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1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang  

Produk sayur-sayuran Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk 
dikembangkan menjadi komoditas unggulan ekspor, namun di negara 
pengimpor (misalnya Singapura) hasil komoditi sayuran Indonesia dinilai 
masih berkelas tiga dibawah Australia (yang sampai saat ini masih dianggap 
no. 1), dan China, Taiwan dan Malaysia (kelas 2). Hal ini disebabkan karena 
sayur-sayuran dari Indonesia masih belum dapat memberikan jaminan 
kesinambungan atas (i) mutu produknya, (ii) jumlah pasokan minimumnya, 
dan (iii) ketepatan waktu penyampaiannya. 

Bahkan sejauh ini guna memenuhi permintaan terhadap sayur-sayuran yang 
bermutu dan bernilai terutama untuk penyajian makanan yang sesuai 
dengan selera konsumen luar negeri di banyak hotel berbintang di Indonesia, 
Indonesia juga masih harus didatangkan dari luar negeri yaitu karena hal-hal 
sebagai berikut : 

 Bahwa jenis sayur-sayuran yang sama yang diproduksi di dalam 
negeri masih belum dapat memenuhi mutu yang dikehendaki.  

 Jumlah ketersediaannya tidak berkesinambungan.  
 Jenis kurang beragam.  

Oleh karena itu pemikiran untuk mencoba agar Indonesia mampu 
memproduksi sendiri sebagian dari jenis sayur-syuran tersebut merupakan 
upaya yang memerlukan pemikiran yang mendalam agar langkah-langkah 
yang akan di ambil tidak menyebabkan kegagalan. Satu-satunya jalan yang 
dapat ditempuh adalah melaksanakan suatu pola budidaya agribisnis yang 
terpadu (integrated) di mana kegiatan budidaya yang pada umumnya 
dilaksanakan oleh para petani kecil terpadu dengan kegiatan proses 
penanganan/pengolahan hasil dan distribusi/pemasaran yang dilaksanakan 
oleh Usaha Besar (UB). 

Melalui hubungan bisnis ini pihak petani melaksanakan proses budidaya 
tanaman sayur-sayuran yang bernilai tinggi dalam luasan lahan yang cukup 
untuk menunjang kelayakan usaha besar dalam menanamkan modalnya 
guna mendirikan fasilitas prasarana pengolahan yang berpendingin, ruang 
pengemasan yang berpendingin dan fasilitas penyimpanan yang 
berpendingin. Tugas Usaha Besar lainnya adalah melaksanakan pelatihan 
bagi petani mengenai teknik-teknik budidaya tanaman sayur-sayuran yang 
bernilai tinggi, dan untuk itu Usaha Besar menyediakan benih-benih unggul 
sayur-sayuran yang bernilai tinggi, memberikan bimbingan teknis proses 
budidaya dan membeli hasil panen para petani yang menjadi binaannya.  
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Budidaya tanaman sayur-sayuran dengan pola usaha kemitraan, diharapkan 
dapat memberikan kesempatan kepada petani-petani berlahan sempit (s/d 
0,5 ha) dalam meningkatkan pendapatannya yaitu dengan melalui kegiatan 
untuk memproduksi sayur-sayuran yang bernilai tinggi guna memenuhi 
permintaan pasar yang pasti yaitu baik yang datang dari pesanan pasar-
pasar swalayan dan hotel-hotel besar (berbintang) di dalam negeri yang 
selama ini masih harus mengimpor maupun untuk keperluan ekspor  

Ide mengembangkan sayur-sayuran yang bernilai tinggi dengan 
mengikutsertakan petani berlahan sempit (yang memiliki/menguasai tanah 
<0,5 ha) dengan total luas tanam s/d 100 Ha, adalah untuk :  

 Agar bagi para petani di dataran tinggi yang berlahan sempit dapat 
meningkatkan pendapatan.  

 Dengan kemampuan memproduksi sendiri, sehingga dengan demikian 
dapat ikut serta mengurangi impor sayur-sayuran, bahkan kalau bisa 
untuk masuk dalam pasar internasional (ekspor).  

 Dengan pola kemitraan, maka waktu dan jenis serta jumlah produksi 
dapat diatur.  

 Secara jangka panjang MK-PKT ini akan merubah persepsi para petani 
un-tuk mampu merubah dari usaha tani tradisional (memproduksi 
tanaman tanapa perencanaan) agar dapat mengelola lahan sempit 
menjadi lebih intesif yang terencana sehingga dapat menghasilkan 
sayur-sayuran yang bernilai tinggi (bermutu) yang pada gilirannya 
mereka dapat meningkatkan pendapatannya.  

