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Transisi Penyakapan dalam Industri Pertanian1 
Oleh Ivanovich Agusta 

Industrialisasi pertanian yang berkembang bersamaan dengan komersialisasi dapat 

muncul dalam bentuk pemasukan petani berikut lembaga-lembaga sosial/pertanian dari desa 

ke dalam industri –proses lainnya berupa gerakan lebih otonom di mana petani sendiri 

berinvestasi mendirikan industri lewat permodalan hasil usahataninya. Di dalam fenomena 

pemasukan petani berikut lembaganya seperti ini, bagaimana selanjutnya petani-petani kecil 

berhubungan dengan manajemen atau pengusaha besar pertanian, terutama pada 

komoditas yang paling dikuasai selama ini, seperti halnya padi? Lembaga lama di desa 

mungkin bisa muncul mengantarainya, misalnya penyakapan. Akan tetapi posisi yang 

timpang dalam suatu hubungan penyakapan dapat segera muncul, di mana petani 

menduduki posisi yang lebih rendah daripada manajemen.  Ini berasal dari ketimpangan 

modal ekonomi di antara mereka, maupun struktur politik pertanian di tingkat nasional. 

 Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mengetahui respons petani dalam konteks 

kerjasama produksi dengan manajemen perusahaan besar semacam itu. Pada saat saya 

melakukan penelitian tentang hal ini tahun 2001, sebetulnya terdapat konteks nasional yang 

secara umum relatif menguntungkan petani, yaitu gerakan reformasi tahun 1998. Pada 

awalnya muncul kebijakan pemerintah yang meningkatkan harga gabah maupun padi hingga 

lebih dari tiga kali lipat. Kelipatan harga gabah menguatkan modal dan posisi ekonomis 

petani ketika berhadapan dengan pengusaha. Pada saat yang bersamaan sempat muncul 

gerakan di kalangan petani, buruh tani maupun tengkulak untuk menduduki sebagian sawah 

(atau tepatnya wilayah panen) dan mengambil hasilnya secara sewenang-wenang. 

Interpretasi terhadap fenomena terakhir ini bersifat paradoks, karena bisa dipandang 

merugikan petani yang terkena jarahan, namun di tingkat makro menumbuhkan utopia 

mengenai demokrasi. Dalam kaitan ini, masih menjadi pertanyaan bagaimana gerakan 

makro tersebut diolah dan dilembagakan untuk kepentingan petani. 

Konteks Industrial Sang Hyang Seri 
PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Khusus Sukamandi (dikenal dengan SHS 

Sukamandi) di Kabupaten Subang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

didirikan pada tahun 1971. Bisnis inti perusahaan ini ialah memproduksi benih unggul. Selain 

benih padi, sejak 1980-an dalam skala kecil SHS Sukamandi mulai menghasilkan benih 

kedele, jagung, dan aneka sayuran. 

                                                 
1 Fakta-fakta untuk keperluan tulisan ini berasal dari suatu laporan penelitian tentang kegiatan 
agribisnis PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Khusus Sukamandi, Kabupaten Subang, yang 
merupakan hasil kerjasama antara Sang Hyang Seri dan Pusat Kajian Agraria, LP-IPB. Laporan 
tersebut telah dipublikasikan oleh MT Felix Sitorus, dkk. (2001): Agribisnis Berbasis Komunitas: 
Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial. Walaupun demikian, argumen baru yang dibangun di sini 
sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak mengacu kepada laporan maupun buku tersebut. 
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Untuk memproduksi padi bakal benih, SHS Sukamandi menguasai lahan berstatus 

HGU (Hak Guna Usaha) seluas 3.950 Ha. Luas areal persawahan untuk produksi sendiri 

mencakup 3.474,47 Ha, meliputi 2.070,66 Ha areal mekanisasi dan 1.403,81 Ha areal bukan 

mekanisasi. Keseluruhan areal tersebut adalah sawah beririgasi yang berada dalam wilayah 

layanan Waduk Jatiluhur, dengan perincian 3.180,08 Ha merupakan areal irigasi teknis 

(1.992,47 Ha areal mekanisasi dan 1.187,61 areal bukan mekanisasi) dan 294,39 Ha areal 

irigasi semi teknis (78,19 areal mekanisasi dan 216,20 Ha areal bukan mekanisasi). Areal 

perusahaan tersebut mencakup bagian wilayah Desa Sukamandijaya, Ciasem Girang, 

Sukahaji, dan Pinangsari (Kecamatan Ciasem), Desa Gempolsari dan Rancajaya 

(Kecamatan Patokbeusi), dan Desa Rawa Mekar (Kecamatan Blanakan). 

