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BAB  I.  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

 Abad 21 adalah abad pengetahuan dan informasi, abad yang penuh dengan 

peluang dan ancaman, dan abad yang juga memberikan peluang yang sama 

kepada semua pihak untuk menjadi kuat dan kaya. Namun, peluang bagi 

melebarnya kesenjangan antara bangsa atau kelas yang kuat dengan yang lemah 

pun semakin terbuka. Itu semuanya sudah jelas akan terjadi, sama seperti halnya 

peningkatan jumlah penduduk, konversi lahan, dan kelangkaan sumberdaya alam 

(scarcity). Pada kondisi seperti itu, kreativitas dan informasi (intangible elements) 

akan menjadi senjata utama untuk berkompetisi, itu lebih penting dari sekedar 

sumberdaya fisik (tangible elements). Kreativitas lokal adalah yang utama, namun 

perlu disinergikan dengan budaya-budaya impor (yang baik-baik) yang sudah 

ditransfer kedalam budaya lokal. Langkah utama untuk itu adalah membangun 

sumberdaya manusia, karena ia akan menjadi faktor penentu (determinant) bagi 

sukses atau gagalnya seseorang, kelas, atau bangsa  di abad itu (Kim-Dae-jung, 

2001).  

 Berbicara tentang pembangunan sumberdaya manusia, kita dihadapkan 

kepada kenyataan konsep, model, pendekatan, atau paradigma yang beragam latar 

belakang dan implikasinya. Untuk itu, sudah selayaknya berhati-hati dan selektif, 

baik didalam memilih konsep, model, pendekatan, dan paradigmanya maupun 

dalam mengimplementasikannya. Dengan demikian, peluang untuk terjebak 

kedalam pendekatan yang bias dan berimplikasi negatif, seperti rekayasa (social 

enginering) dapat diminimalkan. Menurut Tjondronegoro (1990), konsep, model, 

pendekatan, dan paradigma pembangunan sumberdaya manusia yang layak untuk 

diadopsi hendaknya yang mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan 

masyarakat (community development), yaitu membawa perubahan sosial yang 

damai, tertib, adil, serasi, partisipatif, transparan, bertahap, dan berkelanjutan. 

Salah satu pendekatan pembangunan sumberdaya manusia yang dipandang sesuai 

dengan prinsip-prinsip community development tersebut adalah pemberdayaan 
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(empowerment). Menurut Word Bank (2002): “empowerment is the exspansion of 

asset and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, 

control, and hold accountable instituions that affect their lives”. 

Seperti halnya negara-negara lain di dunia, pemberdayaan masyarakat juga 

menjadi perhatian Bangsa Indonesia. Departemen Pertanian (2002) menyatakan 

bahwa misi utama pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah 

memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. Salah satu 

komponen masyarakat atau pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah 

petani.  Petani yang dimaksud di sini adalah peasant atau paling banter farmer, 

bukan plantation, estate, atau capitalist farm  (Ellis, 1988), dan juga bukan petani 

lapisan atas atau petani kaya (large comercial farm) yang menurut Herman 

Soewardi (1972) sudah serba lebih dalam segala hal. Menurut Encyclopedia 

Britannica dalam Ganjar Kurnia (2004), peasant adalah: “any member of a class 

of persons who till the soil as small and owners or as agricultural labourers. The 

term peasant originally referred to small-scale agriculturalist in Europe in 

historic times, but many other societies, both past and present, have had a peasant 

class”. Oleh Gunawan Satari (1999), peasant  ini disejajarkan dengan petani 

gurem atau petani kecil, yang menurut Scott (1993) meski jumlahnya dominan 

namun kondisinya tetap lemah dan senantiasa keluar sebagai pihak yang kalah.    

Para petani gurem atau petani kecil (peasant) di Indonesia layak untuk 

diberdayakan, karena secara kuantitatif keberadaannya masih signifikan. Menurut 

Departemen Pertanian (2002), lebih dari 10,5 juta (53%) rumah tangga petani 

menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, dan lebih dari 6 juta (30%) menguasai 

lahan kurang 0,25 hektar.  Hasil Sensus Pertanian tahun 2003 menunjukkan 

bahwa presentase petani gurem (yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar) 

terus bertambah, yakni dari 52,7% pada tahun 1993 menjadi 56,5% pada tahun 

2003. Untuk Pulau Jawa, jumlah petani gurem ini meningkat dari 69,8% pada 

tahun 1993 menjadi 74,9% pada tahun 2003 (Ganjar Kurnia, 2004). Penguasaan 

lahan yang sempit mengakibatkan usahatani tersebut tidak menarik secara 

ekonomis karena pengelolaan lahan tidak efisien, akibatnya tidak memberikan 

jaminan pendapatan yang layak (Departemen Pertanian, 2000). Lebih jauh, 

kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas produk petani kelas ini tidak memenuhi 
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kriteria pasar (Kasryno, dkk., 2000). Memang hasil produksi dan produktivitas 

tanaman pangan dan hortikultura petani Indonesia terus meningkat, namun 

hasilnya sangat sedikit yang menjadi konsumsi masyarakat internasional. 

Pemerintah melalui Departemen Pertanian memang telah melakukan 

beberapa terobosan untuk meningkatkan kinerja para petani gurem tersebut, 

misalnya program intensifikasi, baik yang hanya bersifat on farm seperti program 

Bimbingan Masal (BIMAS) pada tahun 1965, Intensifikasi Masal (INMAS) pada 

tahun 1968 yang disempurnakan menjadi Intensifikasi Khusus (INSUS) pada 

tahun 1979, SUPRA INSUS pada tahun 1984, Peningkatan Mutu Intensifikasi 

(PMI) pada tahun 2002, maupun program yang mencakup nilai tambah pada off-

farm seperti Intesifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS). Namun hasilnya tetap 

tidak efisien dan tidak efektif. Menurut Departemen Pertanian (2000), 

permasalahan utama dari semua itu adalah lemahnya sistem pengelolaan 

usahatani,  tegasnya pengelolaan usahatani masih dilakukan secara individu atau 

tercecer. 

Implikasi dari sistem pengelolaan individualis pada petani gurem adalah 

sulitnya mereka beranjak dari subsistensi. Secara riil mereka tetap berada pada 

kondisi yang lemah (powerless) dalam segala hal. Seperti dalam penguasaan 

informasi, penyediaan modal, pengadaan sarana produksi pertanian, pengadaan 

tenaga kerja, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya. Seperti halnya informasi 

(atau inovasi) yang terkait dengan pertanian, bagi petani itu merupakan kebutuhan 

yang bersifat dinamis. Namun pada kenyataannya, tidak semua individu memiliki 

kemampuan untuk mengakses informasi yang dibutuhkannya. Media komunikasi 

atau sumber informasi yang jumlahnya terus meningkatpun tidak senantiasa 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh petani. Sementara penyuluh 

pertanian yang dulu disanjung petani dan berperan sebagai ujung tombak 

pencapaian swasembada beras berada dalam kondisi tidak berdaya (powerless) 

juga. Begitu juga dengan akses petani kecil terhadap modal, pasar, sarana 

produksi pertanian, dan sumber-sumber produktif lainnya tetap lemah. Padahal 

Reijntjes et al (1992) mengatakan bahwa pasca Revolusi Hijau petani  kecil akan 

menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, seperti kerusakan lingkungan, 

resurgensi, erosi genetik,  penurunan produktivitas lahan, perubahan iklim, 
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ketergantungan atas pupuk dan pestisida sintetis, perubahan pola tanam, 

pemasaran, pencemaran, dan sebagainya, yang dampaknya akan dirasakan oleh 

petani dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Diposisikannya petani kecil dalam relasi kemitraan tetap tidak membuat 

mereka berdaya. Meskipun Undang-Undang Kemitraan Nomor 9 Tahun 1995 

sudah diberlakukan, dan dengan tegas menyebutkan bahwa “kemitraan adalah 

kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar 

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan”,  namun seringkali petani kecil dirugikan karena modus 

eksploitasi dari inti. Hasil penelitian Teguh Kismantoroadji (2003) tentang 

kemitraan petani sayuran menunjukkan bahwa kemitraan ditandai dengan 

dominannya konflik dan ketergantungan, disebabkan cara pembayaran, perlakuan 

mendikte, penentuan harga juan dan keuntungan secara sepihak oleh pihak inti, 

dan sebagainya. 

 Kehadiran pengusaha agribisnis terutama pada sayuran, pada 

kenyataannya juga tidak mengangkat petani kecil. Kecenderungannya mereka 

hanya mempertajam pelapisan petani karena lahir sebagai kelas tersendiri yaitu 

petani berdasi. Pada akhirnya mereka muncul sebagai penguasa baru dalam segala 

hal, hingga mempertajam kesenjangan dengan lapisan petani kecil. Sekalipun 

terjadi   transpormasi informasi dari petani lapisan atas kepada kelas petani 

lainnya, namun petani kecil tetap tidak mendapatkan surplus, karena proses 

tersebut berjalan lamban (Rivera, dkk., 1991). 

 Meskipun UU No 12 Tahun 1992 telah diberlakukan dan orientasi petani 

telah bergeser dari monokultur ke orientasi multi-kultur, namun pemerintah belum 

mendukung gerak ke diversifikasi tanaman ini.  Akibatnya, para petani kecil 

mengalami kesulitan mulai persiapan, produksi, pengolahan pasca panen dan 

pemasaran hasil produksi (Soelaiman dkk, 1998).   

 Secara makro, pertanian Indonesia yang didominasi oleh usaha skala kecil 

yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani yang sebagian besar tingkat 

pendidikannya sangat rendah (87% dari 35 juta tenaga kerja pertanian 

berpendidikan SD ke bawah), berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki 

produktivitas yang rendah, akan berdampak kurang menguntungkan terhadap 
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persaingan di pasar global, karena petani dengan skala kecil itu pada umumnya 

belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokal yang selanjutnya 

berakibat pada rendahnya efisiensi usaha dan jumlah serta mutu produk yang 

dihasilkan (Departemen Pertanian, 2002). 

 Fenomena tersebut jelas menunjukan kurang dan lemahnya partisipasi 

petani Indonesia dalam kancah persaingan global. Akibatnya pertumbuhan 

diversifikasi produk pertanian untuk ekspor juga sangat lamban, baik dari segi 

jumlah, jenis, maupun mutu.  Lebih jauh distribusi nilai tambah yang dihasilkan 

dari ekspor komoditas pertanian tidak merata atau hanya dinikmati oleh segelintir  

pengusaha agribisnis.  Sementara itu, para petani kecil hanya menikmati pasar 

domestik dengan perkembangan permintaan yang juga tergolong lamban (Sa’id 

dan Intan, 2001). 

 Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi dan 

suramnya peluang reformasi agraria (land reform) secara adil (terutama 

menyangkut hak kepemilikan lahan di Pulau Jawa), maka petani kita tidak dapat 

lagi hanya mengandalkan cara-cara lama, tetapi dituntut untuk terus meningkatkan 

daya saing, baik sisi penawaran (supply side) maupun sisi permintaan (demand 

side). Oleh karena itu mereka yang mayoritas berlahan sempit dan tercecer harus 

bersatu dalam satu ikatan kerjasama pengelolaan yang kuat. Jika tetap tidak, maka 

sudah dapat dipastikan mereka akan tersingkir dari persaingan yang semakin ketat 

di era globalisasi, bahkan menurut Saragih (2000), Sa’id dan Intan (2001) tidak 

menutup kemungkinan petani kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. 

 Sejalan dengan itu, Departemen Pertanian (2000) juga menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan efisiensi usahatani dan untuk meningkatkan pendapatan 

petani serta mengembangkan lapangan pekerjaan di pedesaan, diperlukan 

konsolidasi pengelolaan usahatani, sehingga dapat memenuhi skala ekonomi 

untuk dikelola secara modern dengan teknologi maju.  

 Atas dasar pemikiran tersebut di atas dan mengacu kepada apa yang 

diungkapkan oleh Sinaga dan White (1980) bahwa yang menjadi masalah dari 

pembangunan pertanian bukan pada perangkat teknologinya, tetapi struktur 

kelembagaannya dalam masyarakat pedesaan --dimana teknologi tersebut masuk-- 

yang menentukan apakah teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif 
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atas distribusi pendapatan, dan Mubyarto (1994) yang dengan tegas mengatakan 

bahwa aspek kelembagaan akan tetap berperan penting dalam pembangunan 

pertanian, maka diperlukan usaha khusus pemberdayaan petani yang antara lain 

dilakukan melalui collective farming.  

 Collective Farming dapat didefinisikan sebagi sejumlah areal pertanian 

yang dikelola secara kolektif, baik berdasarkan ikatan famili, kelompok tani, 

ataupun ikatan kelompok lainnya, yang merupakan hasil penggabungan 

pengelolaan lahan yang dimiliki oleh anggotanya untuk mencapai skala ekonomis 

dalam pengelolaannya (Sa’id dan Intan, 2000). 

 Collective Farming pada dasarnya lahir dari ketidakcocokkan dan 

ketidaksetujuan para pakar pertanian yang berparadigma kritik atas konsep Rice 

Estate dan Corporate Farming yang cenderung bermodus kapital dan eksploitatif. 

Namun secara pragmatis, konsep Collective Farming  lahir sebagai wujud koreksi 

dari para praktisi terutama para petani yang telah mencoba menerapkan konsep 

Rice Estate dan Corporate Farming.   

 Collective Farming  dirasakan oleh petani lebih adil dan dipandang oleh 

para pakar penganut aliran strukturalis lebih humanis dan demokratis. Melalui 

model Collective Farming petani kecil (peasant) dapat dengan mudah mengakses 

sumberdaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan usahataninya. Petani tidak 

perlu memikirkan bibit, modal untuk membayar tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, 

dan pasar. Secara teknis teknologi pertanian modern dapat diimplementasikan 

secara optimal, dan keseragaman pola tanam yang berperan dalam mengendalikan 

hama penyakit juga terjamin. Hal ini tidak terlepas dari peran kelompok dalam 

menerapkan metode partisipatif dalam merencanakan, mengorganisir, 

melaksanakan, dan mengontrol aktivitas usahatani. Kondisi ini sangat dirasakan 

oleh para petani kecil terutama yang berstatus sebagai penyakap.  

Para pakar strukturalis penganut paradigma kritik percaya bahwa model 

Collective Farming juga dapat dijadikan sebagai pemecah kebuntuan dari 

reformasi agraria yang notabene menjadi prasyarat utama bagi suksesnya 

pembangunan pertanian. Oleh para pakar model ini dirasakannya sebagai 

terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di bidang 

pertanian terutama tanaman pangan (padi). Karena disamping jauh dari 
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penimbunan kapital, juga karena lahir dari pemikiran petani sebagai pelaku utama 

di sektor pertanian. Secara sosiologis model ini pun tetap akomodatif bagi para 

petani kecil yang berstatus sebagai penyakap yang secara kuantitatif jumlahnya 

cukup signifikan.  

Permasalahan yang kemudian muncul adalah Departemen Pertanian 

sendiri yang lebih optimis dengan konsep Rice Estate dan Corporate Farming 

sebagai jalan keluar yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan 

dengan tanaman pangan dan kesejahteraan petani merasa ragu dengan model 

Collective Farming tersebut.  Keraguan akan keunggulan Collective Farming  

juga muncul dari pihak-pihak lainnya, baik dari dunia akademisi maupun dari 

dunia praktisi (termasuk petani yang belum mengetahuinya).  

Atas dasar pemikiran itu, maka menarik untuk diungkap, dipaparkan, dan 

diapresiasikan, bagaimana sesungguhnya keragaan model Collective Farming itu? 

Apa keunggulannya jika dibandingkan dengan model  Rice Estate dan Corporate 

Farming? apa kelemahan dari model Collective Farming itu? Serta adakah 

dampak ganda (multiflier effect) dari moder Collective Farming tersebut?  

Mengingat model Collective Farming, Rice Estate dan Corporate Farming 

telah diimplementasikan di Desa Rancakasumba Kabupaten Bandung, maka 

pengungkapan mengenai model Collective Farming  dalam tulisan selanjutnya 

(terutama dalam pembahasan) akan pula disertai dengan penyajikan fakta-fakta 

dan data-data hasil survey dari para petani desa tersebut.     

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

  

Berdasarkan uraian dan pertanyaan-pertanyaan pada latar belakang di atas, 

maka  dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keragaan sistem Collective Farming? 

2. Apa keunggulan model Collective Farming jika dibandingkan dengan 

model Estate Farming dan Corporate Farming? 

3. Apa dampak Collective Farming atas keberdayaan petani?  

 



 9 

1.3.  Tujuan Penelitian 

  

Berpatotak padaa permasalahan yang diidentifikasi, maka ditegaskan 

bahwa tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keragaan sistem Collective Farming? 

2. Untuk mengetahui keunggulan model Collective Farming jika 

dibandingkan dengan model Estate Farming dan Corporate Farming? 

3. Untuk mengetahui dampak Collective Farming atas keberdayaan petani?  

 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna laksana kepada 

penulis dan pengguna lainnya, baik secara akademis maupun secara praktis. Bagi 

kepentingan akademis dan penelitian, diharapkan menjadi informasi (sebagai 

kasus untuk dibahas dan dianalisis oleh para mahasiswa) dan informasi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

merumuskan kebijakan, memperbaiki metode yang telah diterapkan sebelumnya 

dan menjadi bahan pertimbangan bagi pendekatan pemberdayaan, khususnya 

pemberdayaan petani. 
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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Sistem Collective Farming sesungguhnya bukan merupakan model 

pendekatan bari di Indonesia. Konsep Collective Farming sesungguhnya 

merupakan konsep klasik yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat tradisional 

yang masih menjunjung tinggi hakekat manusia sebagai mahluk sosial. 

Keberadaan Collective Farming mulai terdegradasi dari sistem sosial seiring 

dengan dikembangkannya konsep kemandirian (otonomi) secara radikal pasca 

modernisasi.  Hadirnya kembali model Collective Farming menegaskan bahwa 

sebagai mahluk sosial manusia tidak bisa menjadi manusia yang otonomi penuh. 

Sebab sebagaimana dikemukakan oleh Clark (1973) tidak ada satu pun 

masyarakat yang sama sekali otonom dan benar-benar dapat menggantungkan 

nasib pada dirinya sendiri. 

 Jejak-jejak sistem Collective Farming  masih dapat kita saksikan pada 

masyarakat adat Kampung Naga, atau pada sistem pengolahan lahan secara 

bersama (sambatan atau seredan) di beberapa daerah di Jawa Barat (Azis, 2002).  

Namun kehadiran konsep Collective Farming di jaman modern seperti sekarang 

ini berbeda jauh dengan sistem yang lalu, dimana implementasi model Collective 

Farming baru lebih  bernuansa ekonomis dibanding segi sosialnya.  

    

2.1. Sistem Collective Farming  

  

 Tujuan jangka panjang Collective Farming menurut Fakih (2003) adalah 

mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri dalam artian berbasis komunitas, 

berdaya saing, berkelanjutan, efektif dan efisien melalui pengelolaan usahatani 

secara ekonomis, kolektif dan partisipatif. Model ini mirip dengan sistem 

Agribisnis Berbasis Komunitas sebagaimana di ungkapkan oleh (Sitorus dkk, 

2001). Prinsip dari pengembangnnya adalah membangun keterpaduan dan 

kemandirian pengambilan keputusan bersama. Collective Farming  merupakan 

model rekayasa dari Estate Farming dan Corporate Farming.  Collective Farming 

sesungguhnya lebih menekankan kepada pengelolaan bersama usahatani, artinya 
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tidak ada orientasi kepada konsolidasi fisik lahan seperti konsepsi dasar 

Corporate Farming.     

Model Collective Farming merupakan keputusan kolektif para petani yang 

mengkritisi dampak negatif dari Corporate Farming. Hasil penelitian Setiawan 

(2002), menunjukkan bahwa petani lebih tentram berusahatani dalam relasi 

Collective Farming, ketimbang dengan sistem Estate atau Corporate Farming. 

Adapun respon positif petani atas model Collective Farming lebih disebabkan 

oleh tingginya kontribusi rasa aman atas petani yang rata-rata sebagai besar 

berstatus  penyakap. Sistem sewa dan konsolidasi fisik lahan yang terkandung 

dalam konsepsi dasar Corporate Farming dan Estate Farming merupakan dua 

unsur yang sangat ditentang oleh petani kecil khususnya petani kecil yang 

berstatus penyakap. 

