja et al. (2007) also find that the Indonesian potato industry in traditional marketing channels is less efficient as shown by the growers’ farm profitability (ratio revenue/cost) be only 1.4 - 1.5 compared to the modern supply chain with ratio 2.0. Their total profit is 150 persen lower than growers in the modern supply chains. In a similar fashion, Saptana et al. (2006) reveal that the supply chain in the Indonesian horticulture industry dominated by traditional channels is not efficient as the market forms long marketing channels and an oligopsony market. Hastuti (2004) suggest that marketing cost is relatively high, while the community’s access to formal financing institutions is quite low. Most traders form partnerships with farmers to maintain supply continuity, and in the mean time farmers receive capital for input productions and marketing securities.  3. METHOD This study uses data collected from 60(sixty) contracted potato farmers surveyed during February and March 2009. The sample is from two Regencies in West Java: Bandung and Garut since they account for over 90 percent of West Java’s potato production. The sixty contract respondents were chosen randomly from a list provided by two of Indofood’s 
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representatives (middle men) of more than about 400 producers. The chosen respondents had engaged in a contract with Indofood for at least a year before the survey and grew potatoes in the 2008 wet and dry seasons. This is because the collected data was collected at intervals during that financial year.  A questionnairewhich is used in the survey covers a wide range of information on the characteristics of contract producers, the reason for contract production, the problems encountered, contract conditions, etc.Information regarding the reasons for contract production particularly is mainly applied in this study. The information is only asked to the farmers who have experiences contracts with Indofood.Before the questions were asked to the farmers, there were a few explanations by the enumerators that the questions are related to the farmers’ experiences before deciding to engage with Indofood. The explanation confirms that the information collected includes ex ante motivation data. The relative importance of the motivating factors is identified with a five-point Likert scale from one (not at all important) to five (extremely important) of statements.  In order to fulfill the objective of this paper, two kinds of methods are applied. Firstly, the scale values were analyzed using factor analysis to identify any underlying constructs. Using principal component analysis (PCA) with varimax rotation, the statements were measured to become some component constructs. In the PCA, the components fulfill the measurement such as Eigen values, factor loadings, Cronbach’s Alpha, and the Keiser-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA).  Next, the scale values were analyzed using a two stage cluster analysis. The analysis was applied to identify clusters of contract farmers who had similar views on the contract motivations. Cluster analysis was used to establish groups internally as homogenous as possible and externally (in comparison to each other) preferably heterogenous. To find the number of clusters, hierarchical procedure utilizing Ward’s hierarchical clustering method was applied. The dendogram and Calinski and Harabasz pseudo F value were used to identify the most distinct of solution (Milligan and Cooper 1985; Calinski and Harabasz 1974).  Finally, a k-means non-hierarchical analysis was employed to identify some main observation (producer) segments in each cluster. The resulting clusters were compared using t-test to identify whether there are differences among the clusters.   
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4. FACTORS MOTIVATING CONTRACT PRODUCTION From the analysis of the interview results, sixteen statements were identified as motivating farmers to contract with Indofood for the production of fresh potatoes (see Table 1). A major issue for many interviewed potato farmers was gaining a reliable supply of inputs particularly potato seed. Availability of potato seed in their area was still a big problem for the farmers for the continuity of production. The partnership which was offered by Indofood through providing ‘special’ seed and output marketing was seen as a worthwhile opportunity to improve their production and welfare. Another issues affecting potato production was uncertainty with the market and prices.  Table 1. Mean Important Scores in Descending Order For Factors Motivating Contracting to Indofood No. Item Average1. The payment is more reliable 4.083 a2. Saw benefits from other farmers 4.033 a3. Having a guarantee of market for crop 4.017 a4. Ability to make new relationships with other farmers 4.000 a5. Transportation is organized /no need to organize transportation to market 3.967 a6. Access high quality seed 3.933 a7. Ability to receive a higher price 3.850 a8. Access to credit for purchasing seed 3.800 a9. Acquire knowledge for use on new crops 3.650 a10. Ability to increase yields 3.517 a11. Acquire knowledge/technical assistance from the contractor 3.367 a12. Access to credit for purchasing fertilizer and pesticide 3.16713. Guaranteed minimum price 3.03314. Reliable supply of inputs 2.90015. Helps me to get involved in other projects 2.817 b16. Acquire knowledge for use on traditional crops 2.233 ba Mean scores indicated significant higher mean than 3 (average score) at the 10% level on the basis of a Wilcoxon sign-rank test. b Mean scores indicated significant lower mean than 3 (average score) at the 5% level on the basis of a Wilcoxon sign-rank test.  The sixteen statements in Table 1 show some statements referring to market uncertainty are statistically significant. These include, for example the payment is more reliable, and having a guarantee for marketing the 