Di lingkungan perusahaan, proses kegiatan produksi lapangan ditangani oleh 

manajemen tingkat menengah yaitu kepala bagian (kabag) produksi, yang lebih akrab 

disebut “kepala kebun”. Staf manajemen ini membawahi sejumlah kepala sub bagian 

(kasubag) yang lebih dikenal sebagai kepala rayon. Kasubag menguasai wilayah kerja 

seluas sekitar 500 Ha. Ia membawahi dua orang kepala wilayah (setingkat kepala seksi, 

lebih dikenal sebagai mandor) yang masing-masing memiliki wilayah kerja seluas sekitar 250 

Ha. Kepala wilayah adalah manajemen lapisan terbawah pada bagian produksi SHS 

Sukamandi.  

Di bawah setiap kepala wilayah terdapat sejumlah ketua kelompok tani yang masing-

masing memiliki wilayah kerja sekitar 50 Ha. Akan tetapi ketua kelompok tani bukanlah 

karyawan SHS Sukamandi, melainkan tokoh petani atau tokoh masyarakat sekitar 

perusahaan yang dipilih oleh SHS Sukamandi untuk memimpin dan mengkoordinir 

sekelompok petani penyewa atau penyakap yang menggarap hamparan tertentu dari areal 

persawahan SHS Sukamandi. Para ketua kelompok ini tidak digaji oleh SHS Sukamandi, 

tetapi pada saat panen biasanya mereka memperoleh semacam imbalan sebesar Rp 

10.000,00 – Rp 25.000,00 dari anggotanya masing-masing. Kenyataan ini menunjukkan 

pemakaian lembaga kepemimpinan lokal untuk menunjang pengawasan produksi dalam 

pabrik. Pengawasan itu sendiri lebih murah, karena dengan berada di luar struktur 

kepegawaian perusahaan, maka tidak ada kewajiban finansial maupun fasilitas kerja yang 

harus dibayar manajemen. Akibatnya lebih jauh, biaya pengawasan dilimpahkan kepada 

anggota kelompok yang justru diawasi. 

Sebagaimana layaknya dalam sebuah industri, maka proses produksi dalam 

budidaya bakal benih di SHS Sukamandi terlihat sebagaimana tahapan ban berjalan. Pola 

mirip pabrik ini terlihat antara lain dalam penerapan prinsip ketepatan dan keserempakan, 

sehingga setiap petani harus hadir di sawah dalam setiap tahapan produksi. Jika terdapat 

petani yang mangkir, maka ketua kelompok akan dan wajib mencarinya hingga anggota 

tersebut ditemukan.  
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Tahapan produksi diawali oleh prediksi bagian pemasaran tentang jumlah dan kapan 

suatu jenis benih dibutuhkan pasar. Pada saat bersamaan dilakukan pendataan calon petani  

yang akan turut serta bekerjasama dengan manajemen berpola kerjasama (KS) dan 

kerjasama pengelolaan (KSP), yang kemudian diikuti seleksi calon penyewa dan penggarap 

tersebut. Proses ini sangat mudah, karena lazimnya penyewa dan penggarap merupakan 

petani “lama” yang telah mengolah areal serupa pada musim tanam sebelumnya. Setelah 

kontrak kerjasama ditandatangani dan lahan diukur untuk setiap petani, selanjutnya 

dilakukan pengolahan tanah. Seminggu setelah pembajakan, kemudian dilakukan 

penanaman. Koordinator buruh tandur dari wilayah Sukamandi sampai Karawang mudah 

diperoleh, karena mereka biasa menanam di areal SHS Sukamandi. Beberapa minggu 

kemudian masuk tahapan penyulaman tanaman yang rusak, penyiapangan dari gulma dan 

pengendalian hama/penyakit. Tahapan produksi berakhir dengan pemanenan.  

Dalam proses industrialisasi pertanian, keberadaan SHS Sukamandi di tengah 

komunitas tani dipersepsi sebagai struktur “pusat dan pinggiran”. Ketika staf SHS 

Sukamandi maupun petani lokal memposisikan diri mereka masing-masing dalam konteks 

hubungan sosial kedua belah pihak, mereka menggunakan konsep “perum” (perusahaan 

umum) untuk menunjukkan posisi SHS Sukamandi di posisi pusat dan istilah “daerah” untuk 

menunjuk petani lokal pada posisi pinggiran.  

