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K A T . A  P E N G A N T A R

Ucapan puji dan syukur saya panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya yang di- 
berikan kepada saya, sehingga saya berhasil menyelesaikan 
skripsi ini sebagai salah. satu syarat untuk mencapai ge - 
lar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Air - 
langga.

Hasrat lain, disamping untuk raemenuhi kewajiban 
juga didorong oleh minat saya untuk meneliti Hukum Agra - 
ria, khususnya mengenai peranan perkebunan inti rakyat 
dalam pengerabangan petani pekebun di Indonesia.

Mengingat keterbatasan saya dalam menyusun skripsi
ini, maka wajar ji^a dalam skripsi ini dijumpai kekurang-

t

an baik dari segi materi maupun dari segi tehnik penulis- 
annya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan keren- 
dahan hati saya raengharap adanya kritik dan saran yang 
bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyam- 
paikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-ting- 
ginya kepada ayah dan ibu serta suamiku yang dengan tekun 
memberi dorongan dan semangat serta doa restu sampai ter- 
selesaikannya skrip6i ini, kepada Bapak Soedalhar, S.H. 
selaku dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah me -
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luangkan waktunya untuk membirabing saya, serta kepada 
Bapak Wisnoe Soesanto, S.H. dan Bapak Emman, S.H. selaku 
dosen-dosen penguji.
Juga kepada Bapak Soeponohardjo, B«sc., Kepala Bagian Pe- 
rencanaan Pengendalian Proyek, PT. Perkebunan XXIV - XXV 
(Persero), yang telah memberikan keterangan selengkap - 
Xengkapnya dalam penulisan skripsi ini, dan tak lupa un
tuk rekan-rekan saya yang telah banyak memberikan sumbang- 
an pikiran dan saran untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Surabaya, 4 Juni 1988

ENDANG SULISTYO KARTIKAWATI
PENULIS
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya

Sejak tahun 1973 Pemerintah telah melaksanakan 
Proyek Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat di Indonesia, 
yang kenyataannya sekarang ini hasil dan manfaatnya dapat 
dirasakan oleh para petani. Dalam hal ini, Pemerintah 
meraberi wewenang kepada Departemen Pertanian untuk mem - 
jperkenalkan pola baru ini, yaitu perkebunan inti rakyat, 
sebagai usaha dalam pengembangan komoditi ekspor.

Pola baru ini disamping tugas pokok peningkatan 
produksi tanaman perkebunan, menugaskan perkebunan-perke- 
bunan untuk raembantu mengembangkan perkebunan rakyat. 
Perkebunan-perkebunan rakyat yang berada di sekitar inti, 
dalam hal ini intinya adalah PNP atau PTP yang merupakan 
alat kebijaksanaan Pemerintah. Bagi PNP atau PTP, program 
perkebunan inti rakyat adalah suatu tugas sosial. Memang, 
dalam jangka panjang hubungan antara plasma dan inti akan 
diharapkan raerupakan hubungan yang saling menguntungkan.

Mengenai masalah tanah, penunjukan lokasi proyek 
perkebunan inti rakyat sering didasarkan atas anggapan, 
bahwa tanahnya masih kosong, tanpa pemilik, Hal ini me- 
nimbulkan problema yang menyulitkan kelancaran proyek

1
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tersebut. Perailik-perailik tanah yang diikutsertakan men - 
jadi peserta perkebunan inti rakyat enggan menyerahkan 
tanahnya kecuali dengan imbalan. Tanpa itu, raereka merasa 
diperlakukan tidak adil, padahal peserta dari luar lokasi 
proyek perkebunan inti rakyat akan mendapatkan hak yang 
sama tanpa menyerahkan tanah.
Petani dari lokasi proyek perkebunan inti rakyat minta 
dibebaskan dari pembayaran kredit, sebagai imbalannya ada- 
lah penyerahan tanah miliknya, atau apabila raereka tidak 
mau menjadi anggota perkebunan inti rakyat mereka lebih 
menyukai menjual tanahnya.
Hal ini berakibat :

1. mereka akan kehilangan tanahnya;
2. uang yang mereka terima dari hasil. penjualan tanah

nya kepada proyek, akan cepat habis.
Hal tersebut diatas akan menimbulkan bahaya bagi proyek, 
karena petani yang bersangkutan akan menggarap lagi tanah 
tanah di dalam atau disekitar proyek perkebunan inti' rak
yat. .

Di sekitar lokasi proyek tampak jelas, bahv/a peta
ni pekebun tidak siap untuk menerima peranan perkebunan 
inti rakyat di dalam meningkatkan pendapatan petani peke- 
bun, maka akan berakibat :

1. petani pekebun akan tetap menggunakan teknik-tek- 
nik pertanian tradisional;
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2. petani pekebun akan gagal dalam memenuhi kebutuhan 
bahan pangan dari usaha pertanian mereka sendiri;

3* petani pekebun tidak dapat mencapai easaran Peme - 
rintah dalam hal pengembangan koraoditi ekspor. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No- 

mor: 668/Kpts/KB*510/10/1985 tentang Petunjuk Umum Pelak- 
sanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, maka se- 
bagai salah satu upaya untuk raeningkatkan produksi perke
bunan, pendapatan petani pekebun, kesempatan kerja serta 
pendapatan devisa negara, pengembangan perkebunan dengan 
pola perkebunan inti rakyat*

Berkaitan dengan hal ̂ tersebut diatas, maka timbul 
beberapa masalah yang menarik bagi saya untuk saya ajukan 
dalam penulisan skripsi saya ini*
Adapun permasalahan-permasalahan tersebut, saya rumuskan 
sebagai berikut :

1* apakah yang dimaksud dengan proyek perkebunan inti 
rakyat itu ? ;

2* apakah arti dan tujuannya ? ;
3. apakah yang menjadii la tar belakang proyek perke - 

bunan inti rakyat perlu diadakan ?;
4. bagaimana asal mula terbentuknya proyek perkebunan 

inti rakyat ? ;
5. bagaimana kaitannya dengan Undang Undang Pokok 

Agraria ? ;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERANAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT 
DALAM PENGEMBANGAN PETANI PEKEBUN Dl INDONESIA

ENDANG SULISTYO KARTIKAWATI



M  I i- * ^
PE R t'U S l AKAAN I

-U N lV bR SIT A S A1RLAN0GA’ I

C I 1 B A B A V *  J 4

6. apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek 
perkebunan inti rakyat ? ;

7. apakah peranan perkebunan inti rakyat dalam peng - 
embangan petani pekebun ? ;

8. sampai sejauh manakah hasil yang dicapai oleh per
kebunan inti rakyat dalam pengembangan petani pe - 
kebunan di Indonesia ?

2. Pen.jelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, saya memakai judul 
"Peranan Perkebunan Inti Rakyat Dalam Pengembangan Petani 
Pekebun Di Indonesia".