Hal itu terjadi mengingat kegiatan usaha di bidang pertanian pada 

umumnya sangat sensitif jika sudah menyangkut masalah bagaimana mengelola 

tanah pertanian agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau si 

pengelola berfikir secara ekonomi, maka yang menjadi tujuan usahatani itu ialah 

memperoleh pendapatan bersih yang setinggi-tingginya dan tanah itu dapat terus 

memberikan hasil dalam jangka waktu yang lama. Menurut Berizi (1979), dalam 

penyusunan rencana pengusahaan lahan perlu memperhatikan hal-hal berikut agar 

tujuan tersebut di atas tercapai:  

1. Terbatasnya luas lahan pertanian, tenaga kerja, atau modal yang dapat 

disediakan, serta keadaan lingkungan yang sudah tertentu; 

2. Adanya berbagai alternatif usahatani yang dapat dilaksanakan di atas lahan 

tersebut; 

3. Tingkat teknologi yang sudah tertentu untuk setiap macam usahatani di 

tempat itu, sehingga koefisien korbanan hasil atau input output sudah 

tertentu pula; 

4. Harga korbanan (input) dan hasil (output) dari setiap macam usahatani yang 

akan menentukan besarnya pendapatan bersih tempat satuan usaha  

Melihat hal-hal dalam penyusunan rencana pengusahaan lahan menurut 

Barizi (1979) pada point satu di atas, Collective Farming merupakan suatu 

alternatif yang dapat dipilih oleh petani guna mengusahakan lahan miliknya. 
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Dalam menjalankan usahataninya Mosher (1966) menyatakan bahwa, setiap 

petani memegang dua peranan. Dia sebagai juru tani (cultivator) dan sekaligus 

seorang pengelola (manager). Peran sebagai juru tani menyangkut pemeliharaan 

tanaman dan hewan guna mendapat hasil yang berpaedah, peran sebagai pengelola 

terutama dalam pengambilan keputusan dan penetapan pilihan dari alternatif-

alternatif yang ada.  Pada kasus petani kecil, apa yang diungkapkan oleh Mosher 

benar-benar terjadi, akibatnya secara sosial budaya kecil kemungkinan bagi siapa 

saja untuk memisahkan petani dari lahannya, sekalipun petani penyakap. Petani 

sebenarnya sangat rasional, artinya jika lahan mereka disewakan, dan mereka 

bekerja sebagai buruh tani berarti statusnya turun satu derajat, yakni dari pemilik 

atau penggarap ke buruh tani. Hal itu sangat mustahil diterima oleh petani yang 

subsisten. Disamping itu, jika lahan garapan mereka disewakan kepada 

pengusaha, maka uang sewa akan jatuh kepada pemilik lahan, hal itu berarti 

kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Inilah faktor sosial ekonomi yang 

menyebabkan petani lebih memilih model Collective Farming. 

Sumberdaya lahan terutama menyangkut pengusahaan merupakan faktor 

utama yang menjadi kendala dalam penerapan model Estate Farming dan 

Corporate Farming.  Meskipun didalam model Collective Farming masih 

terkandung kalimat sejumlah areal pertanian yang dikelola secara kolektif, baik 

berdasarkan ikatan famili, kelompok tani, ataupun ikatan kelompok lainnya, yang 

merupakan hasil penggabungan lahan yang dimiliki oleh anggotanya untuk 

mencapai skala ekonomis dalam pengelolaannya (Sa’id dan Intan, 2000). Namun 

penggabungan lahan tersebut tidak mengarah kepada penyerahan pengusahaan 

atau konsolidasi fisik lahan, tetapi lebih kepada pengelolaan lahan secara 

bersama-sama.  

Instrumen utama yang menjadi kekuatan dalam model Collective Farming  

adalah kelembagaan, yaitu peraturan-peraturan hasil kesepakatan bersama dan 

institusi kelompok tani sehamparan. Helmi (1997) menyatakan bahwa konsep 

kelembagaan bisa dipahami secara berbeda oleh berbagai orang. Untuk itu penting 

terlebih dahulu memahami arti dari kelembagaan. North (1990) mendefinisikan 

kelembagaan sebagai kerangka kerja di dalam mana interaksi diantara manusia 

terjadi. Lebih jauh ia membedakan antara kelembagaan (institusi) dan organisasi. 
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Menurutnya, organisasi memberikan struktur bagi interaksi manusia berdasarkan 

kerangka kelembagaan yang dibuat. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa 

perhatian terhadap kelembagaan ini penting? Ada beberapa alasan pokok dalam 

hubungan ini: 

 Pertama, kelembagaan adalah alat untuk memfasilitasi kegiatan bersama 

(connected action) dalam mencapai kemajuan sosial ekonomi dalam 

pembangunan (Brinkerhoff dan Goldsmith, 1992). 

 Kedua, kelembagaan membentuk pola interaksi di antara manusia dan hasil-

hasil yang bisa dicapai oleh individual dalam proses interaksi tersebut 

(Ostrom, 1992).   

 Ketiga, kelembagaan dapat meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari 

sejumlah input (masukan tertentu), atau sebaliknya dapat menurunkan 

efisiensi hingga seseorang harus bekerja lebih keras untuk mencapai hasil 

yang sama (Ostrom, 1992).    

 Keempat, kelembagaan membentuk perilaku individu melalui dampak 

insentif yang ditimbulkannya (Ostrom, 1992). Di antara insentif yang 

dimaksudkan oleh Ostrom adalah insentif material dalam bentuk uang atau 

barang dan insentif lainnya seperti kondisi kerja yang lebih baik, 

terbentuknya hubungan sosial yang  menyenangkan, dan perasaan 

keikutsertaan dalam kegiatan penting dan berskala besar. 

Hayami dan Kikuchi (1987), mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan-

aturan yang dilakukan dengan sangsi-sangsi oleh anggota komunitas untuk 

memudahkan koordinasi dan kerjasama diatara penduduk yang menggunakan 

sumberdaya. Oleh karena itu kelmbagaan dicirikan oleh tiga komponen utama, 

yaitu: (1) batas kewenangan (juridiction boundary), untuk menentukan apa dan 

siapa yang tercakup dalam organisasi, (2) hak dan kewajiban (property right) 

yang ditentukan oleh hukum, adat, tradisi, atau konsensus yang mengatur 

hubungan antar anggota masyarakat, dan (3) aturan representatir (rule of 

representation) yang mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan dan kosekuensinya terhadap performa 

organisasi. 
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Berdasarkan definisi Collective Farming yang telah dikemukan di atas, 

maka kegiatan Kelompok Tani yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia 

mirip dengan ciri-ciri Collective Farming. Bedanya, dari segi pengelolaannya 

belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen, seperti halnya sistem 

pengelolaan yang tersirat dalam Collective Farming. Masing-masing anggota 

kelompok tani yang memiliki lahan biasanya mengelola lahannya secara sendiri-

sendiri, sehingga walaupun mendapat bantuan pengadaan input, teknologi, 

informasi, dan modal melalui kelompok taninya, tetapi tetap skala ekonomis 

usahataninya sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

mengintegrasikan lahan-lahan yang telah terfragmentasi yang dimiliki oleh 

masing-masing anggota Kelompok Tani dalam suatu sistem Manajemen Usaha 

Kelompok Tani Terpadu. Beberapa keunggulan yang dapat diperoleh dengan 

Collective Farming atau Manajemen Usaha Kelompok Tani Terpadu, antara lain 

dipaparkan di bawah ini (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2000): 

1.  Menghindari dampak negatif terjadinya fragmentasi kepemilikan dan atau 

penguasaan lahan;  

2.  Pengelolaan usaha milik seluruh anggota Kelompok Tani dilakukan secara 

terpadu dalam suatu sistem manajemen;  

3.  Dapat mencapai skala ekonomis dan mampu memiliki efisiensi pengelolaan 

yang tinggi;  

4.  Memiliki posisi tawar-menawar dalam pasar yang kuat, baik pasar produk 

maupun pasar input;  

5.  Memungkinkan penggunaan teknologi produksi yang lebih ekonomis;  

6.  Mampu meningkatkan pendapatan anggota secara kolektif;  

7.  Mempercepat laju penerapan teknologi produksi, yang berimplikasi pada 

peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan anggotanya; serta  

8.  Menjadi sarana pembelajaran bagi anggota dan calon anggota lainnya dalam 

menguasai teknik-teknik pengelolaan usahatani.  

Dengan keunggulan-keunggulan Manajemen Usaha Kelompok Tani 

Terpadu tersebut, maka untuk mencapai keberhasilan terdapat beberapa prasyarat 

yang harus dipenuhi, seperti dipaparkan di bawah ini: 
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1.  Terjaminnya transparansi dalam pengelolaannya, membutuhkan manajer-

manajer yang handal dan bertanggung jawab;  

2.  Semua anggota berhak mengawasi jalannya pengelolaan usahatani;  

3.  Keputusan tertinggi berada di tangan rapat anggota;  

4. Terdapatnya jaminan hukum bagi berlangsungnya Manajemen Usaha 

Kelompok Tani Terpadu;  

5.  Terdapatnya jaminan hukum yang melindungi hak-hak dan kewajiban 

anggota;  

6.  Terdapatnya sistem pembinaan Manajemen Usaha Kelompok Tani Terpadu 

yang efektif;  

7.  Tersedianya pembiayaan operasi Manajemen Usaha Kelompok Tani 

Terpadu;  

Memahami suatu teori atau pendekatan dengan alat analisis atau 

pendekatan yang sama akan terasa sulit melihat kelebihan dan kekurangannya. 

Untuk itu, memahami Collective Farming  akan lebih terasa positif dan negatifnya 

jika dibandingkan dengan model atau pendekatan lainnya. Mengingat secara 

kausalistik model Collective Farming lahir sebagai reaksi atas model usahatani 

bercorak kolektif lainnya yang telah terlebih dahulu lahir dan diimplementasikan, 

maka terasa urgen untuk menyajikan konsepsi dasarnya, yaitu Estate Farming dan 

Corporate Farming..   

 

2.2. Sistem Estate Farming 

 

 Estate Farming dapat didefinisikan sebagai sejumlah areal, baik yang 

terdiri dari satu maupun lebih hamparan (kawasan) pertanian dalam skala besar, 

yang dikelola secara profesional dengan sistem korporasi, baik yang berstatus 

milik swasta maupun yang berstatus milik negara. Estate Farming lebih 

cenderung untuk menggunakan pola usaha monokultur dibandingkan dengan 

mengusahakan dua atau lebih komoditas. Terdapat beberapa alasan yang menjadi 

pertimbangan kecenderungan Estate Farming menggunakan pola usaha 

monokultur, seperti dipaparkan di bawah ini (Ruthenberg, 1976 dalam Sa’id dan 

Intan, 2000 ): 
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1. Produsen relatif lebih ekonomis menangani pengadaan input-inputnya dalam 

jumlah besar;  

2. Produsen lebih muda melakukan supervisi dan melakukan pembinaan 

(melalui pelatihan) kepada tenaga kerja kurang trampil untuk meningkatkan 

ketrampilannya dalam upaya mencapai produktivitas yang tinggi;  

3. Produsen relatif tidak membutuhkan banyak tenaga manajer produksi dan 

tenaga ahli budidaya, sehingga pengeluaran overheadnya dapat ditekan;  

4. Monokultur lebih membantu proses konservasi lahan dibandingkan dengan 

polikultur atau interkultur, karena dengan monokultur proses erosi tanah 

lebih dapat ditekan;  

5. Perusahaan lebih mudah untuk menyeleksi komoditas yang akan diusahakan 

dan mengatur jadwal penanaman sesuai dengan pertimbangan ekonomis, 

pasar, dan kecocokan lahan dan iklim.  

