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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkrit, selain diperkenalkan konsep

Usahatani, para peserta pelatihan juga meninjau lapangan contoh implementasi pertanian

terpadu. Dua lokasi yang telah dikunjungi pada akhir Pelatihan Gelombang I dan II

adalah Agro Techno Park (ATP) dan usatani terpadu milik PT. Musi Hutan Persada

(MHP), keduanya berada di Propinsi Sumatera Selatan. Untuk memberikan wawasan

yang lebih luas kepada para peserta, maka dilakukan juga Studi Banding ke dua lokasi di

luar Propinsi Sumatera Selatan. Kedua lokasi tersebut adalah PT Riau Andalan Pulp and

Paper (PT. RAPP) yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Propinsi Riau, dan Percontohan

Program Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto, Propinsi

Sumatera Barat.

PT RAPP merupakan perusahaan perkebunan dan kertas yang berbasis di Riau.

Perusahaan ini mempunyai kapasitas produksi pulp sebesar 2 juta ton th-1 dan kertas

sebesar 350.000 ton th-1. Sejak tahun 2004 perusahaan ini telah melakukan penanaman

Acacia mangium seluas 200.000 ha dengan target minimum 300.000 ha. Sebagai bagian

dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan

masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, maka pihak perusahaan telah mengembangkan

program pemberdayaan masyarakat. Untuk itu pihak PT RAPP telah mengalokasikan

dana sebesar 35 miliar rupiah setiap tahunnya untuk berbagai kegiatan yang sasaran

intinya adalah pemberdayaan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan

mereka. Implementasi program ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kegiatan

inti, yaitu program pelatihan petani, program implementasi di lapangan, dan program

pendampingan. Dari tahun ke tahun, program ini menunjukkan perkembangan dan

respon yang positif sehingga jangkauannya juga semakin luas dan masyarakat yang

terlibat juga semakin meningkat. Program pengembangan sistem usahatani yang

dikembangkan adalah perpaduan antara perternakan, pertanian, dan perikanan sehingga

mengarah kepada pertanian organik. Oleh karena itu selaras dengan tema dan sasaran

pelatihan “Sistem Usahatani terpadu” yang telah dilakukan.

Sawahlunto adalah salah satu kota yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat.

Kota ini mempunyai luas sekitar 27.3447,7 ha atau sekitar 0,65% dari luar Propinsi

Sumatera Barat. Kota ini terletak pada daerah berbukit dengan ketinggian antara 250

sampai 650 m dpl, terdiri dari 4 kecamatan, 11 kelurahan, 26 desa, dan 10 nagari. Data

demografi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Sawahlunto adalah sekitar 52.562

jiwa dengan kepadatan penduduk 192 jiwa km-2. Pada mulanya Kota Sawahlunto

merupakan daerah tambang batubara, namun saat ini deposit batubaranya secara

ekonomi tidak layak tambang lagi. Oleh karena itu perlu upaya mengembangkan sumber

matapencaharian alternative. Oleh karena itu pihak pemerintah Kota Sawahlunto telah
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mengembangkan 9 program prioritas, yaitu agama dan adat istiadat, pembangunan

ekonomi kerakyatan/sektor riil, peningkatan kualitas kependidikan, peningkatan sarana

dan prasarana kota, kesehatan, politik, kemanan dan ketertiban, lapangan kerja,

parawisata, dan peningkatan kerja aparatur. Sebagian bagian dari komitmen pemerintah

untuk mensejahterakan masyarakatnya, pihak Pemerintah Kota Sawahlunto bersama

LSM mitranya Lembaga Pemerhati Wanita, Anak dan Lingkungan (LPWAL) telah

mengembangkan badan independen yang menyediakan pelayanan dan pendampingan

pengembangan usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, yaitu Business Development

Centre (BDC). Empat tujuan utama pembentukan BDC ini adalah meningkatkan

pengetahuan masyarakat tentang manajemen usaha yang berkualitas, meningkatkan

kelancaran volume pelayanan kredit dari bank kepada pengusaha kecil dan menengah,

memperbaiki iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan usaha kecil dan menengah

sehingga mampu bersaing, dan memperkuat struktur modal usaha kecil dan menengah,

memfasilitasi perluasan akses pasar. Ruang lingkup jenis usaha yang dikembangkan

oleh BDC meliputi pertanian, perdaganganm perikanan, peternakam, perindustrian, jasa,

dan pertambangan (non peti). Penekanan objek yang dikunjungi di Sawahlunto adalah

pengembangan peternakan karena ini merupakan bagian integral dari sistem “Usahatani

Terpadu” yang akan dikembangkan di desa prioritas di Kabupaten Muba, Banyuasin, dan

OKI di Sumatera Selatan.