Struktur “pusat dan pinggiran” itu merefleksikan masih adanya sifat hubungan 

enklave antara perkebunan (P & T Land, nama lama dari perusahaan ini di masa penjajahan 

Belanda) dan masyarakat. Di masa lalu terdapat pemilahan yang tegas antara “orang dalam 

perkebunan” dan “orang luar perkebunan”. Dalam konteks SHS Sukamandi masa kini, 

pandangan itu direproduksi dalam perbedaan status antara “orang Perum” (staf karyawan 

SHS Sukamandi) yang tinggal di dalam kompleks emplasemen dan “orang daerah” 

(komunitas petani lokal) yang tinggal di desa-desa sekeliling perusahaan. Demikian pula 

terdapat perbedaan material yang tegas antara “sawah Perum” yang masih juga disebut 

“kebun”, dan “sawah daerah”.  

Keberlangsungan persepsi “pusat–pinggiran” mungkin masih akan bertahan lama, 

mengingat pandangan ini juga hidup di kalangan pejabat pemerintah dan DPRD Kabupaten 

Subang, dalam melihat hubungan sosial antara SHS Sukamandi dan masyarakat sekitarnya. 

Pemerintah daerah dan DPRD melihat SHS Sukamandi sebagai perusahaan (BUMN) milik 

pemerintah pusat, yang selayaknya lebih banyak lagi “meneteskan kue pembangunan” 

dalam bentuk memberikan “sumbangan sosial dan ekonomi” kepada masyarakat daerah. 

Sumbangan tersebut antara lain berupa pembukaan peluang bagi penduduk lokal untuk  

mencari nafkah di areal persawahan SHS Sukamandi.  

Partisipasi Petani dalam Industri Pertanian 
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Dalam proses budidaya bakal benih padi, terdapat areal persawahan dibudidayakan 

oleh pihak manajemen sendiri dalam pola swakelola, maupun bekerjasama dengan petani 

sekitarnya dalam pola kerjasama (KS) dan pola kerjasama pengelolaan (KSP). Dalam pola 

swakelola, keseluruhan proses pengelolaan sawah dilakukan sendiri oleh SHS Sukamandi. 

Manajemen bertindak sebagai majikan penuh, sementara petani dan buruh tani lokal hanya 

dimungkinkan berposisi sebagai buruh lepas bagi perusahaan. Ini serupa dengan buruh tani 

biasa dalam pengelolaan usahatani di “daerah”. Bisa dikatakan, pola swakelola 

mempraktekkan secara murni suatu perusahaan pertanian. Areal swakelola hanya 

diperuntukkan produksi padi bakal “benih sumber” (benih penjenis, benih dasar, dan benih 

pokok). 

Dalam pola KS diadopsi lembaga sewa lahan ke dalam pabrik. Pengelolaan sawah 

dilakukan sepenuhnya oleh petani lokal yang meneken kontrak persewaan sawah dengan 

manajemen SHS Sukamandi. Di sini petani lokal dimungkinkan menjadi majikan di atas 

tanah sewaan, walaupun tidak sepenuhnya otonom, karena ada manipulasi pertama dari 

manajemen, sehingga petani wajib mengikuti prosedur tahapan dan perlakuan produksi 

sesuai ketentuan manajemen. Data MT 1996/1997 sampai MT 2000 menunjukkan bahwa 

pola KS untuk setiap musim tanam mencakup areal seluas rata-rata 1.091 Ha 

(terkonsentrasi di areal non mekanisasi) dan melibatkan sejumlah rata-rata 640 orang petani 

penggarap. Pola ini merupakan bentuk tertua kerjasama manajemen dan petani sejak 

pendirian perusahaan. Manajemen hanya berkewajiban mendiseminasikan teknologi untuk 

memproduksi gabah “benih sebar”. Gabah hasil produksi tersebut dikuasai oleh petani. Akan 

tetapi –sebagai manipulasi manajemen kedua—jika manajemen membutuhkannya untuk 

menambah kapasitas produksi perusahaan, maka petani wajib menjualnya kepada 

perusahaan.  

Pada tahun 1998 sebagian areal pola swakelola, khususnya untuk produksi bakal 

benih sebar, diubah statusnya menjadi pola kerjasama pengelolaan produksi (pola KSP). 