Dari judul di atas raengandung arti sebagai berikut: 
Peranan, berasal dari kata "peran" yang berarti ikut ser
ta, dalam suatu kegiatan. Akhiran §,n menunjukkan adahya 
suatu aktivitas pada kata pokoknya.
Perkebunan Inti Rakyat adalah kegiatan berkebun yang 
mengikutsertakan partisipasi raasyarakat / rakyat.
Dalam disini merupakan kata sambung yang menunjukkan ke - 
terkaitan aktivitas kata-kata sebelumnya dan sesudahnya. 
Pengembangan berasal dari kata "kembang", berkembang, 
yang berarti suatu gerak yang meluas baik dalam kualitas 
maupun kuantitas.
Petani Pekebun adalah petani yang bergerak pada bidang 
perkebunan dan untuk membedakan petani menggarap sawah
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pertanian.
Di Indonesia berarti di negara Kesatuan Republik 

Indonesia, di segenap penjuru dari Sabang sampai Merauke. 
Pengertian secara keseluruhan judul tersebut adalah ba
gaimana Perkebunan Inti Rakyat (PIR) turut berperan dan 
ikut serta dalam mengembangkan mutu dan kuantitas pen - 
dapatan para petani penggarap perkebunan di Indonesia.

3. Alasan Pemllihan Judul

Saya memilih judul tersebut di atas, karena pada 
akhir-akhir ini perkebunan inti rakyat mulai banyak dibi- 
carakan di forum seminar Nasional dan merupakan salah sa- 
tu upaya Pemerintah yang mulai tampak manfaat dan hasil- 
nya dirasakan oleh para petani pekebun di Indonesia. Di- 
samping itu, saya ingin mengetahui dan memperdalam lebih 
lanjut tentang pola Pemerintah yang baru ini, yaitu per - 
kebunan inti rakyat.

4. Tu.juan Penulisan Skripsi

1. Bagi Penulis
untuk menambah pengetahuan praktls yang diperoleh 
dari hasil penulisan tersebut, sehingga berguna 
untuk mempelajarinya lebih lanjut.

2. Bagi Masyarakat
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Dengan adanya skripsi ini dapat menambah perbenda- 
haraan tulisan ilmiah di kalangan masyarakat pada 
umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Dan selan - 
jutiiya dapat memberi saran-saran yang berraanfaat 
bagi masyarakat.

3« Bagi Pemerintah
Memberi masukan yang raungkin bermanfaat untuk ba - 
han pertirabangan guna penyempurnaan program-program 
Pemerintah selanjutnya dalam hal pelayanan di bi - 
dang hukum khususnya di bidang hukum agraria.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah
Untuk raengadakan pembahasan yang lebih men- 

dalam masalah ini, maka saya raenggunakan metode 
yuridis formal yaitu, dengan berdasarkan pada per- 
aturan yang mengatur tentang proyek perkebunan in
ti rakyat. Disamping itu, juga berdasar pada pen - 
dekatan secara langsung pada lokasi proyek.

b. Sumber Data
Data diperoleh dari kepustakaan, wawancara 

dengan pihak instansi yang bersangkutan dengan 
perraasalahan, serta penelitian di lapangan.

c. ‘Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data
Data yang diperluksm dalam penulisan ini 

melalui studi kepustakaan. Dari sini akan dipero -
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leh bahan-bahan yang didapat dari membaca buku-bu- 
ku dan peraturan yang berhubungan dengan raateri 
yang dibahas. Disamping itu, juga mengumpulkan da
ta dari hasil wawancara dengan pihak instansi yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

d. Analisa Data
Data yang teiah saya himpun, disusun dan 

digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalah- 
an. Untuk niempermudah saya menggunakan metode des- 
kriptif yaitu dengan raenjabarkan dan menguraikan 
data yang telah ada.

6t Pertanggune.lawaban Sistematika

Pendahuluan saya letakkan pada bab I karena, pada 
bab inilah terdapat garis-garis besar permasalahan yang 
raelatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab inilah 
ciri-ciri penulisan ilraiah terdapat dan dibahas.

Pengertian perkebunan inti rakyat saya letakkan 
pada bab II karena, sebelum kita beranjak. pada ulasan 
yang lebih jauh maka, perlu sekali kita pahami arti se - 
kaligus tujuan diadakan perkebunan inti rakyat. Agar le
bih jelasnya pengertian dan tujuan perkebunan inti rakyat 
tersebut saya mencoba untuk mengkaitkan dengan Undang un- 
dang Pokok Agraria yang merupakan induk landreform Indo - 
nesia.
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Selanjutnya, latar belakang terbentuknya organisa- 
si perkebunan inti rakyat saya letakkan pada bab III ka - 
rena, sebelum kita menginjak padapokok bahasan tentang 
peranan perkebunan inti rakyat ada baiknya kita mengeta - 
hui dengan lebih jelas lagi aspek-aspek yang melatarbela- 
kangi terbentuknya perkebunan inti rakyat; mengapa perlu 
dibentuk dan apa yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

Peranan perkebunan inti rakyat dalam pengembangan 
petani pekebun saya letakkan pada bab IV, karena bab ini 
merupakan bab yang mengulas pokok pembahasan dalam penu- 
lisan skripsi ini mencapai bab terakhir.

Penutup saya letakkan pada bab V, karena merupa
kan kesimpulan dari segala uraian/bahasan dari permasa
lahan dan terdapat pula saran yang merupakan sub bab‘ter
akhir dalam penulisan skripsi ini.

M  I L 1 K.
PERl’USTAKAAN 

”UNlVLRi>IIAS AlRLANOOA

S U R A  B A Y A
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PENGERTIAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT

1, Arti Dan Tu.juan Perkebunan Inti Rakyat

Perkebunan Inti Rakyat merupakan pola pengembangan 
sub sektor perkebunan untuk mewujudkan perpaduan usaha 
dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi petani 
peserta, dengan didukung oleh berbagai kegiatan produksi, 
pengolahan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan 
perkebunan besar sebagai inti dalam sistim kerjasama yang 
saling menguntungkan.

Suatu perkebunan dengan raempergunakan perusahaan 
besar sebagai inti yang membantu membimbing perkebunan 
rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem 
kerja sama yang saling menguntungkan, utuh, dan bersinam- 
bungan.1

Perkebunan rakyat yang dikembangkan ini merupakan 
plasma yang berada di sekitar inti. Sedang intinya adalah 
PNP/PTP yang merupakan alat dan sarana bagi kebijaksanaan 
Pemerintah dalam melaksanakan suatu program-program peme- 
rataan.

Direktorat Jendral Perkebunan, Kunroulan Keputusan 
Menteri Pertanian dan Direktorat Jendral Perkebunan. Ja
karta, 1986,

9

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERANAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT 
DALAM PENGEMBANGAN PETANI PEKEBUN Dl INDONESIA

ENDANG SULISTYO KARTIKAWATI



10

Program-program pemerataan itu lebih merupakan pro
gram sosial, karena benar-benar diarahkan untuk mengem - 
bangkan petani-petani kecil perkebunan rakyat yang sebe - 
luranya merupakan usaha tani dengan hasil produksi kecil, 
yang kemudian dengan penyediaan sejumlah tanah yang mini
mum, diharapkan menjadi petani-petani dengan pendapatan 
layak, mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perkebunan inti yang dimaksudkan adalah perusahaan 
perkebunan besar baik perkebunan milik negara maupun per
kebunan milik swasta nasional dengan kewajiban memberi 
bantuan dan bimbingan bagi usaha perkebunan rakyat yang 
sejenis. Perkebunan inti tersebut dapat berupa PNP/PTP 
dan plasmanya adalah perkebunan kecil tnilik petani-petani 
perorangan atau transmigrasi yang berada disekitar lokasi 
perkebunan inti,

Perlu dibedakan antara perkebunan inti rakyat(PIR) 
dengan tebu rakyat intensifikasi (TRI). TRI merupakan pro-

jyek perkebunan yang dilaksanakan dalam rangka usaha untuk 
meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan tebu dan 
gula dengan persiapan teknologi yang disarankan, yaitu 
teknologi modern, dengan harapan dapat meningkatkan hasil 
persatuan luas dari usaha tani tebu.
Perkebunan inti rakyat cenderung lebih luas dari sekedar 
TRI karena tanaman yang digarap dalam perkebunan dapat 
berupa karet, kopi teh dan sebagainya.
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IX

Perkebunan inti rakyat mempergunakan tanah negara 
dengan status hak guna usaha. Sebagian tanah yang dikua- 
sai perkebunan inti tetap menjadi hak guna usaha, sedang 
yang diberikan pada petani peserta perkebunan inti rakyat 
menjadi hak railik.