 Terdapat beberapa keuntungan dari sistem produksi estate farming, yaitu 

kecepatan penguasaan teknis produksi serta konsistensi dalam penggunaannya, 

lebih efisien dalam pengelolaannya, terutama yang berkaitan dengan biaya, 

memiliki akeses pasar yang lebih baik, memiliki akses yang lebih baik terhadap 

kredit pembiayaan usaha, serta memiliki akses terhadap teknologi. Namun 

demikian, beberapa prasyarat pokok harus dipenuhi dalam mengembangkan 

agribisnis padi (lahan basah) dengan sistem estate farming, seperti yang 

dipaparkan di bawah ini: 

1.  Estate Farming tersebut harus membuka lahan baru dengan hamparan yang 

luas lengkap dengan fasilitas irigasi dan transportasi, sehingga memerlukan 

investasi yang sangat tinggi;  

2.  Estate Farming tersebut tidak untuk dilaksanakan dengan menggunakan 

lahan yang sudah diusahakan oleh petani, karena banyak permasalahan yang 

pasti harus diselesaikan terlebih dahulu;  

3. Estate Farming harus dikelola secara profesional, sehingga mampu 

menghasilkan produktivitas lahan yang tinggi;  

4.  Estate Farming harus diusahakan di luar Pulau Jawa dan Bali, di tempat-

tempat yang kecocokan lahannya tinggi dan ketersediaan sumberdaya 

penyokongnya tinggi;  
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5.  Estate Farming harus menjadi sararana pembelajaran dan pelatihan bagi 

para petani di wilayahnya, sehingga akan mampu meningkatkan social 

capacity  

6.  Estate Farming harus mampu menjalin kemitraan dengan para petani dan 

usahatani disekitarnya, sehingga keduabelah pihak mampu maju secara 

bersama, khsususnya dalam memperoleh harga jual padi yang wajar;  

7.  Estate Farming didisain untuk menjadi akselator pengembangan inovasi dan 

teknologi agribisnis, khususnya agribisnis padi di luar Jawa dan Bali.  

8.  Estate Farming harus dilaksanakan dengan orientasi pembangunan 

berkelanjutan, yakni menjaga keseimbangan ekosistem alam, menjamin 

stabilitas harga, serta menjamin keberlangsungan pengusahaan sistem 

komoditas padi secara efisien dan menghasilkan produk yang bermutu 

tinggi.  

 Pengembangan estate farming dapat memanfaatkan lahan yang sementara 

tidak diusahakan atau lahan yang berupa padang rumput. Berdasarkan data 

penggunaan lahan tahun 1997 (BPS, 1998) terdapat 7,577 juta hektar lahan yang 

sementara tidak diusahakan. Lahan yang tidak diusahakan tersebut terbanyak 

berada di Kalimantan Barat seluas 1,52 juta ha, Kalimantan Timur 0,935 juta ha, 

Sumatera Selatan 0,915 juta ha, Nusa Tenggara Timur 0,689 juta ha, Sulawesi 

Tengah 0,537 juta ha, dan selebihnya tersebar di seluruh propinsi lainnya, 

terutama di luar Jawa dan Bali. Lahan yang berupa padang rumput luasnya 2,056 

juta ha dan terbanyak di luar Jawa dan Bali. Jika 15% saja lahan tidur dijadikan 

lahan sawah beririgasi dan dikelola secara intensif dalam bentuk estate farming, 

maka akan diperoleh tambahan luas areal lahan sawah sebesar 1,136 juta hektar. 

 Kedua bentuk sistem pengelolaan usahatani tersebut menjadikan 

keuntungan sebagi orientasi utamanya, sehingga produktivitas menjadi sasaran 

utama yang harus dicapai melalui manajemen yang efektif dan efisien. Collective 

Farming dapat menjadi Estate Farming dengan cara penggabungan beberapa 

Collective Farming untuk membentuk suatu Badan Usaha, dimana semua anggota 

berhak memperoleh saham secara adil. Disamping itu, jika kedua bentuk 

pengelolaan usahatani tersebut secara relatif sama-sama kuat, maka keduanya 

dapat berintegrasi dalam bentuk nucleus-estete atas dasar saling menguntungkan. 
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Dengan demikian, melalui perjalanan waktu diharapkan petani Indonesia bukan 

lagi dikenal sebagai petani gurem, tetapi dikenal sebagai petani besar dan berdasi. 

 

2.3. Sistem Corporate Farming 

 

Secara konseptual Collective Farming juga merupakan hasil rekayasa dari 

model Corporate Farming. Menurut Departemen Pertanian (2000), Corporate 

Farming adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan 

orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan 

tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi 

usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan 

sumber daya dapat dicapai. Proses menuju konsolidasi lahan ini akan berjalan 

apabila petani dengan kepemilikan lahan sempit mempunyai kesempatan, 

kemampuan dan kemauan mencari alternatif pekerjaan lain (off-farm dan non-

farm), yang memberikan kesejahteraan lebih baik. Proses tersebut dilakukan 

secara bertahap sesuai kemampuan petani dan perkembangan lingkungan 

agribisnis di wilayah yang bersangkutan. 

 Tujuan jangka panjang pengembangan Corporate Farming adalah 

mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan 

berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi. Pendekatan dalam 

pengembangannya adalah pembangunan pedesaan berbasis agribisnis dengan 

memanfaatkan peluang sumberdaya dan kelembagaan masyarakat secara optimal.  

 Ciri pokok dari Corporate Farming adalah sebagai berikut : (1) 

sekelompok petani sehamparan mempercayaai pengelolaan lahannya kepada suatu 

lembaga agribisnis dengan suatu perjanjian kerjasama ekonomi tertentu, dimana 

petani bertindak sebagai pemegang saham sesuai dengan perluasan 

kepemilikannya; (2) Corporate Farming dibentuk melalui musyawarah/mufakat 

antar para anggotanya dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat; (3) 

Corporate Farming dipimpin oleh manajer profesional, yang dipilih oleh petani 

serta dikelola secara transparan, demokratis sesuai dengan kaidah bisnis 

komersial; (4) Corporate Farming mensyaratkan skala usaha optimal, sesuai 

dengan kondisi dan kapasitas sumberdaya setempat, potensi dan kapasitas 
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pengembangan agroindutri dan pemasaran, dan ketersediaan teknologi untuk 

meningkatkan efisiensi, serta kemampuan teknis pengelolaan dalam satu 

manajemen; dan (5) Cakupan kegiatan Corporate Farming tetap bertumpu pada 

komoditas unggulan di wilayahnya, dan memperhatikan peluang pengembangan 

dan diversifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.  

 Keberhasilan corporate farming akan lebih cepat dicapai apabila didukung 

oleh berbagai faktor antara lain: (1) Pengembangan Corporate Farming 

dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat; 

(2) Tersedianya lapangan pekerjaan alternatif lain bagi petani yang 

mempercayakan pengelolaan lahannya kepada Corporate Farming; (3) 

Tersedianya dana khusus untuk memulai usaha (start-up business) dan seed 

capital bagi petani untuk memulai kegiatan baru; dan (4) Terdapat lembaga 

(pemerintah/non pemerintah) yang mampu berfungsi sebagai fasilitator.  

 Berbagai hambatan yang diduga akan dapat timbul dalam pelaksanaan 

Corporate Farming, apabila antara lain : (1) Petani tidak berkeinginan 

mempercayakan lahannya untuk dikelola secara korporasi karena alasan ikatan 

emosional dan kultural; (2) Pada tahap awal Corporate Farming cenderung 

mengurangi lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan; 

(3) Adanya perbedaan persepsi antar petani dalam satu hamparan terhadap 

Corporate Farming; (4) Kesulitan mencari alternatif usaha bagi para petani kecil 

yang masih melibatkan kelembagaan tradisional seperti bawon, ceblokan, 

kedokan, tebasan dan lainnya; (5) Pembentukan Corporate Farming dapat 

menjadi sumber konflik pranata sosial di pedesaan antara buruh dan manajer; dan 

(6) Adanya kemungkinan ketidak-terpaduan dalam pembinaan sistem agribisnis 

termasuk pengembangan prasarana dan penyediaan sarana agribisnis.  

 Pengembangan Corporate Farming masih memerlukan pengaturan dan 

fasilitator termasuk instansi pemerintah. Pesan pemerintah diarahkan pada 

penciptaan kondisi yang kondusif guna mendorong partisipasi masyarakat secara 

aktif, antara lain berupa regulasi dan pelayanan publik. Secara lebih spesifik, 

peran permerintah diharapkan berupa: (1) Pelayanan kelembagaan, yang akan 

memberikan dukungan dalam mendorong pelaksanaan musyawarah/mufakat oleh 

petani; (2) Penyediaan hasil kajian dalam berbagai bentuk alternatif rancang 



 20 

bangun kelembagaan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi dan kebutuhan 

petani; (3) Fasilitas kerja sama kemitraan dengan unit-unit agribisnis lainnya, baik 

yang berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah; (4) Bimbingan 

dalam merumuskan bentuk badan usaha yang layak (dapat berbentuk koperasi 

atau Perseroan Terbatas dsb). Serta proses penentuan manajer dari Corporate 

Farming; ( 5) Penyediaan sarana publik yang meliputi dukungan prasarana yang 

menunjang pengembangan Corporate Farming seperti pembangunan dan/atau 

rehabilitasi sarana irigasi, jalan lapangan, fasilitas penataan dan sertifikasi lahan; 

dan (6) Dukungan pendanaan, khususnya untuk start-up business yang akan 

dikelola manajer dan penyediaan seed cafital bagi petani untuk memuali kegiatan 

baru, baik kegiatan on farm, off farm, maupun non-farm. Dana ini dikelola oleh 

manajer sesuai dengan kebutuhan petani dengan menggunakan pola kredit. 

Apabila pelaksanaan Corporate Farming tersebut sudah mantap, maka dana 

tersebut digunakan untuk investasi perluasannya atau untuk mendanai 

pembentukan Corporate Farming yang baru.  

 Pengembangan Corporate Farming harus dilakukan secara bertahap mulai 

dari konsolidasi manajemen secara parsial, konsolidasi pengelolaan secara penuh 

menuju kepada penataan lahan untuk mencapai skala pengelolaan ekonomis. 

Tahap-tahap pengembangan adalah: (1) Tahap persiapan yang meliputi: (a) Studi 

Diagnotik untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik wilayah dan (b) 

Perancangan model untuk membangun aturan dan organisasi Corporate Farming 

dimana dicantumkan kesepakatan hak dan kewajiban petani; (2) Tahap 

pengembangan model yang meliputi perancangan konsolidasi manajemen 

produksi untuk mencari manfaat (nilai tambah) dari kesatuan manajemen produksi 

(on-farm) dan mengupayakan alternatif sumber penghasilan lain (off farm dan 

non-farm) dan perancangan konsolidasi manajemen olah hasil dan pemasaran; (3) 

Tahap penataan lahan, dimana diharapkan petani telah mempercayakan 

pengelolaan usaha kepada Corporate Farming; dan (4) Tahap pemantapan model, 

dimana petani sudah melakukan konsolidasi manjamen secara penuh dan telah 

terjadi perluasan kesempatan kerja (di dalam atau di luar Corporate Farming).  

 Proses pengembangan dari Corporate Farming harus dilakukan secara 

cermat yang mencakupkan berbagai hal seperti berikut (1) Lokasi diidentifikasi 
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dan diseleksi melalui penelusuran data sekunder dan verifikasi di lapangan. 

