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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya akan sumber daya alam 

dan hasil pertanian. Tak heran mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di bidang 

pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (2018) terdapat 30,46 persen penduduk 

Indonesia bekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan 

perikanan. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di bidang 

pertanian menunjukan bahwa pertanian memiliki peranan penting dalam 

perekonomian di Indonesia . 

Pada kenyataanya, sektor pertanian hanya menyumbang 13,63 persen dari 

pendapatan nasional, kalah besar nilanya dari industri pengolahan yang 

menyumbang 19,83 persen. Hal ini disebabkan budaya petani di pedesaan dalam 

melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 

keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar. Di dalam pertanian subsiten 

setiap usahatani dapat menggantungkan diri hanya kepada diri sendiri saja. Tetapi 

di dalam pertanian yang modern, yang berorientasi pada pasar dan yang 

memerlukan sarana produksi serta informasi-informasi dari daerah-daerah lain, 

sangat diperlukan aparat guna menyediakan berbagai keperluan bagi usahatani-

usahatani serta untuk menyalurkan hasil buminya ke luar (Mosher, 1986) 

Hal ini selaras dengan program yang dicanangkan oleh pemerintahan 

Presiden Joko Widodo yaitu korporatisasi petani.  Korporatisasi petani beberapa 

kali disinggung oleh presiden, salah satunya pada pembukaan Rapat Kerja 

Nasional Pembangunan Pertanian 2017.  

“Tidak bisa lagi kita biarkan petani itu berjalan sendiri-sendiri. Tidak bisa! 

Rakyat harus diorganisir, petani harus diorganisir, kenapa korporasi bisa 

menjual produk dengan sangat murahnya? Karena skala ekonomi yang besar. 

Kenapa mereka bisa lebih efisien? Karena mereka memproduksi dalam jumlah 

massal, dalam jumlah banyak. Petani pun juga bisa seperti itu” 

Pernyataan presiden ini lalu ditindak lanjuti dengan diselenggarakannya 

Rapat Terbatas yang dihadiri oleh Menteri BUMN, Menteri Desa PDTT, Menteri 

Pertanian, Dirut Himbara, Dirut Telkom, Dirut Pupuk Indonesia dan Dirut Bulog 
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pada September 2017 yang menghasilkan keputusan untuk membuat kluster 

percontohan korporatisasi petani di 9 titik di Jawa Barat. Diantaranya Karawang, 

Indramayu, Purwakarta, Cianjur, Garut, Ciamis, Sumedang, Majalengka dan 

Tasikmalaya. Lihat Gambar 1. Peta Lokasi Pilot Project Korporatisasi Petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Pilot Project Korporatisasi Petani 

Sumber: Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa PDTT   

  (2019) 

Model bisnis ini dibentuk oleh PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) 

sebagai salah satu perusahaan BUMN yang dibentuk oleh Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai mitra bagi BUMDes-

BUMDes yang ada di Indonesia. PT MBN bersama-sama dengan Gapoktan 

Bersama dan BUMDes Bersama melakukan joint venture (kerja sama dalam 

mengusahakan proyek-proyek tertentu) untuk membentuk PT Mitra BUMDes 

Bersama (MBB) di tingkat Kabupaten/Kota.  Kepemilikan saham mayoritas pada 

PT MBB dimiliki oleh PT MBN minimal 51 persen, sisanya dimiliki oleh 

BUMDes Bersama dan Gapoktan Bersama . Namun bagian laba yang menjadi hak 

PT MBN akan dikembalikan kepada PT MBB untuk kepentingan petani. Lihat 

Gambar 2. Kelembagaan Korporatisasi Petani. 
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Gambar 2. Kelembagaan Korporatisasi Petani 

Sumber: Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa PDTT   

  (2019) 

PT Mitra BUMDes Bersama yang dibentuk, akan berperan sebagai mitra 

petani dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN lain dan sebagai 

operator program pemerintah. Sebagai mitra petani dalam menjalin kerjasama 

dengan perusahaan BUMN, PT Mitra BUMDes Bersama bertugas menyerap 

produk pertanian desa seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah/putih, cabe, dll 

dan juga sebagai pemasar produk masyarakat desa seperti kerajinan tangan/karya 

seni, potensi wisata, dll. PT Mitra BUMDes Bersama juga melakukan 

perdagangan produk BUMN (Komoditas Pangan BULOG/sebagai Rumah Pangan 

Kita (RPK), agen bibit, agen pupuk, agen LPG, agen semen, dll), agen laku 

pandai/Agen Bank, kerjasama angkutan dari/ke gudang/RPK dan kerjasama 

pergudangan/lumbung pangan desa. 