Petani peserta perkebunan inti rakyat biasanya a- 
dalah para transmigran atau perseorangan yang asalnya a- 
dalah penduduk setempat. dimana perkebunan inti terdapat/ 
didirikan.

Program sosial perkebunan inti rakyat ini merupa
kan program dalam jangka panjang dan sekalian jangka pen- 
dek. Program sosial jangka panjang yang dimaksudkan ada - 
lah bahwa hubungan antara plasma dengan inti diharapkan 
akan merupakan hubungan yang saling menguntungkan, utuh 
dan berkesinambungan sedang program sosial jangka pendek- 
nya adalah bahwa perkebunan inti diharapkan dapat sebagai 
penyandang dana untuk menanggung biaya selama tanaman 
yang ditanam petani plasma belum menghasilkan. i

Lebih jauh lagi dari perkebunan inti rakyat ini di 
harapkan dapat merupakan sarana alih tehnologi, permodal- 
an kemampuan dan managemen yang tidak dipunyai oleh peta
ni plasma. Dari situ diharapkan lagi akan mampu raemacu 
petani plasma dalam meningkatkan produksi perkebunannya, 

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesim - 
pulan bahwa tujuan diciptakannya pola perkebunan inti
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rakyat adalah untuk raenciptakan pemerataan pendapatan an- 
tara petani besar dan petani kecil. Disamping itu,_juga 
merupakan sarana alih tehnologi dari perkebunan besar ke
pada perkebunan kecil sehingga perkebunan rakyat atau 
plasma dapat menyerap kemajuan dan perkembangan tehnologi 
pertanian dari perkebunan besar (inti).

Dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Perkebun
an Nomor 45 / SK / Dj. BUN / 10 / I98I tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Adrainistrasi Kredit dan Hon Kredit Proyek 
perkebunan inti rakyat (PIR) khusus/lokal menyatakan tu - 
juan sebagai berikut :

1. tujuan proyek ialah, pengembangan wilayah dengan
i

jalan permukiman petani dan pembangunan perkembang- 
annya serta penanaman tanaman karet, kelapa sawit, 
coklat dan tanaman ekspor lainnya;

2. dengan menyelenggarakan proyek diharapkan akan men- 
capai maksud peningkatan pendapatan petani, kesem- 
patan kerja dan peningkatan produksi;

3. dengan peningkatan produksi maka, dapat pula di - 
tingkatkan ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam 
negeri. -
Sedangkan secara umum tujuan diadakannya proyek 

perkebunan inti rakyat adalah meliputi :
1’. meningkatkan pendapatan petani;
2. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
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3. mempertahankan posisi Indonesia dipasaran dunia;
ij-. mengurangi ketergantungan Indonesia pada luar ne- 

geri;
5. memenuhi kebutuhan bahan industri dalam negeri;
6. meningkatkan devisa penerimaan Negara;
7. pemerataan kegiatan dalam wilayah pembangunan;
8. memelihara kelestarian sumber daya alam dan ling- 

kungan*
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/ 

KB./10/1986 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Per
usahaan Inti Rakyat Perkebunan menjelaskan bahwa penger - 
tian perkebunan inti rakyat merupakan pengembangan per - 
kebunan dengan tujuan tidak hanya terbatas pada pembangun- 
an kebun, tetapi lebih luas lagi yaitu membangun masyara
kat perkebunan yang berwiraswasta, sejahtera dan selaras 
dengan lingkungannya yang dilaksanakan di wilayah bukaan 
baru. Masyarakat perkebunan yang dibangun salah satu kom- 
ponennya adalah petani peserta diarahkan untuk memiliki 
ketrampilan dalam menerapkan inovasi/tehnik dan sosial, 
mampu menarik manfaat dari asas skala ekonomi dan baik 
secara perseorangan maupun secara kerjasama dalam kelom - 
pok memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pi- 
hak lain dalam dunia usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah meman- 
faatkan kemampuan tehnik dan managemen serta fasilitas
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yang dipunyai PTP/PNP dan perusahaan perkebunan besar 
swasta sebagai inti guna membantu pembangunan pemukiman 
perkebunan rakyat dengan modal proyek yang memungkinkan 
pengembalian biaya langsung pembangunan di lapangan,
Jadi ada 2 komponen pelaksanaan pengembangan PIR yaitu 
para pemukim yang terdiri dari para perkebunan yang ter- 
pilih dan perusahaan perkebunan sebagai intinya. Arahnya 
adalah pemukiman, maka komponen yang pertama menduduki 
tempat dan peran yang terpenting. Disamping itu, pengem
bangan komoditi perkebunan bukanlah tujuan yang utama, 
namun berperan sebagai pendukung dari pemukiman yang se- 
hat dalam menyejahterakan pesertanya.

Pengembangan perkebunan dengan pola perkebunan in
ti rakyat dilakukan untuk membangun dan membina usaha 
perkebunan rakyat di wilayahnya baru, dengan tehnologi 
maju agar mampu memperoleh pendapatan yang banyak serta 
mensukseskan program transmigrasi dan mengembangkan usaha 
rakyat dalam berkoperasi dengan mewujudkan suatu sistem 
pengolahan dan pemasaran hasil.

Pengembangan perkebunan dengan pola perkebunan in
ti rakyat kedalam ditata secara mendasar dan utuh, sedang 
kan keluar terkait tujuan untuk mampu berfungsi sebagai 
pusat-pusat pengembangan ekonomi yang lebih lanjut akan 
berperan sebagai penunjang dan pendorong pengembangan wi- 
layah.
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Pola perkebunan inti rakyat sebagai sistem untuk 
mewujudkan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan an- 
tara 6uatu perusahaan besar dengan sejumlah usaha tani ke- 
cil disekitarnya didasarkan atas prinsip yang kuat memban- 
tu yang lemah di dalam upaya meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas sumber daya, modal, dan tenaga dengan menerap- 
kan tehnologi budidaya dan managemen secara optimal.

Hubungan kerja antara perusahaan inti dengan usaha 
tani plasma diatur sebagai hubungan kerja formal dan tu - 
gas campur tangan. Pemerintah berbentuk pengaturan dan 
pengendalian, disamping pelayanan dan pengadaan kemudahan 
dan bantuan,

Perusahaan inti menjalankan fungsi dan bertugas
menyelesaikan kegiatan serta pekerjaan yang berskala be-

i
sar yang berasal dari gabungan pekerjaan kecil-kecil usa
ha tani perseorangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempero - 
leh efisiensi tinggi. Petani menjalankan fungsi dan ber - 
tugas menyelesaikan pekerjaan yang karena sifatnya, lebih 
sesuai dilaksanakan secara perorangan.