Pola ini mengadopsi lembaga bagi hasil. Dalam KSP terdapat peluang lebih tinggi bagi 

petani/buruh tani lokal (sebetulnya diutamakan petani peserta kerjasama dengan SHS 

Sukamandi) untuk berpartisipasi dalam produksi bakal benih dengan status penyakap. Areal 

kerjasama untuk setiap musim seluas 2.300 Ha (terkonsentrasi di areal mekanisasi). 

Pemberlakuan pola ini melibatkan sekitar 1.200 petani penyakap. Manajemen memberikan 

pinjaman modal kerja, sarana produksi dan diseminasi pengetahuan budidaya benih kepada 

petani penyakap. Seluruh gabah bakal benih yang dihasilkan dalam pola ini dikuasai oleh 

manajemen SHS Sukamandi. 

Alasan informal yang mencuat dari pihak manajemen bagi pemunculan pola KSP 

ialah untuk memberi peluang menggarap sawah SHS Sukamandi bagi petani kecil dan buruh 



 5

tani lokal. Sebelumnya peluang seperti itu hanya dimiliki petani besar yang memiliki banyak 

modal untuk membayar sewa lahan SHS Sukamandi secara tunai di awal musim tanam.  

Berbeda dengan alasan informal tersebut, alasan formal penerapan pola KSP tidak 

menyinggung sama sekali perihal pembukaan peluang usaha bagi petani kecil dan buruh 

tani. Laporan evaluasi SHS Sukamandi (Sang Hyang Seri, 1999) menyebutkan bahwa pola 

KSP adalah suatu upaya manajemen SHS Sukamandi untuk meningkatkan atau setidaknya 

mempertahankan hasil produksi, sekaligus menekan biaya produksi padi per hektar, dengan 

memanfaatkan sumber dana swakelola murni. Alternatif tersebut ditempuh atas dasar 

pertimbangan bahwa, pertama, banyak mandor yang pensiun sehingga SHS Sukamandi 

menghadapi kelangkaan petugas untuk mengawasi proses produksi swakelola murni secara 

langsung di lapangan. Kedua, ketua kelompok tani yang biasa mengelola kerjasama 

pertanaman atau penangkaran (pola KS) dinilai mampu mengelola kerjasama pengelolaan 

produksi (pola KSP). Ketiga, dalam kondisi normal petani pola KS sudah mampu mencapai 

tingkat produksi yang menjamin target efisiensi, yaitu rata-rata 5 ton per hektar. 

Baik alasan formal maupun informal di atas benar adanya. Dibandingkan dengan 

pola swakelola, dalam pola KSP sebagian resiko dan permodalan dilimpahkan kepada 

petani (sebagaimana akan dirinci di bawah) sehingga berimplikasi pada peningkatan 

efisiensi produksi menurut akuntansi manajemen. Pada segi lainnya, penjarahan hasil panen 

tahun 1999 pada hampir seluruh areal swakelola (tetapi lebih sedikit pada areal KSP, 

bahkan hampir tidak ada penjarahan pada lahan KS) menginsyafkan manajemen di 

lapangan bahwa partisipasi petani bisa menjadi “tameng” dari peluang penjarahan hasil 

produksi atau perusakan alat produksi lainnya. Perhitungan semacam ini menjadikan 

keputusan pemberlakuan pola KSP sebagai manifestasi peningkatan partisipasi petani 

dalam produksi perusahaan pada akhirnya menguntungkan manajemen. 

Adopsi dan Manipulasi Lembaga Penyakapan dalam Industri 
Pelaksanaan pola KS maupun KSP dapat diinterpretasikan sebagai proses adopsi 

sekaligus manipulasi lembaga penyakapan di desa sekitar perusahaan ke dalam industri. 

Adopsi tersebut dinyatakan dalam proses memformalkan pola-pola hubungan produksi 

penyakapan yang lazimnya berlaku secara informal dalam masyarakat. Hal itu dilakukan 

dengan penulisan surat perjanjian kerjasama yang menunjuk kepada pola hubungan 

produksi kontraktual antara SHS Sukamandi dan petani “daerah”.  

Pola KS mengadopsi hubungan sewa menyewa. Pada pola KS hubungan kontraktual 

tersebut bersifat individual, dalam arti masing-masing petani penyewa menandatangani dan 

memegang surat kontraknya sendiri secara terpisah dari petani lainnya, walaupun 

sebenarnya mereka terikat dengan kelompok-kelompok tani sehamparan. Pola hubungan 

individual di tingkat petani bisa dibaca sebagai upaya pengamanan investasi perusahaan, 

sebab dengan cara ini menjadi tegas dan jelas petani mana saja yang menyewa lahan. 
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Dengan demikian, seandainya terjadi kesalahan di pihak petani dalam hubungan sewa 

menyewa ini, sanksi seperti penyitaan barang atau penghilangan hak sewa pada masa 

kemudian dapat dengan mudah, cepat dan tepat diterapkan kepada petani tersebut. 