Kegiatan ini yang dilakukan di daerah yang telah dilakukan di daerah yang telah 

dikembangkan maupun di daerah yang relatif belum banyak tersentuh program 

pemerintah; (2) Karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan dari 

lokasi sasaran sasaran diidentifikasikan dengan PRA. Data sosial ekonomi, 

budaya dan data teknis petani hingga pada petakan lahan dikumpulkan dengan 

metode survei dan wawancara intensif; (3) Hasil analisis PRA dibahas bersama-

sama antara petani dengan tim ahli dan pelaksana teknis di pusat dan di daerah 

untuk merumuskan rancangan tahapan pembentukan Corporate Farming dan 

penetapan prioritas komponen kegiatan usaha tani yang dicakup dalam Corporate 

Farming; (4) Model Corporate Farming dirancang/dibentuk dengan metode 

partisipatif yang melibatkan para pelaku corporate farming termasuk pemerintah 

daerah; (5) Kinerja model Corporate Farming dievaluasi melalui verifikasi 

dengan pelaksanaan di beberapa lokasi dan replikasi menurut musim dan 

hamparan yang berbeda; (6) Hasil verifikasi dianalisis, dibahas dan 

disempurnakan dalam forum diskusi untuk merumuskan model pengembangan 

selanjutnya dari Corporate Farming spesifikasi lokasi.  

 Dana pengembangan Corporate Farming harus diusahakan baik dari dana 

pemerintah maupun dari dana perbankan, yaitu: (1) Dana pengembangan 

infrastruktur publik meliputi farm-road, jaringan irigasi dan lainnya; (2) Dana 

untuk start-up business dan seed cafital dalam pengembangan off-farm, dan non-

farm serta biaya manajemen Corporate Farming, (3) Dana pembinaan, pelatihan 

dan monitoring serta evaluasi.  

 Kebutuhan dana untuk setiap model tergantung kepada komoditas, luasan 

dan kegiatan off-farm yang dikembangkan. Dana pengembangan infrastruktur 

publik selayaknya menjadi investasi pemerintah, sedangkan dana start-up 

business dan seed cafital termasuk di dalamnya adalah biaya manajemen 

Corporate Farming, merupakan dana investasi yang harus dikelola dengan prinsip 

business sebagai pinjaman kepada Corporate Farming. Dana untuk pembinaan, 

pelatihan dan monitoring serta evaluasi menjadi investasi pemerintah.  
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BAB III.   

METODE PENULISAN 
 
 
 

3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Beberapa tehnik pengumpulan data yang digunakan 

untuk penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut (Deddy Mulyana, 2001):  

a. Review laporan-laporan yang ada.  Literatur, dokumen, dan laporan-laporan 

sejenis dengan topik yang akan dikaji baik yang menyajikan fakta-fakta dan 

data-data mengenai Collective Farming di tingkat kabupaten/kota maupun dari 

tingkat kecamatan dan desa. 

b. Walkthrough (penelusuran lokasi).  Adalah kegiatan observasi langsung yang 

bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi dan kegiatan usahatani.  

c. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion).  FGD bertujuan untuk 

mendapatkan informasi lebih banyak mengenai isu-isu yang lebih spesifik. 

Pendekatan ini tidak hanya dilakukan bersama petani dan tokoh tani, tetapi 

juga dengan aparat desa, penyuluh pertanian di tingkat kabupaten/kota dan 

kecamatan, dan stakeholders lainnya di tingkat kecamatan. 

d. Wawancara.  Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari 

topik-topik yang dikaji. Di tingkat birokrasi wawancara dengan tokoh kunci 

(key informants) ditujukan untuk mendapatkan gambaran umum lokasi dan 

topik-topik kajian. Untuk memperoleh data inti di daerah kajian, akan 

dilakukan wawancara dengan petani secara sengaja (purposive), sedangkan 

untuk keperluan cross-cheking dilakukan wawancara dengan tokoh 

masyarakat dan unsur kelembagaan.   

 

3.2. Rancangan Analisis Data 
 

Data-data kuantitatif dan data-data kualitatif yang berhasil dikumpulkan 

dianalisis secara deskriptif. Dasar pemikirannya karena survey dilakukan secara 

cepat dan wawancara lebih difokuskan pada tokoh-tokoh tani, maka tidak ada data 

yang dianalisis secara statistik.   



 23 

BAB IV.  

PEMBAHASAN 

 

 

 Keragaan konsep Collective Farming akan difokuskan kepada empat 

faktor yang dipandang strategis sebagai konstruksi utama dari konsep tersebut, 

yaitu mekanisme kelahirannya, mekanisme kerjanya, peranannya secara sosial 

ekonomi, teknis dan kelembagaan, serta peluang pengembangnnya.    

      

4.1. Mekanisme Lahirnya Model Collective Farming 
 
 Model Collective Farming yang dikupas dalam tulisan ini secara 

kausalitas lahir bukan dari hasil pemikiran (perancangan) para pakar, meskipun 

secara alamiah konsep dasarnya sudah tertancap dalam konsepsi dasar manusia 

sebagai mahluk sosial, tetapi karena merupakan dampak dari adanya 

ketidakpuasan para praktisi atas model kolektif yang bermodus eksploitasi, maka 

lebih mendekat kepada konsep modernisasi. Hal ini membuktikan kebenaran teori 

sosial, dimana cita-cita akan keadilan sosial hanya akan terwujud  jika melibatkan 

mereka yang tertindas dalam refleksi kritis (Fakih, 2003). 

 Secara praktis, model Collective Farming yang dikembangkan oleh petani 

di Desa Rancakasumba lahir sebagai reaksi kritik petani atas model Rice Estate 

Farming dan Corporate Farming yang diintroduksikan secara top-down kepada 

para petani. Konsep swastanisasi yang berdiri dibalik kedua model tersebut, 

rupanya ditentang oleh para petani yang sebagian besar berstatus sebagai 

penyakap atau penggarap. Hal ini menegaskan bahwa model Collective Farming 

lahir dari dialektika antara realitas sosial dengan kepentingan ekonomi yang 

didukung oleh kelompok masyarakat penganut paradigma positifvistik (kaku). 

 Kecenderungan  model Rice Estate Farming dan Corporate Farming  

yang diusung oleh para penganut aliran fungsionalis, jauh sebelunya pun sudah 

menjadi polemik. Terkandungnya dua konsep konsolidasi fisik lahan dan 

perusahaan pengelola menyebabkan petani keberatan. Sedangkan model  

Collective Farming  lebih bernuansa peberdayaan yang menjunjung tinggi prinsip-

prinsip pengembangan masyarakat (Community Development), karena didalamnya 
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hanya berbicara tentang konsolidasi pengelolaan. Namun secara teknis, 

mekanisme lahirnya konsep Collective Farming adalah sebagai berikut: 

1. Petani anggota kelompoktani enggan menyerahkan lahannya (terutama 

petani penyakap) untuk dikelola oleh pihak lain (perusahaan agribisnis atau 

korporasi), sekalipun petani dinyatakan sebagai pihak yang disewa lahannya 

atau pemilik saham dalam relasi  Rice Estate Farming dan Corporate 

Farming. 

2. Petani anggota kelompoktani merasa nyaman dengan adanya pinjaman 

modal yang lunak bunganya dan mudah mekanisme mendapatkannya, serta 

merasa mendapatkan kemudahan dan ketepatan dalam mendapatkan sarana 

produksi pertanian dari kelompok, maka mereka sepakat untuk berpartisipasi 

dalam program   Estate Farming dan Corporate Farming, hanya para petani 

menghendaki agar pengelolaan lahan usahatani tetap diserahkan kepada 

petani.  Berdasarkan kesepakatan bersama kelompok, maka secara tidak 

sadar mereka telah membangun sebuah model Collective Farming yang 

sebelumnya belum pernah diperkenalkan kepada mereka.  

3. Para petani dalam kelompoktani secara partisipatif dan demokratis telah 

berhasil menciptakan suasana komunikasi dialogis untuk melahirkan inovasi 

baru (Collective Farming) dengan mentautkan masukan-masukan dari luar 

dengan aspirasi para petani anggota kelompok tani (sosial budaya setempat). 

4. Lahirnya Collective Farming disamping terinspirasi oleh Rice Estate 

Farming dan Corporate Farming secara konseptual, juga karena adanya 

stimuli dari pemerintah daerah berupa suntikan dana hibah dan pinjaman 

atau kredit berbunga rendah. 

5. Lahirnya Collective Farming juga tidak terlepas dari partisipasi aktif tokoh-

tokoh pertanian setempat. Adanya pemihakan dari aparat desa terutama dari 

kepala desa yang berlatar belakang petani murni, telah memperlancar proses 

pengelolaan usahatani dan distribusi informasi. Disamping itu, adanya 

penyuluh (H. Ida) yang merangkap sebagai petani yang sukses juga 

memperlancar proses diseminasi informasi dan konsolidasi petani atas dasar 

kesadaran dan kepercayaan. 
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6. Lahirnya Collective Farming  pada intinya merupakan pengembangan dari 

Kelompoktani Babakan Sawah yang secara riil telah lama didirikan oleh 

para petani atas dasar kebutuhan bersama dalam upaya memecahkan 

permasalahan usahatani yang kian meningkat, seperti serangan hama 

penyakit, pola tanam, kekurangan air di musim hujan, dan konflik dengan 

industri, dan sebagainya. 

7. Secara teoritis, lahirnya Collective Farming sangat terkait dengan teori nilai 

tukar sosial ekonomi. Nhord (1969), menyatakan bahwa pada masyarakat 

yang berkembang atau maju, kecenderungan orang akan masuk dalam suatu 

kelompok jika kelompok tersebut memberikan nilai tukar sosial ekonomi 

kepadanya.     

 Lahirnya Collective Farming juga menjadi indikasi sosial bahwa suatu 

masyarakat sudah maju. Menurut Thilbaut dan Kelley (1959), semakin maju suatu 

masyarakat semakin banyak terbentuk kelompok-kelompok. Berarti semakin 

banyak pilihan untuk terlibat atau masuk dalam kelompok. Namun demikian, 

keluar dan masuknya seseorang dalam kelompok akan sangat ditentukan oleh nilai 

tukar sosial  ekonominya.  

 Namun demikian, lahirnya Collective Farming senyatanya diakui oleh 

para petani sebagai akibat dari  kurang dan tidak terlayaninya kebutuhan-

kebutuhan petani oleh lembaga-lembaga pelayanan yang ada. Pada kenyataannya 

informasi pertanian dari media massa sangat minim, penyuluh pertanian 

pemerintah tetap terpuruk dan  keterkaitannya dengan petani dan peneliti 

(triangulasi) semakin menunjukkan kesenjangan yang serius (World Bank, 1985; 

Kaimowitz, 1990), formulator (penyuluh dari perusahaan swasta) cenderung 

mengejar kepentingan mereka yang dapat bersifat eksploitatif dan destruktif 

(Roling, 1990), LSM yang hubungannya semakin kuat dengan masyarakat bawah 

sebagian besar lemah dalam bidang teknik pertanian (Chambers et al, 1989), Pusat 

Informasi Pasar dan Pertanian (PIP) belum efektif sehingga petani masih tetap 

berada dibawah bayang-bayang tengkulak, dan sebagainya. Akibatnya, petani  --

selaku pihak yang dibebani untuk mencapai ketahanan pangan-- tidak 

mendapatkan informasi yang efektif dan memadai untuk memenuhi kebutuhannya 

dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Padahal 
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Reijntjes et al (1992) mengatakan bahwa pasca Revolusi Hijau petani  

menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, seperti kerusakan lingkungan, 

resurgensi, erosi genetik,  penurunan produktivitas lahan, perubahan iklim, 

ketergantungan atas pupuk dan pestisida sintetis, perubahan pola tanam, 

pemasaran, pencemaran, dan sebagainya, yang dampaknya akan dirasakan oleh 

petani dalam jangka pendek maupun jangka panjang.   