B. Tujuan Kegiatan

Studi Banding ini merupakan bagian dari kegiatan pelatihan “Sistem Usahatani

Terpadu” yang telah dilaksanakan dua tahap, yaitu pada bulan Oktober dan Desember

2004 yang lalu. Pelatihan Tahap I dan II yang lalu bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada kepala desa, motivator gender, motivator pemuda desa, kelompok

dan anggota kelompok tani, petugas PPL, dan LSM pendamping pembangunan desa

tentang konsep dan paradigma usahatani terpadu.
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II. PELAKSANAAN

A. Tempat dan Waktu

Studi Banding ini dilakukan ke dua lokasi berbeda, yaitu PT RAPP di Pangkalan

Kerinci, Riau, dan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, mulai tanggal 5 sampai 9 Januari

2005.

B. Peserta

Studi Banding telah diikuti oleh 28 orang (satu tidak hadir) yang terdiri dari

perangkat desa (kades dan sekdes), petani, PPL, LSM, dan motivator gender. Para

peserta didampingi oleh 7 orang instruktur, 2 orang panitia, dan 2 orang dari SSFFMP.

Rincian peserta dan instansi asalnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

C. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kunjungkan lapangan ini secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) sesi.

Sesi I berupa penerimaan oleh pihak yang dikunjungi. Pada Sesi I ini, peserta kunjunan

lapangan menerima penjelasan yang berkaitan dengan perusahaan, badan, dan program

dan sasaran kerja dan selanjutnya diadakan dialog antara peserta kunjungan dengan

narasumber dari instansi yang dikunjungi. Sesi II adalah peninjauan lapangan dan diskusi

dengan petani/kelompok tani di lapangan. Terakhir, Sesi III adalah diskusi internal

peserta dan instruktur membahas dan merangkumn hasil kunjungan ke lapangan.

Rincian jadwal acara Studi Banding dapat dilihat Lampiran 2.
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HASIL STUDI BANDING

I. Penerimaan Instansi yang dikunjungi

Secara umum peserta kunjungan studi banding ini diterima dengan sangat baik

oleh PT. RAPP maupun oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Di PT. RAPP peserta

kunjungan diterima langsung oleh Manajer PPMR Bapak Ir. Rudi Fajar dan didampingi

oleh stafnya. Peserta kunjungan juga sangat antusias menyaksikan pusat pelatihan

pertanian terpadu yang dimiliki oleh perusahaan ini yang sudah mengintegrasikan potensi

tanaman, ternak, perikanan dan pengolahan limbahnya.

Di Kota Sawahlunto peserta juga disambut oleh Bapak Walikota Bapak Ir. Amran

Nur yang secara langsung menjelaskan program pemberdayaan masyarakatnya yang

melibatkan unsur LSM sebagai mitranya.

Dari dua kunjungan ini nampak sangat kental komitmen institusi untuk

memberdayakan masyarakat dan juga nampak keseriusan masyarakat yang dibina untuk

hidup lebih baik.

II. Kunjungan Ke Lapangan

Setelah paparan oleh institusi yang dikunjungi dilanjutkan dengan tinjauan ke

lapangan yang merupakan implementasi dari program yang dijelaskan. Di PT. RAPP

peserta mengunjungi pusat pelatihan Sistem Pertanian Terpadu yang mereka buat.

Kemudian kunjungan diteruskan ke lahan milik petani dengan melalui areal perusahaan

(Pabrik, kantor dan perumahan).

Di kota Sawahlunto peserta mengunjungi kegiatan yang bertumpu kepada usaha

peternakan berupa penggemukan sapi dan juga usaha ternak ayam arab. Peserta juga

mengunjungi pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) yang sangat membantu dalam

pemanfaatan produksi buah kelapa.

Hasil kunjungan ke lapangan ini disajikan dalam beberapa foto di lampiran dan

foto lebih lengkap disimpan dalam CD.