Pola perkebunan inti rakyat didasarkan atas konsep 
untuk mengembangkan usaha tani yang'memilikl lalian-opti
mum, dengan usaha tani pokok budidaya perkebunan dileng - 
kapi usaha diversifikasi dalam bentuk lahan pangan dan 
pekarangan untuk mengadakan cabang usaha tani lain.
Dengan konsepsi tersebut pendapatan petani akan dapat di- 
tingkatkan.
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Pola perkebunan inti rakyat dilaksanakan di wila - 
yah proyek untuk mengembangkan ekonomi dengan tata ruang 
yang mencukupi v/ilayah usaha tani, pemukiraan dengan ke - 
lengkapan alat serta dengan memperhatikan kelestarian sum- 
berdaya alam dan lingkungan. Pada gilirannya akan raencip- 
takan kondisi untuk terwujudnya citra pertanian yang tang- 
guh.

2. Kaitan Perkebunan Inti Rakyat dengan Undang-undang Po- 
kok Aararia

Dengan perkernbangan pola perkebunan inti rakyat 
yang semakin meningkat sedemikian pesatnya, raaka tirabul 
pertanyaan apakah tidak perlu perkebunan inti rakyat di- 
buatkan suatu perundang-undangan yang menjelaskan bagai - 
mana sebenarnya dasar hukum dari perkebunan inti rakyat 
tersebut dan bagaimana kaitannya dengan UUPA.

Ada suatu kesamaan prinsip dari keduanya, yakni 
^entang tujuan raasing-masing adalah dalara rangka pemera- 
taan pendapatan dan kesempatan untuk mendapatkan kemak - 
muran yang adil dan merata. Seperti kita ketahui UUPA a- 
dalah induk dari landreform Indonesia. Dari pasal-pasal 
UUPA baik secara eksplisit maupun implisit tertuang sua
tu prinsip landreform yang merupakan tolok ukur dari se- 
tiap ketentuan yang menyangkut pertahanan atau yemg me- 
nyangkut peningkatan kehidupan para petani untuk menda - 
patkan kemakmuran yang adil dan merata.
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Landreform, bukan hanya membagi-bagi tanah dan 
pendaftaran tanah, tetapi lebih dari itu banyak permasa- 
lahan yang tertuang didalamnya, antara lain :

1. penghapusan dorainasi hukum barat yang tercantum 
dalam "Pemyataan Domein 1870", dan berlakunya BW 
yang berkait dengan tanah dan telah diganti dengan 
ketentuan hak menguasai dari negara (pasal 2 UUPA) 
dan berlakunya kembali hukum adat (pasal 5 UUPA), 
atas bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya;

2. unifikasi dari berlakunya UUPA untuk seluruh Indo
nesia sehingga berlakunya hukum adat itu bukan ber- 
dasarkan daerah-daerah etnik sebagaimana yang di - 
kemukakan oleh van Vollenhoven;

3. "Hak menguasai dari Negara” adalah hak pemerintah 
pusat bukan hak-hak daerah otonom (tingkat I, II, 
dan masyarakat hukum adat lainnya)), dan wewenang 
agraria tersebut dapat diselesaikan kepada daerah- 
daerah otonom lembaga pemerintah dengan suatu ke- 
tetapan perundangan yang dituangkan secara khusus;

It, pengertian agraria sesuai dengan pasal 33 ayat 3 
UUD 19*f5 dan pasal2UUPA raencakup bumi, air, ruang 
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalam
nya;
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5. "Semua hak atas tanah raempunyai fungsi sosial" 
(pasal 6 UUPA). Disini jelas bahwa tidak dikenal . 
adanya hak yang mutlak, yang ada ialah hak terba - 
tas, dibatasi oleh hak dari masyarakat untuk tidak 
dirugikan ataupun untuk mendapatkan manfaat dari 
hak seseorang artinya disamping hak itu juga ada ~ 
kewajiban kepada masyarakat sekitarnya;

6. UUPA melarang perailikan tanah yang melampaui batas. 
Ada batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah 
Juga terdapat larangan pemilikan tanah secara ab - 
sentee, Disinilah letaknya suatu dasar dari pemera- 
taan mempunyai hak atas tanah pertanian, dan peta
ni menjadi tuan diatas tanahnya sendiri, bukan se
bagai penyewa atau sekedar buruh tani.
Usaha disini adalah mencegah terjadinya kembali 
Tuan-tuan tanah, pemukukan tanah pertanian yang 
luas dan subur hanya di tangan beberapa orang;

7. UUPA mempertegas bahwa kita telah menutup pintu 
terhadap perailikan yang terbuka, artinya hanya 
warga negara saja tanpa diskriminasi antara sesama 
warga negara dan jenis kelamin sama mempunyai hak 
untuk mempunyai sesuatu hak atas tanah (pasal 9 
UUPA);

8. usaha bersama di lapangan agraria atas kepentingan
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bersama dalam bentuk koperasi atau gotong royong 
lainnya (pasal 12 UUPA).
Pasal ini jelas memberikan sesuatu kelonggaran dan 
kemudahan kepada masyarakat untuk memilih bentuk 
bentuk usaha bersama dalam melayani kepentingan 
bersama para petani, boleh koperasi atau bentuk 
kegotongroyongan lainnya;

9* Negara dapat mencabut hak seseorang atau dasar un
tuk ketentuan bersama dari masyarakat, dengan gan- 
ti kerugian yang layak dan dengan cara yang diatur 
oleh undang-undang;

10. larangan gadai tanah, sebagai lembaga hukum adat 
yang, dirasakan dan kemudian dituangkan dalam UU 
No. 56/1961 untuk dltiadakan karena lebih banyak 
pemerasannya dari pada manfaat yang dapat dipero- 
leh;

11. larangan fragmentasi tanah-tanah pertanian, jelas 
untuk mempertahankan tanah sebagai unit perekono-

I
mian dan pemantapan penghasilan para petani.

Sepintas dari arti dan tujuan diadakannya perke - 
bunan inti rakyat yang hanya mengembangkan sub sektor 
perkebunan untuk mewujudkan pelbagai sosial ekonomi, alih 
tehnologi, permodalan, dan managemen saja maka sepertinya 
tidak ada kaitan secara terpadu dengan UUPA / landreform
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Indonesia.
Pada kenyataannya, seperti halnya program trans - 

migrasi yang menjadi objek landreform, perkebunan inti 
rakyat mempunyai kesamaan prinsip dengan UUPA/landreform, 
yaitu sama-sama bertujuan meningkatkan taraf hidup kaum 
tani dengan pemerataan kemakmuran secara adil. Namun, ji- 
ka pertanyaan apakah perkebunan inti rakyat merupakan ob
jek landreform ? adalah :

"Oleh karena belum ada undang-undang yang secara 
khusus raenyebutkan perkaitan perkebunan inti rak
yat dengan UUPA, maka berarti perkebunan inti rak
yat tidak berkait dengan UUPA. Paling-paling ter- 
libatnya Direktorat Jendral Agraria disini disebab- 
kan karena sertifikat itu berasal dari padanya, lain tidakn2

^ Perlindungan, A.P., Perkebunan Inti Rakvat dan - 
Kaitannva dengan Undang-Undang Pokok Agrarla. Seminat Eva- 
luasi Perkembangan dan prospek FIR-BUN, Yogyakarta, 1-2 
Februari 1984, h. 10.
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LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA ORGANISASI 
PERKEBUNAN INTI RAKYAT

1. Dasar Hukum Perkebunan Inti Rakyat

Seperti yang saya uraikan pada bab terdahulu bahwa 
belum ada keterkaitan secara jelas antara perkebunan inti 
rakyat dengan UUPA/Landreform. Indonesia, namun kenyataan^- 
nya keduanya tidak dapat dilepaskan satu sama lain karena 
masing-masing mempunyai objek yang sama, yaitu tanah.