 

4.2. Mekanisme Kerja Model Collective Farming        

 Model Collective Farming yang direkomendasikan oleh para pakar dan 

petani pada dasarnya memiliki mekanisme yang hampir sama dengan model 

Estate Farming dan Corporate Farming.  Namun demikian, mekanisme kerja dari 

Collective Farming lebih bersifat perpaduan atau sinergi antara mekanisme 

konseptual dengan mekanisme sosial hasil kesepakatan. Secara riil, mekanisme 

kerja Collective Farmin adalah sebagai berikut (Setiawan, 2002): 

1. Kelompoktani sehamparan merupakan lembaga milik dan kepercayaan 

bersama petani sebagai lembaga yang memayungi petani anggota kelompok. 

Petani adalah anggota kelompok dan sekaligus berperan sebagai pihak yang 

mengusahakan lahan usahataninya, ia harus sadar dan patuh atas 

kesepakatan-kesepakatan bersama.  

2. Collective Farming didirikan oleh petani melalui musyawarah mufakat 

antara para anggota dengan memperhatikan aspirasi dan aspek sosial budaya 

setempat. 

3. Collective Farming dipimpin oleh seorang tokoh tani atau ketua 

kelompoktani yang dipercaya oleh anggotanya dan memiliki 

profesionalisme. Ia  dipilih oleh petani anggota kelompok tani dan 

didampingi oleh seorang sarjana profesional. 

4. Pengelolaan lahan dilakukan oleh masing-masing petani anggota kelompok 

tani dan tidak diserahkan kepada suatu lembaga agribisnis lainnya.  

5. Perencanaan pengelolaan dan pengalokasian sumberdaya usahatani termasuk 

teknologi yang akan diterapkan dibuat dan disepakati secara partisipatif 

berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah direkomendasikan para ahli 
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atau institusi dan disinergikan dengan pengalaman petani atau pengetahuan 

lokal (setempat).   

6. Dalam Collective Farming, kelompok tani juga bekerjasama dengan 

kelembagaan-kelembagaan pertanian setempat, termasuk dengan 

kelembagaan desa, Cabang Dinas Pertanian, dan Balai Penyuluhan Pertanian 

(BPP).  

7. Pada tahap awal Collective Farming, kelompok melakukan beberapa 

langkah prepentif, seperti penyeleksian dan pembatasan anggota kelompok. 

Hal ini ditujukan untuk mengefektifkan pengelolaan pada tahap prakondisi, 

dan mencegah masuknya petani yang bias orientasi. Secara sosial hal ini 

ditujukan pula untuk mendidik dan menanamkan kepercayaan kepada petani 

yang belum menjadi anggota kelompok. 

8. Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara partisipatif dan 

intensif, hal ini ditujukkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan 

pengendalian dini permasalahan-permasalahan teknis di lapangan. 

9. Dana awal yang digulirkan di dalam kelompok pada mulanya merupakan 

dana pinjaman dengan tingkat bunga rendah, dan sebagian merupakan hibah 

atau dana stimuli dari pemerintah daerah.  

Melihat implementasi rumusan mekanisme Collective Farming adalah, 

konsolidasi pengelolaan lahan dan menejemen usahatani. Konsolidasi pengelolaan 

lahan yang dimaksud adalah petani pemilik atau penggarap lahan dalam suatu 

hamparan, tunduk dan komit atas kelembagaan yang menaunginya, baik dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun monitoring, yaitu kelompok 

tani. Petani adalah pemilik sekaligus pihak yang mengusahakan lahannya yang 

terikat dan bertanggungjawab atas mekanisme kelompok. Lahan petani secara 

fisik tidak direkayasa atau tidak dikonsolidasikan. Sedangkan konsolidasi 

manajemen yang dimaksud adalah petani sebagai manajer atas lahannya 

diharuskan melakukan pengelolaan usahatani sesuai dengan rekomendasi bersama 

(kelompok)  (Candra, 2001). 

Menurut Simatupang (2000), usaha pertanian pada umumnya bersifat 

constant return to scale yang berarti biaya rata-rata bersifat konstan artinya tidak 

berhubungan dengan volume produksi usahatani. Kalaupun ada, skala ekonomi 
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terdapat pada aktivitas di luar usahatani seperti pemasaran dan pengolahan hasil. 

Hal ini terjadi karena teknologi pertanian pada umumnya netral scale. Teknologi 

biologis (benih) dan kimiawi (pupuk dan pestisida) bersifat divisible (terbagikan 

sampai satuan terkecil) sehingga dapat diterapkan secara optimal baik pada 

usahatani kecil maupun pada usahatani besar. Dengan demikian Collective 

Farming juga bersifat elastis.  

Beberapa mekanisme kerja yang bersifat sosiologis, ekonomis, dan teknis 

dalam Collective Farming yang diterapkan pada Kelompoktani Babakan Sawah di 

Desa Rancakasumba adalah sebagai berikut: 

1. Semua kebutuhan usahatani anggota disediakan oleh kelompok tani dan 
anggota diharuskan mengalokasikan semua sumberdaya yang telah 
disediakan tersebut. Harapannya pengelolaan usahatani dapat berjalan 
optimal. Berkaitan dengan mekanisme ini, hampir semua petani 
menjalankannya karena  disamping wujud tanggungjawab atas kesepakatan, 
juga harga yang diterapkan lebih ekonomis dibandingkan dengan harga di 
toko atau pasar umum. 

2. Alokasi sarana produksi pertanian diharuskan tepat waktu, tepat  guna, dan 
tepat jumlah. Untuk itu pendistribusiannya dikelola oleh kelompok secara 
tepat pula. 

3. Secara teknis, sistem pengairan dan pengendalian hama penyakit juga 
dikelola secara kolektif. Pengairan yang tidak terkelola oleh Perhimpunan 
Petani Pemakai Air (P3A) dikelola secara partisipatif oleh kelompok, 
terutama di musim hujan. Pompanisasi yang jika dilakukan secara orang per 
orang tidak ekonomis, dapat diefisienkan melalui pendekatan kolektif. 
Melalui iuran anggota, kelompok mampu menyediakan mesin pompa untuk 
kepentingan jangka panjang. Dengan terjaminnya air bagi kegiatan usahatani 
di musim kemarau, iuran pengairan pun tidak mengalami banyak hambatan. 
Bahkan di musim hujan pun mereka tetap mau membayar iuran pengairan.  

4. Pemasaran hasil usahatani semuanya dikelola oleh kelompok. Menariknya, 
kelompok melakukan dua sistem pemasaran. Pertama, kelompok tidak 
menjual padi dalam bentuk gabah, tetapi menjual dalam bentuk beras. Hal 
ini jauh lebih menguntungkan, karena kelompok memiliki mesin huleur 
sendiri. Secara ekonomis jelas jauh lebih menguntungkan, apalagi jaringan 
pemasaran berasnya sudah terjalin. Kedua, jika harga gabah atau beras di 
pasaran sedang turun, maka kelompok menyimpan gabah keringnya di 
lumbung milik kelompok, jika harga dipasaran sudah kompetitif, kelompok 
baru menggiling dan menjualnya. Jika petani membutuhkan uang untuk 
kebutuhan hidup dan keberlanjutan usahataninya, maka dapat meminjam 
kepada kelompok. Dengan sistem ini petani tidak mengeluh karena 
diuntungkan secara ekonomis, dan usahatani mereka tetap dapat berjalan 
secara efektif, sekalipun gabah mereka disimpan di dalam lumbung. 
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5. Pembayaran pinjaman (kredit) dilakukan oleh kelompok melalui mekanisme 
pemotongan hasil penjualan. Selama ini kelompok tidak melakukan 
pemotongan dalam bentuk gabah, karena akan sangat terasa oleh petani, 
apalagi jika harga gabah sedang turun. Sedangkan mekanisme pemotongan 
pinjaman dalam bentuk tunai dari hasil penjualan tidak akan terasa oleh 
petani, karena pemotongan akan dilakukan setelah penjualan, yaitu pada saat 
harga tinggi.  Dengan cara ini, hampir semua pinjaman (98%) dapat kembali 
dalam satu periode. Adapun pinjaman yang belum kembali (2%), bukan 
tidak kembali atau macet, tetapi belum kembali. Alasannya, mereka yang 
belum melunasi adalah petani yang lahannya sempit sekali (rata-rata hanya 
0.03 ha), sehingga kelompok menerapkan kebijakan untuk tidak memotong 
kredit mereka sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Peluang adanya 
petani yang tidak membayar kredit jelas sangat kecil, karena gabah petani 
anggota kelompok semuanya tersimpan di dalam lumbung milik  kelompok.        

 

4.3. Peranan Collective Farming  

 Berbicara tentang peranan Collective Farming secara sosial, ekonomi, 

teknis, dan kelembagaan sesungguhnya tidak berbeda dengan Kelompok Tani di 

Taiwan, di Thailand, di Malaysia, dan India. Di Banglades terdapat organisasi 

irigasi yang mengelola air tanah, ternyata berhasil melakukan fungsi bisnis yang 

mencakup usaha perkreditan, pemasaran hasil pertanian, pengadaan sarana 

produksi dan penyewaan mesin-mesin pertanian (Mallorie, 1994 dalam Sutawan,  

2000). Axinin dan Thorat  (1972), Tajima (1994),  dan Bank Dunia (1999) 

mencatat bahwa di Inggris, di Taiwan, dan di beberapa negara yang pertaniannya 

sudah maju, kelompok tani atau asosiasi petani (Farmers Associations, Young 

Farmers Club, Farmers Club, dan sebagainya) sudah mampu memberikan 

pelayanan konsultansi atau penyuluhan kepada petani. 

Di beberapa negara  lain, organisasi petani seperti kelompok tani dan 

perhimpunan petani pemakai air banyak yang sudah mampu berperan dalam 

banyak hal. Di Malaysia dan Thailand yang pemeberdayaan kelompok dan 

pemuda taninya telah dilakukan sejak tahun 1992, telah ada kelompok tani yang 

mampu berperan dalam kegiatan ekonomi seperti: pengadaaan saprotan, 

perkreditan, pemasaran hasil-hasil pertanian, pengolahan pasca panen, dan 

pemberian pelayanan penyuluhan pertanian. (Sutawan, 2000). Begitu pun di  

Gujarat India terdapat organisasi petani yang mengelola irigasi yang mampu 

melakukan kegiatan bisnis, seperti pengadaan sarana produksi pertanian, 
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perkereditan, pemasaran hail-hasil pertanian, pengolahan pasca panen, dan 

pemberian penyuluhan pertanian (Shah and Shah, 1994 dalam Sutawan. 2000). 