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crop, and no need to organize transportation to market. Although reliable supply of inputs is not significant, the motivation factor also explains another variable which shows the market uncertainty in potato marketing. The statements related to market uncertainty reveal that marketing for high value agribusiness products (HVAP) is still a major issue since the producers face weakness of output markets because the products are perishable and need to be sold quickly.  In turn, market uncertainty can result in a high transaction cost. Accessing transport can be seen as a market uncertainty factor. In a similar fashion to the results in other studies such as those by Binswanger (1981), Hazell (1982), and Wang et al. (2011), agricultural producers tend to avoid market uncertainty through contract farming schemes since the risks of production and marketing can be transferred to contract partners.  Growing under contract is also seen as a good way to obtain direct benefits such as the increase yield, to acquire knowledge/technical assistance and knowledge for use on new crops (Atlantic variety), and access high quality seed. These reflect the major problem of potato producers which is the availability, quality, and knowledge of how to use seed appropriately. Studies by Miyata et al. (2009), Dev and Rao (2005), and Key and Runsten (1999) prove that contracted farmers’ income improves after the farmers engaged in contract farming. In the case of Indonesian potatoes, the interviewed producers recognized economic motivations which made them willing to involve in the contract. The economic motivations are related to price and credit such as the ability to receive a higher price, guaranteed minimum price, access to credit for purchasing seed, and access to credit for purchasing fertilizer and pesticides. These reflect the actual conditions and institutional structures especially finance, which are faced by many potato producers. The potato producers usually lack access to the finance institutions. For the potato farmers, engaging in a contract with Indofood is a golden opportunity to obtain access to seed credit. Sometimes the middlemen who are Indofood representatives and connect the farmers and the firm provide credit of inputs such as pesticide and fertilizer to individuals. Not only direct benefits, but intangible benefits also were highlighted by the farmers as motivations engaging in the contract. The ability to make new relationships with other farmers, the possibility of benefits from other farmers, the acquisition of knowledge for use on traditional crops, and the possibility of receiving help to become involved in other projects were 
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described as intangible benefits motivating farmers to contract with agribusiness firms. These facts show that the farmers not only considered economic and direct benefits but also the intangible impacts of contract farming in their areas. In order to categorize the motivation statements according to a smaller set of crosscutting themes which relate to any underlying latent constructs, the data were subject to principal component analysis (PCA). Using principal component analysis (PCA) with varimax rotation, the statements were measured to become four component constructs: market uncertainty, direct benefit, economic, and intangible benefit. Most of the constructs were operationalized following the study by Masakure and Henson (2005) which divided the motivations of contract for Hortico Agrisytems into four constructs: market uncertainty, indirect benefits, income, and intangible/latent benefits.  A modification was done to adopt the Masakure and Henson’s constructs into the context of contract farming in the potato commodity. All of component constructs for contract farmers with Indofood are explained in Table 2.  Table 2. Principal Component Analysis of Contract Farmers’ Motivations No Factors and items Factor loading
Market uncertainty     

(Cronbach’s alpha=0.582, KMO-MSA=0.590, Explained variance=44.516)Having a guaranteed market/buyer for crop 0.808Payment is more reliable 0.808Reliable supply of inputs 0.509Direct benefit       
(Cronbach’s alpha=0.614, KMO-MSA= 0.595, Explained variance= 57.047)Ability to increase yields 0.613Acquire knowledge/technical assistance from contractor 0.812To acquire knowledge for use on new crops 0.823Economic Ability to receive a higher price 1.000Intangible benefit     