Sebaliknya pada pola KSP hubungan kontraktual itu bersifat kolektif, dalam arti 

bukan perorangan petani penyakap, melainkan ketua kelompok tanilah yang memegang 

surat kontrak kerjasama dengan SHS Sukamandi. Surat kontrak dalam pola KSP itu hanya 

ditandatangani olah ketua kelompok tani, sementara para anggota kelompok hanya 

membubuhkan tanda tangannya pada daftar petani (berikut luas dan lokasi lahan sakapan) 

yang dilampirkan pada surat perjanjian kerjasama tersebut. Sifat kolektif dalam kontrak KSP 

merefleksikan hierarki industrial, di mana di bawah mandor terdapat posisi ketua kelompok 

tani (bukan anggota kelompok). Barulah di bawah ketua kelompok terdapat hubungan 

dengan anggotanya. Dengan demikian sifat kolektif menunjang efisiensi kerja. Hierarki 

industrial di bawah posisi mandor ini dapat terus berjalan meski tanpa pengawasan langsung 

dari manajemen perusahaan, karena menggunakan pola kepemimpinan lokal. Ketua 

kelompok dipilih di antara tokoh petani atau tokoh masyarakat yang bisa secara efektif 

menggunakan kekuasaan formal (dari perusahaan) maupun informal (pengaruh dan 

kekuasaan dalam kehidupan masyarakat desa sehari-hari) untuk mengawasi kerja anggota 

kelompok yang biasanya juga menjadi kliennya di desa. Beberapa ketua kelompok ialah 

mantan aparat pemerintah desa atau memiliki ketokohan lain di desanya. 

Substansi surat perjanjian itu, walaupun merupakan hasil penetapan sepihak oleh 

SHS Sukamandi, pada prinsipnya diadopsi dari norma-norma hubungan produksi yang lazim 

berlaku di lingkungan komunitas petani lokal, yaitu pola penyakapan sewa untuk pola KS 

dan bagi hasil (maro) untuk pola KSP. Pihak SHS Sukamandi masuk ke lembaga-lembaga 

itu sambil membawa modal ekonomi, yaitu alat produksi berupa lahan di samping teknologi, 

manajemen dan modal kerja (khususnya pada pola KSP). Modal ekonomi telah menjadi 

faktor utama yang mempengaruhi struktur hierarkis atau hubungan-hubungan searah dalam 

komunitas petani (Hayami dan Kikuchi, 1987; Sajogyo, 1989). Dengan segera manajemen 

menduduki posisi lebih tinggi yang memudahkannya mewujudkan hubungan searah 

(subordinasi) kepada petani. 

 Isi surat kontrak dalam pola KS yang disebut “Surat Perjanjian Kerjasama 

Pertanaman Padi/Palawija Calon Benih” itu sangat ringkas dan menyangkut tiga hal pokok. 

Pertama, luas dan lokasi lahan SHS Sukamandi yang disepakati untuk disewa para petani 

dalam satu musim tanam. Kedua, jumlah total uang sewa (disebut imbal jasa) yang harus 

dibayarkan petani kepada SHS Sukamandi (dengan cara membayar di muka). Ketiga, 

kewajiban petani penyewa untuk mematuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku di 

SHS Sukamandi dalam hal pemanfaatan lahan.  



 7

Atran luas lahan sewaan per petani pada pola KS dipatok pada skala 2 Ha yang 

dianggap sebagai batas bawah skala ekonomis. Khusus untuk ketua kelompok diberi 

peluang untuk menyewa 4-10 Ha sesuai dengan kemampuannya. Besar uang sewa atas 

lahan tersebut berbeda menurut musim. Sewa pada musim hujan lebih mahal dibanding 

pada musim kemarau, dengan asumsi bahwa produktivitas lahan lebih tinggi pada musim 

hujan. Sebagai contoh, sewa lahan pada MT 1999 (kemarau) ditetapkan Rp 1,2 juta/Ha, 

pada MT 1999/2000 (hujan) sebesar Rp 1,3 juta/Ha, dan pada MT 2000 (kemarau) kembali 

sebesar Rp 1,2 juta/Ha. Dibandingkan dengan sewa lahan pada awal krisis ekonomi (1996-