III. Diskusi Hasil Kunjungan

Untuk merangsang peserta dan mengupayakan perubahan pola piker mereka

maka disetiap akhir kunjungan dilakukan diskusi sesama peserta. Dengan adanya diskusi

ini diharapkan akan dihasilkan ide-ide segar yang datang dari mereka sendiri, sehingga

program yang diterapkan nantinya betu-lbetul hasil dari pemikiran mereka.

A. Kunjungan ke PT. RAPP

1. Kata kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat
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- Kesinambungan program lebih 1 tahun (periode)

- Komitmen perusahaan/pembinaan CD

- Kerjasama yang baik

- Pendampingan yang kontinyu

- Fasilitas yang baik untuk pendamping

- Penyelenggraan Diklat

- Kelompok merupakan sarana belajar

- Kesiapan masyarakat dan komitmennya

- Bantuan sesuai dengan kebutuhan

- Periode waktu yang jelas

- Kesesuaian dengan SDA

- Keterpaduan komoditi

- Kelembagaan keuangan petani

- Kelompok petani yang mapan dan padu

- Membangun kepercayaan dan image yang baik di kalangan masyarakat

- Kualitas dan Kuantitas pendamping yang baik (Sesuai dengan kondisi masyarakat)

- Organisasi yang kuat

- Dana yang cukup

- Membangun motovasi

- Transparasi

2. Kelemahan

- keikutsertaan PPL

- kerjasama kelompok

- Pendampingan yang tidak kontinyu

- Bantuan dari perusahaan

- Faktor sosial (mental masyarakat)

 Kriteria pendamping yang diterapkan :

 Umur yang relatif muda dan belum berpengalaman (benturan pemikiran dapat

dihindari dan lebih mudah diarahkan

 Memiliki keahlian tersendiri

 Kemampuan berbaur dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

B. Diskusi kelompok tentang kunjungan ke PT. RAPP dan Sawahlunto

Sesuai dengan target kawasan, maka dalam diskusi kelompok ini peserta dibagi menjadi

tiga kelompok sesuai dengan asal kabupatennya. Masing-masing kelompok diskusi

didampingi oleh instruktur.
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1. Hasil Diskusi Kelompok MUBA

 REKOMENDASI :

- Intergarted Farming System (IFS) dan Comunity Development (CD) agar dapat di

terapkan di Desa Bayung Lincir Kab. MUBA

- Memancing dana CD untuk kepentingan masyarakat dan didampingi oleh lembaga

independen.

- Mengidentifikasi kelompok tani yang produktif di 5 deesa binaan proyek SSFFMP

(Pagar Desa, Mansang, Bayat Ilir, Muara Medak, Kaliberau).

- Mengajukan usulan pada UNSRI untukmengadakan suatu seminar yang

mengundang stake holders dari investor dan pemerintah daerah untuk

mengeluarkan dana CD untuk kepentingan rakyat kabupaten pada umumya dan

daerah sekitar pada khususnya.

- Mengusahakan lahan tidur yang ada di 5 desa prioritas agar dapat menjadi lahan

produktif.

 POTENSI :

- 4000 ha lahan tidur

2. Hasil Diskusi Kelompok OKI

 REKOMENDASI :

- Mengoptimalkan MSF yang ada di OKI

- Memperkuat kelompok yang ada dengan bantuan teknis dan bantuan dana

- Melakukan Lokakarya atau pertemuan tentang pemahaman pola kemitraan

 POTENSI :

- Kekuatan yang ada di 5 desa yang sudah terbangun di Kabupaten OKI

- Adanya keterlibatan multi stake holder (LSM, Pemerintah, Akademisi, Masyarakat

dan Instansi Teknis).

 KELEMAHAN :

- Tidak optimalnya potens yang ada

- Kurangnya pemahamantentang pola kemitraan

3. Hasil Diskusi Kelompok Banyuasin

 REKOMENDASI :
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- Mengadakan pertemuan kades melalui Forum komunikasi Lintas Kepala Desa,

pertemuan ini difasilitasi oleh SSFFMP untuk membentuk BDC (Busines

Devlopment Centre)

- Sistem pertanian terpadu di masing-masing desa :

a. Talang Lubuk (Tanaman sayuran, ayam arab, ikan nila, agri industri kelapa

terpadu, domplet sayuran, kambing (demplot)).

b. Muara Telang (ternak itik , sayuran kangkung, kompos, tanaman jeruk)

c. Upang (jagung, itik, kemplang, pabrik pupuk kompos, kambing (demplot).