Pada pasal 28 ay at 2 UUD 19^5 menjelaskan bahwa 
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan peng - 
hidupan yang layak, dan pasal 33 ayat 3 UUD 19A-5 mengama- 
natkan. bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
di'dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya keraakmuran rakyat.
Kemudian pada Garis-garis Besar Haluan Negara mengemuka- 
kan bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan me- 
manfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan 
pembangunan bangsa, raaka perlu ditingkatkan usaha pem - 
binaan, pengembangan dan peraanfaatan potensi sumber daya 
raanusia dengan meningkatkan pembangunan yang meningkatkan 
perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan pengadaan

21
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pangan dan mutu gizi, memperluas fasilitas dan meraperbai- 
ki mutu pendidikan dan latihan serta meningkatkan pelaya- 
nan kesehatan.

Kemudian pada pasal 12 UU No.5 Tahun I960 menyata- 
kan sebagai berikut :

(1) Segala usaha dalam lapangan agraria didasarkan a- 
tas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan 
nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk 
gotong royong lainnya.

(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menye- 
lenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seu- 
tuhnya dan mencapai sasaran pembangunan dl bidang ekonomi 
pemerintah telah menempuh berbagai kebijaksanaan melalui 
pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan. Masalah tanah 
mendapatkan suatu perhatian yang khusus dalam melanjutkan 
dan meningkatkan langkah-langkah pengendalian. 
Langkah-langkah pengendalian itu berkisar pada masalah 
penggunaan tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah, dan 
pengalihan hak atas tanah sehingga benar-benar sesuai de
ngan azas adil dan merata. Sejalan dengan itu dapat kita 
paharai adanya kehendak politik di bidang pertamanan mela
lui pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 
tanggal 16 Agustus 1983 yang menyatakan,

"Dalam pengalihan hak atas tanah akan mencegah pe-
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milikan tanah melampau batas sedang dilain pihak 
akan diusahakan untuk mencegah pembagian tanah 
yang sangat kecil agar manfaat tanah tidak makin 
berkurang"

Lebih jauh Presiden raengungkapkan tentang peman- 
faatan tanah didalam pidato di depan sidang Umum Majelis 
Permusyasaratan Rakyat tanggal 1 Maret 19 83 yang menyata- 
kan bahwa,

"Pemanfaatan dan pembinaan usaha perkebunan melalui 
. perkebunan besar baik milik negara maupun milik

swasta nasional melalui perkebunan inti yang dike- 
nal dengan sebutan N.E.S. (Nucleus Estate and 
Smallholder Development Project) atau PIR (Perke
bunan Inti Rakyat)".

Sedangkan yang dimaksud N.E.S. atau PIR/Perkebunan 
inti rakyat adalah :

"Suatu perkebunan dengan mempergunakan perkebunan 
• besar sebagai unit yang membantu raembimblng perke

bunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam 
suatu sistem kerjasaraa yang saling menguntungkan, 
utuh dan berkesinambungan". ^

^ Direktorat Jendral Perkebunan, Kunrpulan Keputus- 
an Menteri Jendral Perkebunan. op.cit.
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Perkebunan inti rakyat yang dimaksud adalah peru- 
sahaan perkebunan besar milik negara maupun perkebunan 
milik swasta nasional, dengan kewajiban memberikan bantu- 
an dan bimbingan bagi usaha perkebunan kecil milik rakyat 
yang sejenis.
Dimaksudkan dengan adanya perkebunan inti, berarti ada 
perkebunan kecil sebagai plasma milik petani-petani per- 
orangan maupun milik petani kelompok transmigrasi sejenis 
di sekitar lokasi perkebunan inti sebagai peserta perke
bunan inti rakyat.

Dalam melaksanakan proyek perkebunan inti rakyat 
sangat dibutuhkan lahan yang cukup luas sebagai sarana dan 
prasarana perkebunan inti rakyat itu sendiri.
Untuk memenuhi kebutuhan lahan yang luas itu, biasanya 
perusahaan perkebunan raemanfaatkan tanah-tanah negara 
yang dalam hal ini dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri. 
Dalam memperoleh hak atas tanah negara, maka perusahaan 
perkebunan dapat mengajukan perraohonan untuk mendapatkan 
hak guna usaha.

(1) Di dalam hak penguasaan tersebut dalam pasal 2 ada 
pada Menteri Dalam Negeri :

a. mengesahkan penguasaan itu kepada suatu ke- 
menterian atau daerah swatantra untuk ke- 
perluan-keperluan tersebut dalam pasal l\\

b. mengawasi agar supaya tanah negara terse
but dalam sub a dipergunakan sesuai dengan 
peruntukannya dan bertin^ak menurut keten- 
tuan pasal 8;

(2) Di dalam hal penguasaan atas tanah negara pada wak- 
tu mulai berlakunya peraturan pemerintah ini telah
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diserahkan kepada suatu kementerian, jawatan atau 
daerah swatantra sebagai tersebut pasal 2, maka 
Menteri Dalam Negeri berhak mengatakan pengawasan 
terhadap penggunaan tanah dan bertinaak menurut 
ketentuan dalam pasal 8. (Lihat pasal 3 PP No, 8 
Tahun 1953).
Hak guna usaha, menurut ketentuan pasal 28 UUPA i- 

alah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 
oleh Negara sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk 
perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

Tanah-tanah negara yang berada di dalam kekuasaan 
Menteri Dalam Negeri pemanfaatannya dan pelaksanaannya di 
serahkan kepada suatu jawatan, daerah swatantra agar di- 
pergunakan untuk keperluan-keperluan tertentu dengan sta
tus hak guna usaha seperti yang dimaksud di dalam pasal 
28 UUPA tersebut di atas dan yang dimaksud hak guna usaha 
adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai lang - 
sung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut 
dalam pasal 29 UUPA, untuk perusahaan pertanian, perikan
an atau peternakan.
Batas waktu terhadap hak guna usaha seperti yang tertuang 
didalam pasal 29 UUPA adalah sebagai berikut :

(1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 
25 tahun;

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih 
lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu 
paling lama 35 tahun;

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
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perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam 
ayat 1 dan 2 ini dapat diperpanjang dengan waktu 
paling lama 25 tahun;

Sedangkan yang dapat memperoleh hak guna usaha 
tercantum dalam pasal 30 UUPA yaitu : 

a* warganegara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum indus- 

tri kedudukan di Indonesiai

2, Sebagai Usaha Pemanfaatan Tanah Negara

Dalam rangka landreform dan pelaksanaan pembangun
an untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, peme - 
rintah menempuh kebijaksanaan melalui pemanfaatan tanah 
untuk usaha perkebunan.
Secara khusus masalah tanah mendapatkan perhatian yang 
serius dalam hal penggunaan tanah, penguasaan tanah, dan 
pemilikan tanah. Termasuk didalamnya tentang pengalihan 
hak atas tanah sehingga benar-benar sesuai dengan asas 
adil dan merata.

Pemanfaatan tanah melalui usaha pertanian dan per
kebunan benar-benar mendapat perhatian dari segenap apa- 
rat dan masyarakat petani. Pemanfaatan tanah untuk usaha 
perkebunan telah digalakkan sejak tahun 1973 dengan me- 
laksanakan Proyek Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat. 
Pola baru ini disamping mempunyai tugas pokok untuk me-
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meningkatkan produksi tanaman perkebunan juga menugaskan 
perkebunan-perkebunan untuk mengembangkan perkebunan rak
yat yang roenjadi plasmanya.