Peranan  Collective Farming di Desa Rancakasumba sesungguhnya tidak 

hanya dalam pengelolaan usahatani dan pemasaran hasilnya saja, tetapi juga 

mampu menumbuhkan kaum perempuannya (ibu-ibu) tani. Melalui Collective 

Farming ibu-ibu juga melakukan pengembangan ekonomi melalui pengembangan 

agroindustri, seperti membuat makanan ringan (rangginang), menjual beras dalam 

kemasan-kemasan khusus, dan ikut serta mengelola lumbung. Secara riil, 

Collective Farming cukup berperan dalam pemberdayaan usahatani petani, 

apalagi petani di Desa Rancakasumba sebagian besar (51.17%) bertani, sebagian 

besar petani berpendidikan Sekolah Dasar (5.67%), berlahan sempit (rata-rata 

dibawah 0.5 hektar), memiliki tanggungan keluarga rata-rata 3 sampai 4 orang 

(53.33%), dan berusia tua (Candra, 2001). 

Secara sosial, keberadaan Collective Farming  juga berperan dalam 

meningkatkan komunikasi antara petani dan dengan pihak-pihak luar, seperti para 

bandar beras dari Jakarta, para mahasiswa yang melakukan kunjungan dan 

penelitian, dan perusahaan sarana produksi pertanian. Melalui Collective Farming 

posisi tawar dan akses anggota menjadi lebih kuat, sehingga mereka tidak menjadi 

bulan-bulanan pengusaha saprotan, tengkulak, dan peminjam modal liar. 

Secara ekonomi, keberadaan Collective Farming berperan dalam 

penyediaan modal kerja, sarana produksi pertanian, bibit, dan sebagainya yang 

dapat diperoleh dengan harga lebih murah dan mudah. Pemasaran hasil produksi 

ditampung oleh kelompok dan dijual pada saat harga menguntungkan. Posisi 

tawar petani menjadi meningkat karena pengambilan keputusan harga ditentukan 

secara bersama-sama di dalam musyawarah kelompok. Adanya lumbung 

menumbuhkan kesadaran petani untuk menyimpan atau menabungkan hasil 

panennya dalam bentuk gabah. Penjualan hasil dalam bentuk beras oleh kelompok 

memberikan keuntungan kepada petani dengan selisih keuntungan Rp. 300,- per 

kilogram gabah dibandingkan dengan penjualan dalam bentuk gabah. Penjualan 

dengan sistem kolektif juga meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan dan 

transfortasi.  
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Secara teknis, pengelolaan usahatani anggota berjalan optimal, segala 

kebutuhan dan permasalahan dapat diselesaikan. Berdasarkan kesepakatan 

kelompok, setiap petani dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal dan 

sarana produksi pertanian berupa 25 kilogram benih, urea 150 kilogram, SP-36 

100 kilogram, KCL 100 kilogram, dan Zeolit 200 kilogram, untuk setiap 

hektarnya. Pola tanam dapat berjalan tepat waktu (serempak) karena 

pelaksanaannya berada dibawah komando kelompok. Dengan demikian serangan 

hama dan penyakit dapat ditekan. Kekurangan air pada musim kemarau dapat 

diantisipasi dengan pompanisasi yang murah, karena menggunakan mesin pompa 

milik bersama (kelompok). Terjaminnya kebutuhan air untuk usahatani 

berdampak positif atas lancarnya iuran pengairan (ipair). Secara riil, optimalisasi 

penerapan teknologi budidaya dan ketepatan dalam aspek lainnya telah 

meningkatkan hasil panen padi petani per hektar, yakni dari rata-rata 4.7 ton per 

hektar meningkat menjadi 5.5 ton sampai 6 ton per hektar (Candra, 2001).    

Secara kelembagaan,  adanya pelayanan yang meyakinkan dari Collective 

Farming telah mendorong petani untuk patuh atas kesepakatan kelompok. 

Kelompok yang jaringannya dengan lembaga desa cukup erat, juga dapat dengan 

efektif dalam mengkomunikasikan jadual tanam, pertemuan petani tingkat desa, 

dan dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Hubungan kelompok dengan 

dinas terkait dan pihak-pihak terkait lainnya, baik terkait dengan modal, sarana 

produksi pertanian, maupun pasar juga terjalin cukup erat. Hadirnya sarjana 

pendamping sedikit banyak dirasakan oleh para petani. Karena disamping aktif 

dan komunikatif, juga dapat membenahi administrasi kelompok, seperti Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembukuan, dan badan hukum 

(legal aspec). 

 

4.4. Peluang Pengembangan Collective Farming 
 Menyimak peran Collective Farming, baik secara sosial, ekonomi, teknis, 

dan kelembagaan, maka peluang pengembangan model Collective Farming di 

Indonesia sangat terbuka dan memungkinkan. Keberdayaan petani di Taiwan, 

Malaysia, Mesir, dan Thailand sesungguhnya diawali dengan reformasi agraria 

dan jaringannya berupa kelompoktani. Namun menimbang reformasi agraria di 
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Indonesia masih belum jelas, maka alternatif pemberdayaan dapat ditempuh 

dengan cara yang keduanya, yaitu melalui Collective Farming. Model ini sangat 

tepat diterapkan di Indonesia (terutama di Pulau Jawa) yang rata-rata pemilikan 

dan pengusahaan lahannya sempit-sempit (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Luas Kepemilikan dan Garapan 

Lahan Sawah dan Lahan Kering di Jawa, 1999  
 

Lahan Sawah Lahan kering Golongan Luas 
Lahan (ha) Proporsi 

RT (%) 
Rataan Penguasaan 

Lahan (ha/RT) Proporsi RT Rataan Penguasaan Lahan 
(ha/RT) 

Landless  
0.001 -  0.250  
0.251 -  0.500 
0.501 -  0.750 
0.750 -  1.000 
1.001 -  1.500 
1.501 -  2.000 
2.001 -  3.000 
3.001 -  5.000 
5.001 -10.000 

>10.000 

49.54  
26.46  
12.00  
5.53  
2.46  
2.77  
0.62  
0.62  

-  
-  
-  

0.246  
0.216  
0.481  
1.074  
1.046  
1.494  
2.720  
3.630  

-  
-  
-  

24.86  
26.49  
20.54  
12.44  

6.49  
4.32  
2.16  
1.62  
1.08  

-  
-  

0.389  
0.572  
0.955  
1.166  
2.043  
3.020  
4.513  
5.480  
9.650  

- 
- 

Total  100.00  0.411  100.00  1.143  
Sumber : Adnyana, 2000.  
  
 Di Jawa, sekitar 88,00 % rumah tangga petani menguasai lahan sawah 

kurang dari 0,5 hektar dan sekitar 76,00 % menguasai lahan sawah kurang dari  

0,25 hektar.  Kondisi penguasaan lahan sawah di luar Jawa masih lebih baik di 

banding di Jawa (Tabel 2).    

 
Tabel 2.  Persentase rumah tangga berdasarkan luas kepemilikan dan garapan 

lahan sawah dan lahan kering di Luar Jawa, 1999.   
 

Lahan Sawah Lahan kering Golongan Luas 
Lahan (ha) Proporsi 

RT (%) 
Rataan Penguasaan 

Lahan (ha/RT) Proporsi RT Rataan Penguasaan 
Lahan (ha/RT) 

Landless 
0.001-  0.250 
0.501-  1.000 
1.001-  1.500 
1.501-  2.000 
2.001-  3.000 
3.001-  5.000 
5.001-10.000 
7.501-10.000 

10.001-15.000 
>15.000 

Total  

18.73  
24.44  
21.27  
13.97  
7.62  
7.94  
4.76  
0.63  
0.32  
0.32  

-  
100.00  

0.775  
0.747  
1.459  
2.018  
2.726  
2.948  
4.052  
8.800  

10.390  
13.000  

-  
1.685  

11.43  
21.90  
19.37  
13.33  
12.70  
13.02  
5.40  
1.90  
0.95  

-  
-  

100.00  

0.490  
0.895  
1.733  
2.529  
3.784  
4.119  
6.080  
5.057  
9.443  

-  
-  

2.456  
Sumber : Adnyana, 2000.   
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 Model Collective Farming tampaknya mumpuni untuk dijadikan sebagai 

alternatif strategi pemberdayaan petani. Namun dalam implementasinya patut 

berhati-hati. Sebagai tahap prakondisi, pengembangan model Collective Farming 

sebaiknya jangan dilakukan secara besar-besaran seperti pada kasus Kelompok 

Tani dan Kredit Usaha Tani (KUT), dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP). 

Pengembangan model Collective Farming sebaiknya dilakukan melalui model 

percontohan sebagai protoipe untuk kemudian dijadikan sebagai pembanding 

untuk pengembangan di daerah lain.  

 Hal penting lain yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan model 

Collective Farming adalah menghindari penimbunan modal dari luar, seperti 

pinjaman-pinjaman uang atau barang. Penimbunan uang dapat merangsang petani 

untuk berbuat curang (tidak mau mengembalikan) sebagaimana kasus KUT dan 

KKP. Sedangkan penumpukan sarana produksi dari perusahaan mitra atau 

investor dapat menumbuhkan metal dagang dan eksploitasi pribadi pada para 

pengurus kelompok.  Pengembangan model Collective Farming sebaiknya 

dilakukan secara terpadu dengan pemberdayaan pada aspek-aspek lainnya, dan 

disinergikan pula dengan konsepsi dan model pembangunan wilayah dan daerah 

otonom secara komprehensif. 

 

4.5. Keunggulan Model Collective Farming dibanding Model Estate 
 Farming dan Corporate Farming 
  
 Berdasarkan definisi Collective Farming yang telah dikemukan di atas, 

maka kegiatan Kelompok Tani yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia 

mirip dengan ciri-ciri Collective Farming. Bedanya, dari segi pengelolaannya 

belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen, seperti halnya sistem 

pengelolaan yang tersirat dalam Collective Farming. Masing-masing anggota 

kelompok tani yang memiliki lahan biasanya mengelola lahannya secara sendiri-

sendiri, sehingga walaupun mendapat bantuan pengadaan input, teknologi, 

informasi, dan modal melalui kelompok taninya, tetapi tetap skala ekonomis 

usahataninya sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

mengintegrasikan lahan-lahan yang telah terfragmentasi yang dimiliki oleh 

masing-masing anggota Kelompok Tani dalam suatu sistem Manajemen Usaha 
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Kelompok Tani Terpadu. Beberapa keunggulan yang dapat diperoleh dengan 

Collective Farming atau Manajemen Usaha Kelompok Tani Terpadu, antara lain 

dipaparkan oleh Sa’id dan Intan (2001) berikut ini:   

1.  Menghindari dampak negatif terjadinya fragmentasi kepemilikan dan atau 
penguasaan lahan;  

2.  Pengelolaan usaha milik seluruh anggota Kelompok Tani dilakukan secara 
terpadu dalam suatu sistem manajemen;  

3.  Dapat mencapai skala ekonomis dan mampu memiliki efisiensi 
pengelolaan yang tinggi;  

4.  Memiliki posisi tawar-menawar dalam pasar yang kuat, baik pasar produk 
maupun pasar input;  

5.  Memungkinkan penggunaan teknologi produksi yang lebih ekonomis;  
6.  Mampu meningkatkan pendapatan anggota secara kolektif;  
7.  Mempercepat laju penerapan teknologi produksi, yang berimplikasi pada 

peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan anggotanya; 
serta  

8.  Menjadi sarana pembelajaran bagi anggota dan calon anggota lainnya 
dalam menguasai teknik-teknik pengelolaan usahatani.  