(Cronbach’s alpha= 0.805, KMO-MSA= 0.500, Explained variance=83.653)Ability to make new relationships with other farmers 0.915Saw benefits from other farmers 0.915 Factor loadings of all factors must be above 0.5 and KMO-MSA should be greater than or equal to 0.5 to test the appropriateness of the factors. The Cronbach Alpha which is a reliability test should be above 0.6. The principal 
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component analysis and the measurement values of the component constructs are shown in the Table 2.             Figure 1. Analysis Of Number Of Clusters Based On Dendogram  Number of clusters Calinski / Harabasz pseudo-F2 18.233 17.094 17.635 14.916 17.117 17.988 18.249 16.6310 17.7611 18.6212 16.9513 18.2714 20.1415 21.57 Figure 2. Calinski And Harabasz Procedure The dendogram and Calinski and Harabasz pseudo F value were used to identify the most distinct of solution (Milligan and Cooper 1985; Calinski and Harabasz 1974). Using the dendogram and Calinski and Harabasz pseudo F value (see Figure 1 and Figure 2), the component constructs were divided into two groups of solution or clusters. Finally, a k-means non-hierarchical analysis was employed to identify the two main observation (producer) segments in each cluster. The resulting clusters were compared using two group mean comparison test (t-
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test) to identify whether there were differences between the clusters. The producer’s characteristics were also compared between the two clusters.  The description of the two clusters is explained as follow: Cluster 1: There were twenty respondents in this cluster which constitutes of 33.3 percent of the total sample. The producers in this cluster were mainly established farmers who had less motivation to engage in the contract farming system. They had more income and assets, but were less motivated to involve in contracts. They could easily exit from the contract. This cluster is named the market-driven group (MD). Cluster 2: This cluster comprised the majority of respondents, about 66.7 percent. The cluster was dominated by contract farmers who had a high level of motivation to form contracts. The potato farmers in this cluster had less assets and income. However, they intended to form a long term relationship with the firm and wanted to gain as much as possible from the contract. They are labeled as the predominantly contract oriented group (CO).  Table 3. Cluster Means by Contract Producers For Factors Scores Derived Fromk-Means Clustering 
No. Factors and items Cluster 1(MD)(N =20) (33.33%) Cluster 2 (CO)(N =40) (66.67%) T statisticMeanMarket uncertainty 1. Having a guaranteed market/buyer for crop 4.000 4.025 -0.1602. Payment is more reliable 3.950 4.150 -1.7543. Reliable supply of inputs 2.400 3.150 -2.609 *Direct benefit  1. Ability to increase yields 3.100 3.725 -2.627 *2. Acquire knowledge/technical assistance from contractor 2.200 3.950 -11.769 *3. To acquire knowledge for use on new crops (Atlantic potato variety) 2.800 4.075 -7.564 *4. Ability to receive a higher price 3.850 3.850 0.000Intangible benefit  1. Ability to make new relationships with other farmers 4.000 4.000 0.0002. Saw benefits from other farmers 3.950 4.075 -1.115*significant at the 10% level; **significant at the 1% level.  There are thus two distinct clusters of respondents categorized according to their motivations to contract for potato, the groups have significant differences in some motivation factors such as reliability of 
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payment, reliability of input supply, ability to increase yields, acquisition of knowledge/technical assistance and knowledge for use on new crops (Atlantic variety). As shown in Table 3, the contract oriented (CO) group has a higher level of motivations to form the contract agreement. The CO farmers can be as contract motivators since they intend to gain as much as direct benefits and reduce uncertainty through contract partnerships. As they have less assets and income relatively, they reduce production and marketing risks in terms of availability of input (seed) and payment by engaging in a contract with modern supply chains.  Table 4. Cluster of Contracted Partnership Background and Contracted Reasons 
Factors and items Cluster 1 (MD)(N =20) (33.33%) Cluster 2 (CO) (N =40) (66.67%) Frequency (%)How long is your contract period? (month) 42.75 39.93How do you become a contract potato grower?Recommendation from other farmers who have been contracted 8 (40.00) 22 (55.00) Sending an application to Indofood 8 (40.00) 9 (22.50) Offered by Indofood (or its representatives) 4 (20.00) 8 (20.00) Local official/extnension workers 0 (0.00) 1 (2.50)Why are you offered a contract by Indofood?I have experience in growing potato 15 (75.00) 20 (50.00) I have more land and can produce more 1 (5.00) 7 (17.50) I can meet high quality standards 3 (15.00) 4 (10.00) Why do you choose Indofood as a contract partner?  It is the only one company which I know and I am able to access. 11 (55.00) 12 (30.00) Hear good opinions from other contract farmers 3 (15.00) 6 (15.00) The company gives me a better contract term 0 (0.00) 12 (30.00) The company is big and have a good reputation 1 (5.00) 5 (12.50) Influenced by a friend 4 (20.00) 2 (5.00)The company offers me a flexible condition 1 (5.00) 3 (7.50)What are the main advantages for you to agree the contract?Access to appropriate potato seed 12 (60.00) 27 (67.50) Getting information on how to produce potato 1 (5.00) 0 (0.00)Good (high) price for product 0 (0.00) 1 (2.50)Fixed price for crop, less risk, and assured market 7 (35.00) 12 (30.00)  When the respondents were asked some questions regarding the background to their formation of a contract, the two groups responded with a variety of answers. As described in Table 4, the market-derived (MD) group was dominated by farmers who had engaged in a contract for a longer period and had become involved in a contract because of recommendations 