Tidak dapat dihindari dalam melaksanakan proyek 
perkebunan inti rakyat ini adalah penggunaan lahan yang 
cukup luas dan oemenuhi syarat sebagai lahan perkebunan. 
Untuk itu, peran serta pemerintah lewat Menteri Dalam Ne
geri sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang pengadaan 
dan penyediaan lahan pertanian dan perkebunan,

Tanah yang dipergunakan dalam proyek perkebunan 
inti rakyat ini dapat sebagai menjadi dua, yaitu :

1. seluruh tanahnya berasal dari pemerintah seluas 
2i ha.

2. Sebagian tanah dari pemerintah seluas 2 i ha di- 
tambah tanah peserta eendiri. ^

Penggunaan terhadap tanah negara, lamanya tergan- 
tung pada jenis tanaraan yang dikerjakan oleh proyek. Mi- 
salnya tanaman berupa tebu, maka lamanya pemanfaatan ta
nahnya berlangsung 2 kali tanam dari disebut masa persi- 
apan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Sedangkan apabila 
jenis tanaman keras seperti karet atau kelapa sawit, maka 
selama lebih kurang 3 tahun adalah masih milik negara.

 ̂prjr perkebunan XXIV-XXV (Persero), Pedoman Penyu- 
sunan Lanoran Bidang Umum dan Ketenagaker.iaan. Surabaya,
i m .
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Perabiayaan selama masa persiapan menjadi beban proyek 
yang diperoleh dari kredit melalui peaerintah.

Penggunaan tanah negara dengan status hak guna u- 
saha ini pada prinsipnya hanya jangka waktu tidak lebih 
dari 25 tahun, namun untuk perusahaan-perusahaan tertentu 
yang memerlukan waktu panjang / lama, dapat diberikan hak 
guna usaha sarnpai dengan waktu 35 tahun. Jika perusahaan 
tersebut untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang 
berumur panjang, maka masih dapat diperpanjang lagi sam - 
pai dengan waktu 25 tahun. (Periksa penjelasan pasal 29 
UUPA).

Sasaran yang hendak dicapai dengan penyediaan, pem- 
berian dan penggunaan tanah-tanah bagi perusahaan-perusa
haan perkebunan adalah untuk menciptakan keadaan yang 
menguntungkan dan serasi bagi Pemerintah raaupun bagi para 
petani. Sasaran lainnya yaitu agar terselenggara tertib 
penguasaan dan penggunaan tanah berdasarkan peraturan per- 
undangan yang berlaku.

Pendayagunaan dan penyerahan tanah-tanah negara 
untuk proyek perkebunan inti rakyat ini bertitik tolak 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pe
nguasaan Tanah-tanah Negara.

Pada PP ini dijelaskan bahwa penguasaan tanah-ta
nah negara ada pada Menteri Dalara Negeri dengan hak peng
uasaan yang dapat diteruskan lagi kepada suatu keraenteri-
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an, jawatan atau daerah swatantra Menteri Dalam Negeri 
juga berhak mengawasi tanah negara tersebut agar dipergu- 
nakan sesuai dengan peruntukannya*
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B A H  IV

PERANAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT 
DALAM PENGEMBANGAN PETANI PERKEBUNAN

1. Perluasan Kesempatan Ker.ia dan Peningkatan Pendapatan 
Petani Pekebun

Sektor industri dan sektor-sektor non pertanian 
lainnya meskipun menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, te- 
tapi ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja yang me - 
ningkat cepat. Sektor pertanian yang sampai tahun 1980 
masih merupakan "Peraberi lapangan kerja" yang terbesar 
(56$) tetap merupakan tumpuan harapan. ^

Perkebunan-perkebunan besar yang biasanya memper - 
kerjakan buruh dalam jumlah besar, melalui pola/proyek 
PIR dirancang untuk menampung lebih besar petani pekerja 
dari Jawa dalam rangka program transmigrasi dan pola PIR 
khusus. Demikian, maka pola PIR raeraang diharapkan mampu 
memadukan kebijaksanaan peningkatan produktivitas perke
bunan rakyat dengan tujuan pemerataan untuk menunjukkan 
keadilan sosial di bidang pertanian dan perkebunan.

°Mubyarto, Pirbun dan Peranannya dalam penyerapan 
Tenaga Ker.ia. Dies Natalis LPP. Yog Jakarta, 31 Januari - 
1 Pebruari 1986.

30
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Salah satu tolok ukur penting dari keberhaeilanc 
proyek PIR adalah kemampuannya untuk inemberikan tambahan 
peluang keserapatan kerja dengan sendirinya juga, tambahan 
pendapatan bagi kelompok tani miskin yang menjadi petani 
perkebunan plasma,

Pada program transmigrasi masih ditekankan adanya 
kerjasama antara inti dan plasma, Perusahaan inti diusa - 
hakan untuk tetap menggantungkan sebagian bahan bakunya 
kepada petani perkebunan plasma, Oleh sebab itu, perusa
haan inti tidak semata-mata berkewajiban membina petani 
plasma, tetapi bahkan sangat berkepentingan agar tiap-ti- 
ap unit usaha petani pekebun plasma juga dikelola oleh 
yang bersangkutan secara efisien,

Demikianlah, dalam keadaan ideal, organisasi PIR 
menciptakan kondisi saling ketergantungan yang positif di 
mana setiap pihak dalam kerjasama tidak saling mengekslo- 
itasi, Kerjasama ini bersifat seimbang dan harmonis, ma- 
sing-masing merasa memerlukan.
Tetapi sungguh sukar untuk menciptakan suasana harmonis 
dalam proyek perkebunan inti rakyat ini,

Disinilah letak masalah yang sedang dihadapi oleh 
pemerintah. .
Dapatkan dihindari kemungkinan eksploitasi oleh pihak 
yang kuat dalam suatu kerjasama, meskipun yang kuat ada
lah "bapak" sendiri yang berupa perusahaan negara PTP. 
Dalam dunia bisnis tidaklah mudah menggabungkan gambaran
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seseorang "bapak" yang senantiasa harus berkorban untuk 
"bapaknya", dengan sekaligus juga menjamin perolehan laba 
/untung dari hubungan itu.

Penciptaan peluang kerja dapat berupa tenaga kerja 
tetap dan harian lepas, atau tenaga kerja langsung dan 
tidak langsung. Proyek-proyek PIR'.inti pada umumnya merur 
pakan daerah bukaan baru diluar kebun-kebun tradisional 
dari PTP pelaksana, raaka sejumlah staf dan karyawan dari 
pusat diterapatkan sebagai petugas proyek. Di lokasi pro- 
yek sendiri, pada tahap perabukaan tanah dan pembangunan 
kebun serta sarana penunjang, proyek memperkerjakan buruh 
buruh harian lepas terutama melalui kontraktor-kontraktor. 
Pada tahap perabukaan lahan ini jumlah tenaga kerja cukup 
besar, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan sedikit 
menurun. Di kebanyakan daerah lokasi proyek PIS penduduk 
setenipat pada umumnya mempunyai keraampuan besar dan ke-f9 
trampilan khusus dalam penebangan hutan-hutan. sekunder 
yang akan dibuka.