Sebagai operator program pemerintah PT Mitra BUMDes Bersama 

berperan sebagai pengelola bantuan alsintan dari pemerintah, menyalurkan 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menyalurkan komoditas Operasi Pasar (OP), 

menyalurkan subsidi pupuk, benih, energi/LPG dan listrik, menjalin kerjasama 

pemanfaatan lahan perhutani dan lain-lain.  

Setelah diterapkannya konsep korporatisasi petani yang dicanangkan 

pemerintah, diharapkan petani dapat memperoleh kemudahan dalam 

meningkatkan efisiensi produksi didukung oleh lembaga-lembaga yang terkait 

dengan korporatisasi petani. Petani juga dapat menerima harga yang lebih 

menguntungkan karena menjual gabahnya ke PT Mitra BUMDes Bersama yang 
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merupakan perusahaan pengolah dan penyalur hasil produksi sehingga rantai 

tataniaga dapat dipangkas.      

Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu dari 9 kabupaten/kota lokasi 

piloting pelaksanaan program korporatisasi petani di Jawa Barat. Berdasarkan 

data statistik BPS, penyumbang terbesar PDB Kabupaten Tasikmalaya adalah 

sektor pertanian dengan angka Rp. 7.780,41 miliar. Dan subsektor tanaman 

pangan khususnya padi adalah yang paling banyak diusahakan di Kabupaten 

Tasikmalaya, dibuktikan dengan lahan pertanian paling luas di Kabupaten 

Tasikmalaya yaitu lahan sawah seluas 51.297 ha dengan luas panen 136.195 ha 

(BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2018). 

Dalam rapat terbatas yang diselenggarakan pada September 2017 ditunjuk 

BUMN yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program korporatisasi petani 

di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu BRI. BRI terlibat dalam mempersiapkan 

program korporatisasi petani seperti melakukan survei, sosialisasi lahan dan 

pembentukan kelembagaan.  BRI melakukan identifikasi atas lahan, komoditas, 

jumlah Poktan, jumlah Gapoktan, Kartu Tani serta kebutuhan atas Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) petani. BRI juga yang menginisiasi pembentukan Gapoktan dan 

BUMDes Bersama di tingkat kecamatan untuk menghimpun serta 

menatalaksanakan Gapoktan dan BUMDes di tingkat desa agar Gapoktan dan 

BUMDes siap masuk kedalam mekanisme korporatisasi petani.   

Kawasan korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya terletak di 

Kecamatan Cisayong,  Sukaratu dan Sukahening. Gapoktan dari tiga kecamatan 

bergabung dan membentuk Gapoktan Cisuka Galunggung. Totalnya ada 28 

Gapoktan yang tergabung dengan penguasaan lahan 4.511 ha. Luas lahan ini 

cukup untuk memenuhi syarat pembentukan kluster korporasi petani yaitu lebih 

dari 4.000 ha. Standar luasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi 

dalam skala ekonomi yang lebih besar, sehingga diharapkan keuntungannya juga 

lebih besar. Gapoktan Cisuka Galunggung membentuk badan hukum sebagai satu 

cluster korporasi petani.  

Perusahaan yang dibentuk sebagai pelaksana program korporatisasi petani 

di Kabupaten Tasikmalaya adalah PT Mitra Desa Bersama (MDB) Cisuka. 
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Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi beras, perdagangan dan jasa. 

Aktifitas yang dilakukan PT MDB Cisuka ini berasal dari, oleh dan untuk 

masyarakat khususnya para petani sebagai upaya mengkorporasikan petani di 

Kabupaten Tasikmalaya. Adanya PT MDB Cisuka juga bertujuan agar petani 

memiliki badan usaha yang dapat menampung dan memberikan manfaat kepada 

petani dari hulu sampai hilir proses produksi pertanian. Kelembagaan 

korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3. Kelembagaan Korporatisasi Petani di Kabupaten Tasikmalaya 