1998) sebesar Rp 500 ribu pada musim hujan dan Rp 450 ribu pada musim kemarau, maka 

besar sewa lahan saat ini meningkat lebih dari dua kali lipat. Tidak heran jika pola KS 

kemudian dipersepsi sebagai peluang usaha bagi golongan petani kaya saja. Hanya saja, 

dalam proses sewa menyewa ini tidak terdapat ruang tawar menawar untuk menentukan 

luasan lahan sewaan berikut harga sewa lahan. Hal ini memang menunjukkan 

ditinggalkannya ciri “ekonomi bazar” yang relatif “tradisional” menuju efisiensi manajemen 

keuangan modern (Dewey, 1962; Geertz, 1989), namun bersamaan dengan itu 

merefleksikan ketiadaan posisi tawar petani di hadapan manajemen. 

Ciri ini lebih jauh lagi ditunjukkan oleh kewajiban penyewa untuk mematuhi beragam 

persyaratan dan ketentuan SHS Sukamandi sejak pengolahan lahan hingga pasca panen –

berbeda dari umumnya penyewa yang bebas memproduksi padi sendiri. Tujuannya agar 

proses produksi padi di areal petani penyewa memenuhi standard produksi padi calon benih. 

Pemenuhan atas standard tersebut merupakan keharusan karena pada saat panen dapat 

saja manajemen SHS Sukamandi memutuskan untuk membeli padi hasi produksi petani 

penyewa, misalnya karena produksi areal swakelola dan KSP tidak memenuhi target 

produksi benih. Dengan demikian penyewaan lahan dalam pola KS selalu dibatasi oleh 

koridor proses produksi industrial sesuai dengan standard produksi benih padi, terlepas 

apakah manajemen SHS Sukamandi nanti akan membelinya atau tidak. Jika seorang petani 

tidak mematuhi ketentuan ini, maka ia akan mendapatkan nilai “buruk” dari manajemen SHS 

Sukamandi, dan, sebagai sanksinya, ia tidak akan diterima lagi sebagai penyewa pada 

musim tanam berikutnya, atau bahkan pada beberapa musim tanam ke depan. 

Sedangkan pola KSP menunjuk kepada hubungan kontraktual bagi-hasil atau 

penyakapan secara maro antara manajemen SHS Sukamandi sebagai ujud pemilik lahan 

dan “petani daerah” sebagai penyakapnya. Luas garapan yang ditetapkan juga maksimum 2 

Ha per petani untuk masa satu musim tanam. Satu kelompok besar petani penggarap dapat 

mengelola hamparan sawah seluas 100-200 Ha. Untuk memudahkan pengawasan dan 

diseminasi pengetahuan berbudidaya benih padi, kelompok besar semacam itu kemudian 

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan rata-rata luas pengelolaan 50 Ha. 



 8

Sebagaimana pola KS, ketua kelompok tani pada pola KSP juga memperoleh 

peluang menggarap lahan lebih luas, mencapai 4-10 Ha. Petak-petak lahan garapan ketua 

kelompok biasanya terpencar di tengah areal yang dikelola kelompok. Letak garapan yang 

memencar memaksa ketua kelompok menjelajahi seluruh areal kelompoknya.  Letak yang 

terpencar juga memudahkan anggota untuk mengambil teladan budidaya benih padi dari 

lahan yang dikelola ketua kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa ketua kelompok 

haruslah petani maju yang telah teruji kemampuannya dalam menerapkan teknologi produksi 

SHS Sukamandi dengan baik. 

Dalam pola KSP, di samping menyediakan lahan, manajemen SHS Sukamandi juga 

menyediakan modal kerja dan sarana produksi yang nantinya menjadi beban tanggungan 

bersama dengan petani secara setara (masing-masing sebesar 50 persen). Selain itu 

manajemen SHS Sukamandi juga melaksanakan bimbingan teknis produksi, layanan 

administrasi dan membayar seluruh bawon derep. Atas penyediaan keseluruhan dukungan 

produksi tersebut, SHS Sukamandi berhak atas separuh dari hasil produksi GKP, setelah 

dipotong total biaya produksi yang menjadi beban bersama. Biaya produksi terakhir ini 

langsung dipotong oleh SHS Sukamandi dari hasil produksi, dalam bentuk gabah yang nilai 