Pada tahap penanaman dan pemeliharaan, proyek le- 
bih banyak memerlukan pekerja/tenaga kerja yang relatifj 
tetap. Pada transraigrasi biasanya merupakan sumber utama 
pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan, biasanya satu ke- 
luarga dapat menyediakan lebih dari satu tenaga kerja,

«

Proyek PIB memang diarahkan sebagai sarana tenaga 
kerja dengan gambaran yang menyerupai pembukaan kebun-ke-
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bun baru pada jaman Belanda.
Bagi daerah-daerah baru dan masyarakat seterapat 

yang raenjadi lokasi proyek. Lebih-Iebih yang jumlahnya 
besar seperti KLau dan Kalimantan Barat, pembukaan proyek 
proyek PIR ini hampir merupakan suatu "Revolusi AgrariaM. 
Khususnya di Kalimantan Barat yang penduduk aslinya ter - 
diri atas suku Dayak, yang masih mempraktekkan sistem 
pertanian ladang secara berpindah-pindah. Pengenalan sis
tem perkebunan menetap secara besar-besaran jelas merupa
kan perubahan budaya yang mengejutkan.

Kemudian, yang lebih perlu mendapatkan perhatian 
yang serius adalah perhitungan pendapatan minimum yang 
harus diperoleh setiap keluarga agar dapat hidup dengan 
tenang, dalam arti kebutuhan sehari-harinya sekali khusus
nya bagi para transmigran yang harus dimotivasi meninggal- 
kan daerah asalnya untuk tinggal di daerah baru yang ma
sih asing.

Berikut ini sedikit gambaran tentang pendapatan 
minimum yang harus dipenuhi dalam satu keluarga.

Pada tingkat upah fy. 700/5 jam kerja perhari satu 
keluarga yang belum mampu memperoleh hasil apapun dari 
kebun atau pekarangan, harus mampu menyediakan 2 orang j 
tenaga kerja untuk bekerja 34 hari kerja per bulan.

33
7

7 Ibid.
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Atau apabila setiap tenaga kerja akan bekerja hanya 26 
hari kerja per bulan, raaka untuk raendapatkan pendapatan 
minimum Pp. 47*438,- keluarga tersebut harus mengerahkan 
2,6 tenaga kerja dengan 5 jam kerja per hari. Baru pada 
tahun kedua dan seterusnya, apabila tanaman pangan dan 
lain-lain sudah dapat dihasilkan dari ladang atau peka- 
rangannya, pendapatan tunai sebesar fy. 47.438,- dapat di- 
tekan, sehingga kerja untuk mengintensifkan pengusahaan 
tanah miliknya.
Di wilayah PIR Gula I Pelaihari, diperhitungkan upah hari 
an sebesar fy* 1.050,- sehari/7 jam kerja, sehingga untuk 
mencapai tingkat pendapatan minimum diperlukan 1,7 tenaga 
kerja/26 hari lgerja atau jika hanya diperhitungkan 1,$ 
tenaga kerja per keluarga yang bekerja penuhj) upah kerja 
perlu dinaikkan menjadi fi?. 1.216,- per hari &  7 jam. 
Apabila tanah sudah mulai menghasilkan, baik tanaman pa
ngan maupun tanaman komersial maka satu keluarga ditaksir 
akan memperoleh pendapatan sebesar fy.579*OOO/ha/tahun a- 
tau fy.48.250,-/bulan, jumlah yang kira-kira sama dengan 
pendapatan untuk menutup standar pendapatan minimum. 
Pendapatan ini berasal dari usaha tani tanaman pangan 
(fy.259*000,-) usaha tani non tanaman (fy.34*000,-), dan

O
pendapatan dari luar usaha tani (f^.286.000,-).

®PTP XXIV-XXV, Pengembangan Areal Plasma sebagai 
Areal Intensifikasi Tanaman Pangan, Surabaya, 1983» h. 13.
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Agar proyek perkebunan inti rakyat ini berhasil 
raenarik petani pekebun plasma dan mampu merabuat mereka 
krasan, maka perlu adanya jaminan pendapatan minimum, yang 
pada tahap pertaraa harus berasal dari upah kerja kebun 
yaitu di kebun-kebun inti.
Meskipun seandainya rumah dan pekarangan sudah cukup me- 
narik transmigran, atau petani lokal untuk melamar seba
gai petani pekebun plasmaip namun pendapatan tunai yang 
memadai harus tetap dijamin agar mereka tidak ingin me- 
ninggalkan tanggung jawabnya sebagai petani pekebun plas
ma.

Pada tanaman karet, yang umumnya panjang, kebutuh- 
an akan uang tunai bagi pemenuhan kebutuhan keluarga ter- 
nyata dapat secara langsung mempengaruhi cara penyadapan 
karet, atau cara kerja mereka. Apabila kebutuhan akan u- 
ang tunai sudah dirasakan mendesak dan tanaman pangan a- 
tau pekarangan kurang membantu untuk memenuhinya, maka 
petani cenderung mengeksploitasi tanaman karetnya dengan 
berbagai cara.

Dalam keadaan demikian, peranan PTP dan penyuluhan 
penyuluhannya untuk secara aktif dan persuasif membina 
petani termasuk didalamnya pembinaan ekonomi keluarga, 
sehingga cara kerja petani pekebun plasma dapat sesuai 
dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.

2. Wahana Penyuluhan Pertanian
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Titik tolak organisasi perkebunan inti rakyat se- 
benarnya cukup sederhana, yaitu raengkaitkan PNP/PTP yang 
menyesuaikan tehnologi, modal dan kemarapuan manajemen 
yang lebih baik dengan petani plasma yang tidak memiliki- 
nya, agar dengan demikian PNP/PTP sebagai inti mampu meng- 
alihkan berbagai kelebihan tersebut kepada petani kecil. 
Ada 2 petani plasma yang berada di sekitar inti tersebut 
yaitu petani lokal yang sudah memiliki pengalaman menanam 
tanaman komoditi dan petani yang berasal dari para trans- 
migran dari Jawa yang belum berpengalaman karena belum 
pernah mengusahakannya. Dalam hal ini petani terakhir ter
sebut memerlukan sekali penyuluhan pertanian agar produk-* 
tivitas maksimal yang ditingkatkan akan terpenuhi.

Lain lagi jika perkebunan inti rakyat ini raenyang- 
kut komoditi gula (tebu), maka tidak terlalu sukar untuk 
mencari petani pekebun yang berpengalaman, atau paling 
tidak sudah pernah bekerja dalam perkebunan tebu. Pada 
perkebunan inti rakyat karet dan kelapa sawit akan dite- 
mui kesukaran dalam mencari petani pekebun yang berpeng- 
alaman, sehingga ketrampilan bertanam harus diajarkan ke
pada calon-calon petani pekebun.

Proyek perkebunan inti rakyat dalam pelaksanaannya 
diperlukan serangkaian pembaharuan tehnologi, yang ditu- 
jukan untuk raengubah perilaku petani peserta yang bersi- 
fat subsisten (mengutamakan kebutuhan sendiri) menjadi pe-
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tani pekebun yang ekonomis, mandiri, swasembada dan memu- 
puk jiwa wiraswasta. Namun, usaha pemerintah tidak akan 
berhasil selaraa petani belum raenaruh keyakinan terhadap 
kemajuan tehnologi baru tersebut. Salah satu cara untuk 
meyakinkan dan mengajak petani 6upaya raau mengubah usaha 
taninya berikut perilakunya adalah dengan jalan penyuluh
an.