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by other contract farmers and because they had offered themselves to the Indofood’s representatives (middle men). This cluster seems to be more dominated by independent farmers. Compared to the contract oriented (CO) group, the second cluster is formed from farmers who were recommended by other contract farmers. Farmers in the both clusters perceive that farming experience is the main reason they are chosen as a contract partner. When the farmers were asked regarding why they chose Indofood as a contract partner, most of them responded that the firm was the only one company they knew and were able to access. Access to appropriate potato seed was also a reason for the farmers in the two clusters involving in a contract partnership.  5. SOCIO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PRODUCER SEGMENTS To gain a clear picture of the characteristics of each cluster, the socio demographic characteristics of the members of each group are explored.  The outcome of the cluster analysis between the market-driven and contract oriented groups differs according to the contract motivation dimensions: market uncertainty, direct benefit, economic, and intangible benefit. They are not different regarding the proportion of land used for contract, proportion of income from potatoes, per capita income, age of respondents, education, farming experience, and farming with only one variety (Table 5).  As shown Table 5, the market-driven group (MD) represents producers with larger farming land (2.6 hectares) and land for potatoes (1.8 hectares) compared to the contract oriented (CO) group. Most of their land is irrigated (0.8 hectares) and most of them use rented land for the potato farming. Moreover, they have better assets such as cars and water pumps than the CO group. This group is dominated by young and educated farmers who has an average age of 43 years and has been education for almost 9 years on average. It seems that the MD group is consisted of well established farmers. However, the group invests less in social capital. The MD farmers are less involved in farmer groups and perceive lower honesty (trust) which promote less relationship quality to the firm. Because of they have more assets, this group can easily change their relationship marketing to other buyers when they expect less beneficial partnerships.     
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Table 5. Cluster by Characteristics of Respondents 
Factors and items Cluster 1 (MD)(N =20) (33.33%)

Cluster 2 (CO)(N =40) (66.67%) T stat MeanLand and asset Total farming land (hectare) 2.561 1.792 1.826Total land for potato (hectare) 1.528 1.095 1.697Proportion of land used for contract (%) 85.116 85.863 -0.126Irrigated land (hectare) 0.805 0.487 1.569Number of farmers using rent land (persons) 17 (85.0%) 25 (62.5%) 1.812Number of farmers using utilized land (persons) 1 (5.0%) 8 (13.3%) -1.539Values of owned cars (million rupiah) 28.100 9.125 2.210 * Values of owned water pumps (million rupiah) 2.348 1.430 1.630Income Proportion of income from potato (%) 45.723 58.800 -1.433Income per capita (million rupiah) 18.600 14.700 0.8121Social capital  Age (years) 42.750 45.125 -0.909  Education (years) 8.800 8.150 0.686  Farmer group (persons) 3 (15.0%) 16 (40.0%) -1.995 ** Farming experience (years) 18.400 18.650 -0.077  Relationship quality - Honesty (average) 0.038 0.563 -2.702 *** Farming with only one variety (Atlantic) (persons) 16 (80.0%) 35 (87.5%) 0.758  *Significant at the 10% level; **Significant at the 5% level; *** Significant at the 1% level.  Interestingly, the use of rented land and utilized land (utilizing government’s land) is significantly different between MD and CO groups. More than 60 percent and 13 percent of CO farmers use rented and utilized land to grow their contracted crops. This means that they accept risks in providing land since they expect that the contract benefits will be greater. On the other hand, the contract oriented group contained by farmers with a high level of motivation to form long term partnerships. They were also more adaptable, and relied on getting benefits from the contract. These can be seen from their perception of the relationship quality factor (honesty), involvement in farmer groups, perception of the market uncertainty and belief that they would receive direct benefits from the contract.  6. SUMMARY This paper highlights farmers’ motivations for engaging in contracts with a large agribusiness firm, Indofood. This study has addressed the question of whether farmers really want to be engaged in contracts. This study finds four components affecting farmers to participate in contracts with Indofood. 