- Di usulkan tidak harus kelompok

- Pendampingan dilakukan secara kontinyu dengan melibatkan LSM dan UNSRI

sebagai pihak rencana.

IV. Pertanggungjawaban Keuangan

Rincian pemanfaatan anggaran disajikan dalam Tabel 1.
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Lampiran 1.

Daftar Peserta Studi Banding ke PT. RAPP, Pangkalan Kerinci, Riau dan Kota

Sawahlunto, Sumatera Barat.

No. Nama Alamat Pekerjaan

01. Ujang Keti Ulang kemang, Kab. OKI Kepala desa

02. Herman Muara Telang,Banyuasin Kepala desa

03. Thamrin A. Upang, Banyuasin Kepala Desa

04. Suwi Talang Lubuk, Banyuasin Kepala Desa

05. M. Ali Husni Kali Berau, MUBA Kepala Desa

06. Z. Aripin Mangsang, MUBA Sekretaris Desa

07. Husni Andi Ulak Kemang, OKI Petani

08. Bahusin Muara Telang, Banyuasin Petani

09. Sopian Mangsang, Banyuasin Petani

10. Sopian Upang, Banyuasin Petani

11. Fauzi Talang Lubuk, MUBA Petani

12. Alex Kali Berau, MUBA Petani

13. Armanuddin Bayung Lincir, MUBA PPL

14. Oto Lihman Banyuasin PPL

15. Ramlan Ulak Kemang, OKI PPL

16. Pudiaka Banyuasin LSM

17. Irwan Effendi Sekayu, MUBA Pokja IV / LSM

18. Nurnajati OKI Pokja IV / LSM

19. Dian Maulina Palembang LSM OWA

20. Neni Apriana Riding, OKI Motivator

21. Cik Milla Ujung Tanjung, OKI Motivator

22. Marwati Prajen, Banyuasin Motivator

23. Tati Yusmira Pagar Desa, MUBA Motivator

24. Wardah Palembang LSM - Gender

25. Rusla Ulak Kemang, OKI Motivator

26. Sofyan Talang Lubuk, Banyuasin Sekdes / Motivator
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27. Faisal OKI LSM WBH

28. Ir. A. Subendi Palembang Pokja IV

29. Dr. Erizal Sodikin UNSRI Instruktur

30. Dr. Sabaruddin UNSRI Instruktur

31. Dr. Andi Mulyana UNSRI Instruktur

32. Dr. A. Napoleon UNSRI Instruktur

33. Yunita, M.Si UNSRI Instruktur

34. Budi Raharjo, M.Si BPTP Instruktur

35. Ir. A. Kodir, M.Si BPTP Instruktur

36. Muslim, S.Pi UNSRI Panitia

37. Adinda UNSRI Panitia

38. Ir. Djoko Setijono SSFFMP SSFFMP

39. Yandriani, M.Si SSFFMP SSFFMP

Catatan: selain peserta juga ditambah 2 sopir bis dan 1 kendaraan Kijang
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Lampiran 2.

Jadwal acara studi banding ke PT. RAPP, Riau dan Sawahlunto, Sumatera Barat

04 Januari 2004 (Selasa)
Waktu Kegiatan Petugas
18.00 Peserta studi banding dari luar palembang menginap

di hotel Arjuna di Palembang
panitia

19.30 - 20.30 Pertemuan (silaturrahim) dengan peserta lain dari
palembang termasuk tim konsultan dan SSFFMP
sekaligus penjelasan tentang tata aturan dalam studi
banding ini

panitia

20.30 - 06.00 Istirahat
05 Januari 2004 (Rabu)

06.00 Semua peserta sudah kumpul dan masuk ke dalam bis
06.45 Berangkat menuju ke Pangkalan Kerinci, Riau panitia

12.00 - 13.00 Ishoma (sholat dijamak)

24.00
Tiba di penginapan (hotel Vanbinari) di Pangkalan
Kerinci

20.00 - 06.00 Ishoma (sholat dijamak)
06 Januari 2004 (Kamis)