totalnya dihitung berdasar harga kesepakatan yang berlaku saat itu. Rumus bagi hasil yang 

digunakan ialah  

P = {Y- (C1+C2+C3+Cn)}:2 

di mana :  P = jasa KSP bagi SHS Sukamandi atau jasa KSP petani bruto,  

       disetarakan dengan GKP 

  Y = hasil produksi GKP petani 

  C1+C2+C3+Cn = total biaya produksi yang ditanggung bersama,  

     disetarakan dengan GKP 

 Sementara itu, petani peserta pola KSP harus mengusahakan lahan sakapannya 

menurut ketentuan-ketentuan baku budidaya benih yang diberlakukan SHS Sukamandi. 

Hasil bersih petani ialah jumlah separuh hasil bruto di atas, dikurangi dengan biaya pinjaman 

(disetarakan dengan GKP) dari SHS Sukamandi. Dalam prakteknya dana produksi yang 

disediakan SHS Sukamandi (sebagai tanggungan bersama) seringkali tidak mencukupi, 

sehingga petani masih harus meminjam dana tambahan lagi kepada SHS Sukamandi. Oleh 

karena merupakan calon benih, maka seluruh GKP yang merupakan hasil bersih petani 

itupun harus dijual kepada SHS Sukamandi, pada tingkat harga kesepakatan yang berlaku 

saat itu. Akan tetapi uang hasil penjualan gabah itu berujud kuitansi pembayaran mundur 

yang baru bisa dicairkan sekitar satu bulan kemudian. 

 Dari segi penerimaan kotor per hektar tidak terdapat perbedaan yang berarti antara 

petani KS dan KSP (Sitorus, dkk, 2001). Dalam MT 2000 petani KS rata-rata memperoleh 

Rp 5,56 juta pada tingkat harga gabah rata-rata Rp 941,00/kg, sementara petani KSP rata-



 9

rata mendapatkan Rp 5,75 juta pada tingkat harga gabah rata-rata Rp 964,00/kg. Faktor 

pembeda di sini ialah harga pembelian gabah hasil produksi pola KSP (oleh SHS 

Sukamandi) yang lebih tinggi 2,4 persen daripada harga pembelian gabah hasil pola KS 

(oleh tengkulak). 

 Sesuai dengan ketentuan perusahaan, seharusnya beda harga pembelian gabah 

(dengan kualitas calon benih) oleh SHS Sukamandi lebih tinggi 5 persen daripada harga 

yang berlaku di pasaran desa-desa sekitar perusahaan. Ketidaksesuaian dalam selisih harga 

tersebut tampaknya bermula dari penentuan harga gabah sesuai survei mingguan 

manajemen atas harga gabah produksi sawah “daerah” yang bukan calon benih. Padahal 

sebetulnya tengkulak memberi harga yang lebih tinggi kepada gabah SHS Sukamandi 

karena merupakan calon benih, sekitar Rp 20,00/kg lebih tinggi. Penentuan harga gabah ini 

juga menimbulkan persoalan karena SHS Sukamandi menggunakan patokan harga 

tengkulak yang lebih rendah daripada patokan terendah yang ditetapkan (waktu itu) Dolog/ 

Bulog (apalagi didasarkan gabah bukan calon benih). 

 Perbedaan penerimaan bersih petani pola KS (Rp 0,99 juta/Ha) ternyata lebih tinggi 

daripada petani pola KSP (Rp 0,74 juta/Ha) (Sitorus, dkk, 2001). Berdasarkan perhitungan 

ini petani menganggap bahwa pola KS lebih menguntungkan daripada pola KSP. Fenomena 

ini ditangkap manajemen sebagai cambuk dari pola KS karena mengandung resiko lebih 

besar yang membebani petani penyewa sepenuhnya. Interpretasi tentang resiko ini 

bertentangan dari sudut pandang petani yang justru melihat peluang keuntungan –bukannya 

peluang kerugian sebagaimana pandangan manajemen di atas—yang memacu motivasi 

mereka berproduksi. Dengan pola budidaya yang lebih longgar, penyewa pada pola KS 

biasa menurunkan kadar pemupukan dan pemberantasan hama untuk menurunkan biaya 

produksi. Sementara itu, istilah berbagi resiko dalam pola KSP kenyataannya lebih berupa 

pengalihan sebagian besar resiko produksi (hampir dua pertiganya) ke tangan penyakap. 