PT MDB Cisuka dibentuk dengan penyertaan modal dari Gapoktan 

sebesar 22 persen dan PT MBN sebesar 78 persen.  Peralatan dan perlengkapan 

yang di miliki PT MDB Cisuka antara lain Rice Milling Unit (RMU) dengan 

kapasitas 3 ton gabah/jam, mesin dryer dengan kapasitas 8 ton gabah/siklus, 

gudang dengan kapasitas 1.500 ton, mesin packaging, mesin vakum, truk colt 

diesel dan mobil pick up untuk sarana pengangkutan gabah dari petani. Dengan 

peralatan yang dimiliki PT MDB Cisuka, gabah dari petani bisa langsung diolah 

menjadi beras berkualitas tinggi dengan packaging yang menarik. Gabah dibeli 

dari petani dengan harga yang sesuai dengan informasi yang didapat petani dan 

petani akan mendapat pembayaran langsung tanpa ditunda. 

Fenomena di lapangan ditemukan masih ada petani yang menjual gabah/ 

hasil produksinya kepada tengkulak. Petani menjual gabahnya kepada tengkulak 

karena berbagai alasan, salah satunya karena petani terbiasa menjual gabahnya ke 

tengkulak dan lokasinya lebih dekat dengan petani. Namun petani tidak mendapat 

pembayaran langsung, dan harga yang tidak pasti. Hal ini menunjukan bahwa 

peran yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga yang terlibat dalam 

korporatisasi petani belum berjalan dengan optimal. 
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Secara konsep keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh peran 

lembaga yang terlibat dalam pengoperasiannya. Hasil penelitian Ikin Sadikin, Rita 

Nursuhaeti dan Kedi Suradistra (1999) menyimpulkan bahwa perkembangan 

kelembagaan menunjukan bahwa kehadiran dan dinamika kelompok tani di 

daerah transmigrasi memegang peranan penting untuk menjamin keberhasilan 

suatu program, yang didukung oleh hasil penelitian Yenni Nur Aini dan Zafira 

Nadida (2014), menyimpulkan bahwa aktivitas kelembagaan petani merupakan 

salah satu faktor yang mendukung keberhasilan infrastruktur, dan hasil penelitian 

Syamsul Hadi (2012) juga menyatakan bahwa kelembagaan lokal memiliki 

peranan dan arti penting guna menggerakkan perekonomian masyarakat. 

Program pemerintah pusat yang diturunkan ke setiap kabupaten/kota tidak 

akan diserap secara sempurna tergantung situasi dan kondisi di lokasi pelaksanaan 

program. Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program korporatisasi petani 

di Kabupaten Tasikmalaya, lembaga yang terlibat belum menjalankan perannya 

dengan sempurna. Salah satunya ditandai oleh BUMDes di tingkat desa belum 

membentuk gabungan BUMDes di tingkat Kecamatan dan menyertakan modal 

pada PT MDB Cisuka.   

Efektivitas pelaksanaan Program Korporatisasi Petani di Kabupaten 

Tasikmalaya dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat petani dalam 

memperoleh pelayanan dari lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program. 

Apabila peran lembaga tersebut dilaksanakan secara benar, kontinyu, dan 

konsisten, maka tingkat kepuasan petani juga akan tinggi yang berdampak pada 

tingkat kualitas hidup petani. Atas dasar penjelasan di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang peran lembaga yang terkait dengan program 

korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa peran setiap lembaga yang terkait dalam program korporatisasi di 

Kabupaten Tasikmalaya? 
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2. Bagaimana tingkat kinerja lembaga yang terkait dalam program 

korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap kinerja lembaga yang terkait 

dalam program korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan peran setiap lembaga yang terkait dalam program 

korporatisasi di Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Mengetahui tingkat kinerja lembaga yang terkait dalam program 

korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Mengetahui tingkat kepuasan petani terhadap kinerja lembaga yang terkait 

dalam program korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

1. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian berjudul “Peran Lembaga yang Terkait dengan Program 

Korporatisasi Petani di Kabupaten Tasikmalaya” dapat digunakan untuk 

memahami peran lembaga yang terkait dalam program korporatisasi 

petani dan tingkat kinerja lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan.  

2. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki kinerja 

lembaga mengenai perannya dalam program korporatisasi petani. 

3. Bagi Petani 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada 

petani mengenai peran lembaga yang terkait dengan program 

korporatisasi petani sehingga terjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan antara petani dengan lembaga. 
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4. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pemerintah dalam penyusunan program-program untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang melibatkan lembaga. Sehingga diharapkan 

setiap lembaga dapat berperan aktif dan saling mendukung. 

 

 