06.00 - 07.30 Sarapan Pagi
08.00 Menuju lokasi pertanian terpadu PT. RAPP PT. RAPP

08.30 - 12.00 Peninjauan dan penjelasan tentang IFS RAPP
12.00 - 13.00 Ishoma (Sholat dijamak)
13.00 - 16.00 Lanjutan Peninjauan dan penjelasan tentang IFS

RAPP
PT. RAPP

16.00 - 18.00 Acara bebas
18.00 - 19.30 Ishoma (sholat dijamak)
19.30 - 21.00 Diskusi kelompok tentang IFS RAPP Instruktur
21.00 - 06.00 Istirahat

07 Januari 2004 (Jum'at)
06.00 Menuju Sawahlunto, Sum-Bar Panitia

12.00 - 13.00 Ishoma (sholat dijamak)
18.00 Tiba di lokasi penginapan (hotel) di Solok

18.00 - 20.00 Ishoma (Sholat dijamak)
20.00 - 06.00 Istirahat

08 Januari 2004 (Sabtu)
06.00 - 07.30 Sarapan Pagi

08.00 Meninjau lokasi IFS di Sawahlunto dan penjelasannya Ibu Marlin
12.00 - 13.00 Ishoma (sholat dijamak)
13.00 - 16.00 Lanjutan Meninjau lokasi IFS di Sawahlunto dan

penjelasannya
Ibu Marlin

16.00 - 18.00 Acara bebas
18.00 - 19.30 Ishoma (sholat dijamak)
19.30 - 21.00 Diskusi kelompok tentang IFS di Sawahlunto Instruktur

09 Januari 2004 (minggu)
06.00 - 07.00 Sarapan pagi

07.20 Pulang ke Palembang Panitia
12.00 - 13.00 Ishoma (sholat dijamak)

23.00 Tiba di Palembang, peserta luar palembang menginap
di hotel Arjuna

Lampiran 3.

Tatatertib selama mengikuti studi banding ke PT. RAPP, Riau dan Sawahlunto, Sum-Bar
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1. Mentaati jadual yang telah ditetapkan.

2. Mengikuti rangkaian acara dengan sungguh-sungguh, sehingga didapatkan pengetahuan yang

bermanfaat.

3. Menempati kamar penginapan sesuai dengan nomor kamar yang sudah ditetapkan.

4. Untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, selama dalam perjalanan, peserta

pria duduk dengan sesama peserta pria dan demikian juga untuk wanita.

5. Selama berada di dalam bis, dilarang merokok karena bis ber-AC.

6. Saling menghormati dan membantu sesama peserta.

7. Menjadi tamu yang baik di tempat obyek yang dituju.

8. Rokok, minuman ringan (Cola, Fanta, Sprite, dll), minuman penyegar (Krating Daeng, dll) di

dalam kamar hotel tidak ditanggung oleh panitia.

9. Rekening telepon di hotel (jika peserta menelepon dari hotel) adalah tanggung jawab peserta.

10. Selama kunjungan resmi, peserta harus memakai tanda peserta dengan mengenakan kaos

biru saat kunjungan ke PT. RAPP dan kaos putih saat kunjungan ke Sawahlunto

11. Memberitahukan kepada panitia jika ada permasalahan.

12. Hal-hal yang belum diatur di dalam tata tertib ini, akan ditentukan kemudian sesuai dengan

situasi dan kondisi.

Demikian tata tertib ini dibuat untuk dipatuhi bersama guna kebaikan dan kelancaran pelaksanaan

Studi Banding ini. Terima kasih
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Lampiran 4. Beberapa dokumentasi selama studi banding

Peserta berfoto sesaat sebelum ke PT. RAPP

Penjelasan tentang pembuatan kompos dari limbah tanaman dan ternak

Menyaksikan kolam ikan patin milik kelompok tani

Kunjungan ke PT. RAPP



16

Pak Djoko Setijono mewakili SSFFMP menerima kenang-kenangan
berupa kaos "demam sapi" dari Bapak Walikota Sawahlunto

Mengunjungi unit penggemukan sapi milik petani binaan Pemkot Sawahlunto

Penjelasan tentang pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil)

Kunjungan ke Sawahlunto