Dalam MT 2000 petani masih harus menanggung biaya produksi rata-rata 31 persen (Rp 

1,01 juta) terhadap biaya “beban bersama” SHS Sukamandi. Bahkan jika produksi dalam 

satu musim tanam gagal total karena sebab yang tidak bisa diperkirakan, misalnya karena 

penjarahan mendadak, beban utang sepenuhnya ditanggung petani tanpa ada perundingan 

ulang.  

Kesimpulan: Transisi Penyakapan 
 Kasus yang dikemukakan di atas menggambarkan transisi yang dialami oleh 

lembaga penyakapan di desa ketika ditarik oleh komersialisasi industri. Istilah transisi 

digunakan, karena diandaikan suatu kesetimbangan proses sosial baru terjadi ketika petani 
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berposisi relatif setara dengan manajemen dan mampu berpartisipasi dalam keputusan 

manajerial2, sementara saat ini posisi petani terlihat jauh di bawah dominasi manajemen.  

Ketika lembaga penyakapan dari desa ini diletakkan dalam konteks industri, yang 

kemudian muncul ialah sifat-sifat lama dari lembaga di desa sekaligus sifat-sifat lama dari 

industri tersebut. Baru kemudian muncullah proses sosial “tarik ulur” atau dialogal untuk 

mewujudkan ciri baru lembaga yang lebih menguntungkan salah satu pihak (atau akhirnya 

terjadi keuntungan bagi kedua belah pihak).  

 Sifat enklave sebagai ciri industri perkebunan lama yang masih muncul dalam kasus 

di atas ialah, pertama, sifat ekonomi dualistik yang tercermin dari penempatan petani 

(penyewa maupun penyakap, sebagai manifestasi ekonomi “pra kapitalis”) di bawah struktur 

manajemen pabrik (manifestasi ekonomi kapitalis) (Boeke, 1953; Friedmann, 1992; Geertz, 

1986).  Kedua, rigiditas struktur organisasi industri yang belum memungkinkan petani pada 

lapiusan manajemen bawah (bahkan, sebetulnya, di luar manajemen) untuk melakukan 

promosi ke atas.  

Kekuatan industri juga ditunjukkan oleh manipulasi ketika mengalihkan lembaga 

penyakapan dari desa ke dalam pabrik. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan manajemen 

untuk mewajibkan beragam ketentuan produksi, serta membebankan sebagian besar resiko 

produksi dalam pola KSP atau seluruh resiko dalam pola KS kepada petani.  

Fenomena ini menunjukkan implikasi akan kebutuhan pemberdayaan petani, 

terutama dalam pembukaan akses (misalnya dukungan kredit murah) bagi petani untuk 

memperkuat posisi ekonominya. Sekalipun menginginkan turut dalam pola KS, nanmun 

karena kekurangan modal petani “terpaksa” menerima pola KSP. Rekomendasi 

pemberdayaan petani semacam ini tampaknya tidak akan muspra. Kenyataannya potensi 

petani untuk “bertarung” dalam peningkatan komersialisasi maupun industrialisasi pertanian 

di atas menunjukkan tingkat yang tinggi, minimal melebihi anggapan manajemen. Dari sisi 

mentalitas, argumen ini ditunjukkan oleh preferensi pilihan pada pola KS, berdasarkan 

rujukan akan peluang keberhasilan pola ini sekalipun resiko di sana ditanggung petani 

sepenuhnya. Sedangkan potensi dari sisi teknis ditunjukkan oleh kemampuan ketua 

kelompok tani (kenyataannya ada pula anggota yang mengatasnamakan kerabatnya 

sebagai penyewa/penyakap) untuk menggarap lahan persawahan di atas 2 Ha –yang 

selama ini diklaim sebagai batas skala ekonomi budidaya padi yang bisa dikelola petani.  

Di samping peluang perubahan proses produksi di dalam pabrik tersebut, muncul 

pula peluang demokratisasi dari luar pabrik sebagaimana gerakan reformasi. Reformasi 

telah memunculkan (lebih tepat dinyatakan sebagai: menguatkan) pola produksi yang 

memungkinkan petani “daerah” pada lapisan yang lebih rendah untuk berpartisipasi dalam 

                                                 
2 Bandingkan dengan demokrasi industrial dalam Kester dan Thomas (1981). 
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produksi pabrik. Jika sebelumnya hanya petani yang relatif kaya yang mampu menyewa 

lahan pola KS, kini dimungkinkan petani dengan posisi sosial ekonomi yang lebih rendah 

untuk mengelola lahan KSP. 
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