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Their motivations are categorized as market uncertainty, direct benefits, economic benefits, and intangible benefits.  Market uncertainty is still the main problem faced by farmers supplying high-value food products. Marketing uncertainty perceptions of contract farmers in the Indonesian potato industry is affected by the reliability of payment, having a guarantee for marketing the crop, and the need or otherwise to organize transportation to market. One particular attraction of contracting with Indofood is that the payments to the farmers are assured consistently. The reputation of Indofood as a multinational corporation makes farmers perceive that the firm’s payment is still reliable, although there is sometimes a delay of payment for the Atlantic yields. Moreover, as the farmers can get Atlatic seed on credit from Indofood, they recognize that Indofood’s payment mechanism can be relied on, thus covering uncertainty in marketing.  This finding is supported by a study by Beukema and Zaag (1990) that shows that farmers are more likely to establish long-term relationships with seed suppliers, in order to reduce the uncertainty in the output market. Yield of non-traditional products is more uncertain than traditional crops and such crops are often more perishable (Marsh and Runsten 1995). Thus having a guarantee for potato marketing through a contract with Indofood is the most important motivation to establish the relationship. Another motive for farmers involving in contracts is the free transportation provided by the firm to move the potatoes from their houses to the firm’s warehouse. This facility is attractive for the farmers to reduce the post harvest risks. Potatoes which are a perishable commodity must be moved quickly after harvesting and be kept in dry places to avoid extra water which may damage potato tubers. Farmers are interested to engage in contracts since they see direct benefits from the participation. The direct benefits that can be obtained by contract farmers are increasing yield, acquiring knowledge/technical assistance and knowledge the use of new crops (Atlantic variety), and accessing high quality seed. These motivations reveal that the opportunities and constraints faced by the potato farmers. Some authors, Miyata et al (2009), Dev and Rao (2005), and Key and Runsten (1999), argue that contract farming represents a great opportunity to boost agricultural development through capital investment, transferring technology, and access to markets. The increasing yield results in a rise in income which is caused mainly from the higher prices of products. As the survey result, the potato price is significantly different between the Indofood and non contract 
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farmers. The Indofood farmers can have the potato price of more than 3893 rupiah per kg, meanwhile the non contract farmers only get less than 3017 rupiah on average. Although the average total potato production for Indofood farmers is higher, the average production is statistically not significant. Involvement in a contract with Indofood helps the contract farmers not only to obtain increasing yields, but also to acquire knowledge/technical assistance and knowledge of the use of the Atlantic variety from the firm’s middlemen. Moreover, the farmers can access high quality seed which is imported directly from the seed company and includes the first filial generation (F1) of Atlantic seed. In this study, the economic motive is associated with contract farmers’ perceptions of price, income, and profit. The results of PCA analysis suggest that the economic motivation for involvement in a contract relates to having the ability to receive a higher price. Again, the results obviously show that potato prices cause potato farmers to join in the modern supply chain. Their need for higher price is reasonable since producing high value agribusiness products (HVAP) such as potatoes make households more vulnerable to food shortages and price fluctuations. Prices of the non-traditional crops are more volatile due to thinly traded markets, yield is more uncertain than with traditional crops and such crops are often more perishable (Marsh and Runsten 1995). In contracts, price transparency is needed by farmers to decrease uncertainty. Another motive for farmers’ participation is the intangible benefits that contract farmers may experience. Intangible benefits are latent advantages of the contract that the farmers did not expect at the beginning of the contract. The intangible benefits formed in this study include the ability to form new relationships with other farmers, perceiving the benefits received by other farmers, and acquiring knowledge for use on traditional crops (Granola). These intangible benefits are different to the variable found in the research by Masakure and Henson (2005) who suggest that seeing benefits to other farmers and getting satisfaction from growing export crops are intangible benefits of contracting to Indofood. The results of this study show that there are two main producer groups within the sample. Firstly, the market-derived (MD) group consists of established farmers who have a low motivation to engage long term partnerships in a contract. Secondly, the contract oriented (CO) group is dominated by farmers who have a high motivation to become involved in contract farming. Although the CO farmers have less physical assets, they have the potential to increase the efficacy of input and output markets using 