Tujuan penyuluhan pertanian ialah untuk raerubah 
perilaku petani dan keluarganya agar mampu tnemecahkah ma- 
salah usaha taninya dengan bantuan penyuluhan pertanian, 
untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, ^

Pengertian penyuluhan pertanian, yaitu pendidikan 
non formal bagi petani dan keluarganya dengan kurikulum, 
tempat (kelas) dan waktu belajar, dan kesepakatan bersama 
antara petani sebagai murid dan penyuluh pertanian seba - 
gai gurunya. Penyuluh harus teratur, tetap, dan berkesin- 
nambungan, serta menyuluhkan hal-hal yang baru yang perlu 
segera diketahui oleh petani dalam aspek produksi, peng- 
olahan, dan pemasaran hasil.

Agar penyuluhan cepat dilakukan secara efektif dan 
efisien maka, petani dibagi dalam kelompok-kelompok yang 
disebut kelompok tani. Kelompok tani dipimpin oleh seorang 
kontak tani yang dipilih oleh anggota kelompoknya melalui

^Ir. N. Butar-butar, Penyuluhan di Proyek PIEBUN 
dan Masalahnva. Dies Natalis LPP, 31 Januari - 1 Pebruari 
1986.
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musyawarah. Seorang penyuluh pertanian akan membina 8-10 
kelompok tani sesuai dengan jangkauan binaan dan jadwal 
kunjungan kerja yang dapat dilaksanahan oleh seorang pe
nyuluh pertanian.

Materi penyuluhan yang akan diajarkan kepada peta
ni perlu dikaitkan dengan keadaan lapangan dan tahapan 
kegiatan perkebunan inti rakyat, serta tidak lepas dari 
tujuan proyek perkebunan inti rakyat tersebut, yaitu :

1. Tahap persiapan.
2. Tahap pembangunan kebun.
3. Tahap konversi (ahli kelola).

Dalam ketiga tahapan kegiatan proyek tersebut akan 
dibahas tahapan kegiatan penyuluhan yang meliputi :

a. batas waktu setiap tahapan kegiatan penyuluhan;
b. status sasaran penyuluhan (petani calon pesertai

dan petani peserta, transmlgran lokal dan transmi- 
gran swakarsa/umum);

c. materi penyuluhan yang akan diberikan;
d. pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

bobotnya oleh petani, petugas perkebunan inti rak
yat dan pemerintah daerah.
Satu hal yang perlu dimiliki penyuluhan adalah su

atu keahlian berupa tehnik penyampaian penyuluhan yang e- 
fektif. Para penyuluh hanya akan berhasil jika dapat mem
bina kerflasama yang baik dengan berbagai kelompok yang
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terdapat dikalangan para petani. Menganjurkan pemakaian 
bibit unggul, pemeliharaan tanaman yang baik, dan sebagai- 
nya, memerlukan kerjasama yang baik antara penyuluh, pe - 
tani, sumber informasi, serta individu-individu tertentu 
lainnya.
Dengan sendirinya, latar belakang pendidikan, kedudukan 
sosial dan faktor demografis lainnya yang berbeda merupa
kan kendala yang perlu mendapatkan perhatian dari para 
penyuluh.

Disinilah pentingnya dan berpengaruh pola perkebun
an inti rakyat sebagai wahana penyuluhan. pertanian yang 
raenyalurkan segala informasi dan alih tehnologi lewat ja- 
lur komunikasi perkebunan inti dengan petani pekebun plas- 
manya.
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B A B  V

P E N D T D P

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang saya bahas dalam skripsi 
ini dan berdasarkan data serta keterangan yang saya per- 
oleh selaraa raengadakan studi kepustakaan, dapat saya ana- 
lisa dan kemukakan dalam bab-bab sebeluranya uraian ten
tang peranan perkebunan inti rakyat dalam pengerabangan 
petani perkebunan di Indonesia. Lebih lanjut, setelah sa
ya analisa data secara deskriptif, maka saya dapat mena - 
rik kesimpulan dalam raencari jawaban atas masalah-masalah 
yang saya rumuskan sebagai berikut :

a. bahwa dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat 
tani perlu diadakan kerjasama antara perkebunan 
besar dan rakyat tani tersebut dengan suatu bentuk 
proyek pengembangan perkebunan inti rakyat;

b. bahwa perkebunan besar berfungsi sebagai intinya 
dan yang berfungsi sebagai sarana alih tehnologi 
manageraen terhadap petani kecil yang menjadi plas- 
raanya;

c. bahwa untuk kerjasama antara inti dan plasmanya 
itu perlu adanya peraturan perundangan yang raeng-

kO
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aturnya dan yang mendasari segala gerak langkah 
perkebunan inti rakyat tersebut; 
bahwa latar belakang diadakannya perkebunan inti 
rakyat merupakan usaha Pemerintah dalam kiranya 
nanti dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, khu- 
susnya rakyat tani perkebunan yang turut serta da
lam proyek perkebunan inti rakyat tersebul 
sasaran lainnya bagi pemanfaatan tanah negara ada
lah dalam rangka terselenggaranya tertib penguasa
an dan penggunaan tanah sehingga tanah diperguna - 
kan sesuai dengan peruntukkannya; 
bahwa perkebunan inti rakyat diadakan dalam peran
an untuk mengembangkan petani perkebunan petani 
mendapatkan tanah / lahan garapan-yang dapat me - 
ningkatkan pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan 
keluarganya;
selain bermanfaat sebagai peningkatan pendapatan 
perkebunan inti rakyat juga merupakan wahana pe
nyuluhan pertanian lewat kelompok-kelompok tani 
yang dibentuknya;
bahwa dengan penyuluhan-penyuluhan itu diharapfcan 
secara non fisik petani mendapatkan keuntungan 
berupa ketrampilan, keahlian ataupun kepandaian 
untuk mengolah tanah dan memelihara tanaman yang 
menjadi komoditinya;
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2. S a r a n  ̂U R A B A Y A

42

Sebagai sumbangsih sekaligus penyempurnaan dari 
tahap akhir penulisan skripsi ini maka dengan ini saya 
memberikan saran sebagai berikut :

a. pengembangan proyek perkebunan inti rakyat harus 
benar-benar terpadu dan bekerja sama dengan saling 
ketergantungan yang menguntungkan, dalam arti ke- 
tergantungan yang saling menunjang karena saling 
membutuhkan, dan dengan itu usaha untuk saling 
mengeksploitasi dapat dihindari;

b. perlunya dasar hukum yang jelas dari sekedar p e r 
aturan pemerintah, karena perkebunan inti rakyat 
ini jika dikaitkan dengan program landreform maka, 
terdapat suatu persyaratan yang sudah terpenuhi 
yakni penggunaan tanah dan tata guna tanah yang 
terencana, namun mengapa UUPA tidak mengaturnya 
secara tegas dan jelas, padahal UUPA merupakan in- 
duk dari landreform Indonesia;

c. perlunya penekanan hak dan kewajiban petani plas
ma secara jelas sehingga tidak tirabul anggapan 
bahwa petani plasma menjadi buruh tani atas per
kebunan intinya;

d. pemberian motivasi kepada petani plasma sehingga 
petani plasma merasa mempunyai tanggung jawab, ti
dak saja terhadap kemajuan / peningkatan tarap
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hidup keluarganya, tetapi juga untuk kemajuan 
bangsa dan negara lewat peningkatan produktivitas 
komoditi yang digarap / tanamnya.
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