  

 Dengan keunggulan-keunggulan Manajemen Usaha Kelompok Tani 

Terpadu tersebut, maka untuk mencapai keberhasilan terdapat beberapa prasyarat 

yang harus dipenuhi, seperti dipaparkan di bawah ini.  

1.  Terjaminnya transparansi dalam pengelolaannya, membutuhkan manajer-
manajer yang handal dan bertanggung jawab;  

2.  Semua anggota berhak mengawasi jalannya pengelolaan usahatani;  
3.  Keputusan tertinggi berada di tangan rapat anggota;  
4. Terdapatnya jaminan hukum bagi berlangsungnya manajemen usaha 

kelompok tani terpadu;  
5.  Terdapatnya jaminan hukum yang melindungi hak-hak dan kewajiban 

anggota;  
6.  Terdapatnya sistem pembinaan manajemen usaha kelompok tani terpadu 

yang efektif;  
7.  Tersedianya pembiayaan operasi manajemen usaha kelompok tani terpadu; 
  

 Model Collective Farming  bukanlah satu-satunya bentuk ideal dari 

sebuah strategi pemberdayaan petani.  Banyak model-model lainnya yang 

kemungkinan akan muncul dan diterapkan, baik yang berupa model canggih 

maupun model-model yang diadopsi dari kearifan lokal. Apalagi model Collective 

Farming   sendiri memiliki beberapa kelemahan-kelemahan, seperti:  
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4.6.  Dampak model Collective Farming atas Keberdayaan Petani 

 Keberdayaan sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu keberdayaan 

jangka pendek dan jangka panjang. Secara konseptual keberdayaan yang 

dikehendaki oleh sebuah upaya pemberdayaan (empowerment) adalah kedua-

duanya, hanya penekanannya lebih kepada yang jangka panjang (Chambers dkk, 

1993). Keberdayaan jangka pendek biasanya terwujud oleh karena adanya stimuli, 

misalnya bantuan dana KUT dan sebagainya. Keberdayaan jangka panjang adalah 

keberdayaan dalam bentuk kemauan, kemampuan, kesanggupan, kematangan, dan 

kesiapan masyarakat untuk mandiri, baik dalam mengembangkan, memenuhi, 

maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya 

(Adimihardja, 1999). 

Inti dari pemberdayaan menurut Sayogyo (1994) adalah bahwa dalam 

melakukan pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian, pengelola 

program pembangunan tersebut harus mempunyai kemampuan bersikap 

membiarkan masyarakat tani menentukan sesuatu yang mereka kehendaki dengan 

cara-cara yang mereka anggap baik. Pada model pendekatan pembangunan yang 

demikian, manajemen partisipatif merupakan hal penting yang harus diusung oleh 

kelembagaan-kelembagaan yang terjun ke pedesaan. Kelembagaan diyakini akan 

mempengaruhi bentuk perilaku dan pola kegiatan terorganisasi yang muncul 

dalam kaitan dengan pembangunan pertanian. 

 Model Collective Farming sesungguhnya berangkat dari perspektif 

pertanian yang bersifat melibatkan mayoritas kaum tani (egalit) sebagai subyek, 

yang memunginkan akses mereka terhadap nilai tambah komoditas agribisnis di 

hulu dan  hilir serta di pertanian primer sendiri mengalami peningkatan.  Dalam 

sistem  Collective Farming salah satu sumbangan yang paling penting dari petani 

adalah modal sosial berupa jejaring sosial yaitu kelompok tani sehamparan, 

disamping sumbangan modal ekonomi, modal alami, dan modal sosial lainnya. 

Kelompok tani merupakan wadah pengikat yang memungkinkan setiap petani 

memetik manfaat berupa tindakan kolektif yang menjamin ketepatan, 

keserempakan dan keterpaduan aplikasi teknologi dan manajemen agribisnis 

modern dalam usahatani.  Potensi kelompok tani dalam pembangunan pertanian 

tanaman pangan dan hortikultura akan memegang peranan yang sangat besar.  
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 Penekatan Collective Farming  pun menghadirkan warna baru atas 

kelembagaan pedesaan, seperti dengan hadirnya tenaga pendamping (community 

organizer), kredit lunak, kelompok tani sehamparan, dan sebagainya (Said dan 

Intan, 2001).   Beberapa lembaga keuangan seperti BRI, BPR, Bank Mandiri, dan 

Bank Bukopin turut serta mengucurkan berbagai skim kredit kepada petani. 

Kehadiran kelembagaan keuangan formal semakin menambah pembendaharaan 

kelembagaan-kelembagaan keuangan non formal yang sudah lebih dulu eksis 

dalam masyarakat. 

Beberapa dampak Collective Farming atas keberdayaan petani yang 

bersifat jangka pendek adalah: 1) Petani dapat melaksanakan dan menerapkan 

teknologi usahatani secara optimal; 2) Petani dapat mengapresiasikan atau 

menyalirkan aspirasinya, kebutuhan dan permasalahannya dalam komunikasi 

kelompok; 3) Posisi tawar petani meningkat, karena mampu secara partisipatif  

terlibat dalam pengambilan keputusan dan penentuan harga; 4) Akses petani 

terhadap informasi dan sumberdaya produktif lainnya meningkat, seperti terhadap 

informasi harga, sarana produksi pertanian, dan modal pinjaman; 5) Petani 

terhindar dari kecurangan-kecurangan para tengkulak, bandar, dan para penjual 

sarana produksi pertanian liar, karena segala sesuatu sudah disepakati dan 

diselesaikan melalui kelompok. 

Sedangkan dampak Collective Farming atas keberdayaan petani dalam 

jangka panjang sebenarnya belum terlihat, karena keberdayaan itu sendiri 

sebenarnya akan terlihat jika sudah berjalan lima sampai 10 tahun. Adapun yang 

sudah tampak adalah pemasaran hasil dan pengelolaan hasil melalui kelompok 

tani atau lumbung. Satu hal yang dapat terjaga keberlanjutannya adalah 

keberdayaan ekonomi dalam bentuk agroindustri makanan ringan yang karena 

keterkaitannya dengan ketersediaan bahan baku di tingkat lokal memungkinkan 

untuk tetap berdiri dan dikembangkan. 
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BAB V.  

PENUTUP 

 Berdasarkan pertanyaan permasalahan dan uraian pembahasan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat diratik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model Collective Farming lahir sebagai bentuk reaksi dan kritik petani 

dan pakar-pakar sosiolog yang berpegang pada aliran strukturalis 

(merakyat) atas model Estate Farming dan Corporate Farming yang 

berbasis kapital, swasta, dan maksimalisasi keuntungan, yang jelas-jelas 

bertentangan dengan konsepsi pemberdayaan (empowerment) dan prinsip-

prinsip pengembangan masyarakat (Community Development). Karena 

model Collective Farming lahir secara sosial, maka mekanisme 

kerjanyapun dibangun atas dasar pendekatan partisipatif dengan tetap 

mensinergikannya dengan konsep-konsep manajemen modern yang 

didapat dari sarjana pendamping (Community Organizer). Hadirnya model 

Collective Farming memberikan peran sosial, ekonomi, teknis, dan 

kelembagaan yang sangat besar terhadap petani, keluarga petani dan 

masyarakat pada umumnya. Dengan demikian potensi pengembangan 

Collective Farming sebagai alternatif strategi pemberdayaan petani 

Indonesia yang rata-rata berlahan sempit dan bermodal kecil sangat 

terbuka lebar. 

2. Keunggulan model Collective Farming dibandingkan model Estate 

Farming dab Corporate Farming intinya karena berbasis masyarakat, 

sehingga segala sesuatu manfaatnya mengalir kepada petani kembali, tidak 

kepihak swasta. Para petani yang sebagian besar berstatus penggarap pun 

bisa tetap terlibat, melakukan aktivitas, dan tidak kehilangan 

matapencahariannya. Model Collective Farming lebih bersifat 

memberdayakan petani, keluarga, dan mengembangkan masyarakat 

sekitarnya. Hal ini dicirikan dengan kentalnya nuansa demokratis, 

partisipatif, transparan, dan menjunjung akuntabilitas dalam setiap 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

kegiatan-kegiatan kelompok. 
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3. Dampak pengembangan model Collective Farming atas keberdayaan 

petani, keluarga petani dan masyarakat sekitarnya jelas sangat besar sekali, 

baik terhadap aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Secara 

ekonomi pendapatan petani meningkat, kesadaran untuk menabung baik 

dalam bentuk uang maupun gabah tumbuh, kesadaran membayar ipair dan 

pajak juga meningkat, dan berkembangnya agroindustri. Secara sosial 

akses petani atas berbagai sumberdaya produktif meningkat, posisi tawar 

petani meningkat, partisipasi petani dalam pengambilan berbagai 

keputsuan meningkat, dan komunikasi petani dengan petani dan pihak 

lainnya juga meningkat. Secara teknis produktivitas usahatani petani pun 

meningkat. Secara kelembagaan, daya petani dalam pembuatan keputusan, 

peraturan, administrasi dan aspek legal pun meningkat. 

Oleh karena itu, dalam catatan penutup ini, penulis menyarankan beberapa 

hal strategis bagi perbaikan ke depan, yaitu: 

1. Karena model Collective Farming tidak jauh berbeda dengan model 

Kelompok Tani, maka perlu dijaga konsistensi model tersebut agar jangan 

berakhir seperti nasib ribuan Kelompok Tani di Indonesia yang hanya 

nama saja. 

2. Pengembangan model Collective Farming perlu dilakukan secara 

partisipatif, artinya jangan digeneralisir langsung oleh pemerintah ke 

seluruh pelosok, karena kondisi sosial budaya masyarakat setempat sangat 

berpengaruh.  

3. Pengembangan model Collective Farming jangan terjebak dalam 

penumpukan modal kapital dan intervensi berlebihan, karena kelompok 

bisa terjebak dalam model rekayasa sosial (social enginering). 

4. Pengembangan model Collective Farming harus dijaga keberlanjutannya, 

dan keberadaan sarjana pendamping yang profesional harus dipertahankan 

hingga kondisi kelompok dan anggotanya benar-benar berdaya. Hal ini 

sangat penting mengingat permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh 

petani semakin meningkat. 
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