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their social capital such as relationship quality and their involvement in farmer groups. Through contract production, farmers with limited capital can link successfully to modern supply chains. This result relates to some studies by Simmons et al. (2005), Henson et al. (2005), Huang et al. (2007), and Maertens and Swinnen (2009) that find contract farming can be seen as a golden bridge to link small scale farmers who have the resources required to produce high value commodities with large firms which require the continuity in the supply of high quality commodities. The most important motivation for contract farming for potato farmers is to decrease market uncertainty, particularly to obtain a reliable supply of inputs and more reliable payments from the contracted firm. Contracting for food processors provides a less uncertain option to avoid production and marketing problems. This study displays the complexity of contract motivations and thus acts to enhance our understanding of the manner in which production contracts are positioned within small scale farmers’ livelihood strategies.  For example, the potato farmers particularly the contract oriented (CO) group are willing to rent potato land as long as their expectations for contract benefits are greater. Another motivation which encourages potato farmers to become involved in contracts is direct benefits such as the ability to increase yields, acquire knowledge/technical assistance from contractor, and to acquire knowledge for use on the new crop, Atlantic potatoes. This suggests that a production contract can be seen as having a potential direct effect on better yields, in turn, the farmers expect higher income. This also shows the high level of farmers’ adjustment to the transformation of the agrifood system which requires high quality agricultural commodities. Obtaining knowledge/technical assistance from contractors and acquiring knowledge for use on the new crop are benefits and consequences for farmers who engage in contractual agreements.  Technical assistance is important for the effective adoption of new channels by potato farmers. Producer segmentation which is based on contract motivations is used to address the ex-ante motivations for small scale farmers to engage in contracting. On-going research on the nature of their motives is needed in the context of the restructuring of supply chains and policy reforms. In the case of global supply chains involving large scale agribusiness firms, small growers frequently find difficulties to link to high value markets and the market driven by highly concentrated retailers/firms. An understanding of the motivations of producers to farm contracts can be used to explore the 
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likely impacts on their agricultural operation. In turn, this addresses the long-term sustainability of contract arrangements. The findings of this study can be used by firms in related businesses, such as wholesales supermarkets, and processors which demand potato from farmers. Regarding the transformation phenomenon in Indonesian food supply chains, the modern supply chains, such as supermarkets and potato processors, need information in terms of farmers’ perceptions about trust to the buyers. It will accelerate efficiency in supply chain marketing of potato industry if they are able to understand their association to farmers and build a better coordination in their relationships by considering the factors that enhance the building and development of trust. This will enable them to take the right actions to influence farmers when necessary. Moreover, this study also can be used as a public policy to Indonesian government, especially agriculture department, which should increase its role to support Indonesian potato farmers who are still under confident engaging in the modern supply chains.  REFERENCES Beukema, H.P., and  D.E. van der Zaag. 1990. Introduction to potato production. Wageningen, Pudock: Backhuys Publisher. Binswanger, H.P. 1981. ‘Attitudes Toward Risk: Theoretical Implications of An Experiment in Rural India’. The Economic Journal. 91(December): 867-890. Calinski, R.B., and J. Harabasz. 1974. ‘A Dendrite Method for Cluster Analysis’. Communications in Statistics. 3:1-27. Dev, S.M., and N.C. Rao. 2005. ‘Food Processing and Contract Farming in Andhra Pradesh: A Small Farmer Perspective’. Economic and Political Weekly. 40(26): 2705-2713. Eaton, C., and A.W. Shepherd. 2001. ‘Contract Farming Partnerships for Growth’.  FAO Agricultural Services Bulletin No. 145, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.  FAO. 2008. ‘Potato World’. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) website http://www.potato2008.org/en/world/index.html. FAO. 2009. International Year of the Potato 2008: New Light on a Hidden Treasure, an End of Year Review. Rome: Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Glover, D.J. 1987. ‘Increasing the Benefits to Smallholders from Contract Farming: Problems for Farmers’ Organizations and Policy Makers’.World Development. 15(4): 441-448. 
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