Tetapi peluang itu dapat dimanfaatkan hanya bilamana mereka bersedia 
bergabung dalam kelompok-kelompok untuk kemudian kelompok-kelompok 
ini bergabung dalam suatu koperasi dan koperasi inilah yang salah satu 
diantaranya akan memasarkan hasilnya ke pasar-pasar yang ada. Fungsi 
koperasi tersebut dapat pula diambil alih oleh perusahaan besar yang 
mampu bertindak sebagai INTI layaknya dalam Pola PIR yang mampu 
menginvestasikan prasarana yang diperlukan untuk mengolah dan 
menyimpan hasil panen petani s/d mutu dan jumlah yang dikehendaki pasar 
dalam negeri maupun luar negeri. 

Sehubungan dengan itu MK PKT ini menyajikan suatu format pengembangan 
sayur-sayuran yang bernilai tinggi dengan pola kemitraan INTI dan Plasma. 
Di mana sebagian dari dana yang diperlukan oleh petani plasma untuk 
pelaksanaan usaha taninya dapat dibiayai oleh bank.  

b. Tujuan 

Tujuan utama dari penyajian Laporan Model Kelayakan PKT "Budidaya 
Tanaman Sayur-sayuran yang bernilai tinggi" ini, yaitu untuk : 
Menyediakan suatu referensi bagi perbankan tentang kelayakan budidaya 
tanaman sayur-sayuran yang bernilai tinggi bilamana ditinjau dari segi-segi 
(i) prospek atau kelayakan pasar/pemasarannya, (ii) kelayakan budidaya 
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yang dilaksanakan dengan penerapan teknologi maju, (iii) kelayakan dari 
segi keuangan terutama bilamana sebagian dari biaya yang diperlukan akan 
dibiayai oleh bank dan (iv) format pengorganisasian pelaksanaan proyeknya 
yang dapat menjamin keuntungan bagi semua unsur yang ikut serta dalam 
pelaksanaan proyek. 

Dengan referensi kelayakan tersebut, diharapkan perbankan dapat 
mereplikasikan pelaksaan proyek melalui realisasi pengalokasian sumber 
dana berupa kredit di daerah-daerah/lokasi yang sesuai/cocok dengan kajian 
kelayakan yang dimaksud. Dengan demikian tujuan dalam pengembangan 
usaha kecil melalui penerapan teknologi maju dalam budidaya tanaman 
sayur-sayuran yang bernilai tinggi tercapai sasarannya, yaitu yang ditempuh 
melalui peningkatan realisasi kredit yang cocok untuk usaha kecil, 
meningkatkan keamanan pelaksanaan kreditnya, meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan petani sayur-sayuran yang bernilai tinggi dan yang tak 
kalah pentingnya adalah memberikan keamanan dan keuntungan bagi 
banknya. 



  Bank Indonesia – Budidaya Sayuran Bernilai Tinggi 5 

2. Kemitraan Terpadu  

a. Organisasi  

Proyek Kemitraan Terpadu (PKT) adalah suatu program kemitraan terpadu 
yang melibatkan usaha besar (inti), usaha kecil (plasma) dengan melibatkan 
bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan 
dalam nota kesepakatan. Tujuan PKT antara lain adalah untuk meningkatkan 
kelayakan plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling 
menguntungkan antara inti dan plasma, serta membantu bank dalam 
meningkatkan kredit usaha kecil secara lebih aman dan efisien. 

Dalam melakukan kemitraan hubunga kemitraan, perusahaan inti (Industri 
Pengolahan atau Eksportir) dan petani plasma/usaha kecil mempunyai 
kedudukan hukum yang setara. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai 
pembinaan oleh perusahaan inti, dimulai dari penyediaan sarana produksi, 
bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi. 

Proyek Kemitraan Terpadu ini merupakan kerjasama kemitraan dalam bidang 
usaha melibatkan tiga unsur, yaitu (1) Petani/Kelompok Tani atau usaha 
kecil, (2) Pengusaha Besar atau eksportir, dan (3) Bank pemberi KKPA. 

Masing-masing pihak memiliki peranan di dalam PKT yang sesuai dengan 
bidang usahanya. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/usaha kecil 
dengan Pengusaha Pengolahan atau eksportir dalam PKT, dibuat seperti 
halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti 
Rakyat (PIR). Petani/usaha kecil merupakan plasma dan Perusahaan 
Pengelolaan/Eksportir sebagai Inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian 
menjadi terpadu dengan keikut sertaan pihak bank yang memberi bantuan 
pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Proyek ini kemudian dikenal 
sebagai PKT yang disiapkan dengan mendasarkan pada adanya saling 
berkepentingan diantara semua pihak yang bermitra.  

1.Petani Plasma 

Sesuai keperluan, petani yang dapat ikut dalam proyek ini bisa terdiri atas 
(a) Petani yang akan menggunakan lahan usaha pertaniannya untuk 
penanaman dan perkebunan atau usaha kecil lain, (b) Petani /usaha kecil 
yang telah memiliki usaha tetapi dalam keadaan yang perlu ditingkatkan 
dalam untuk itu memerlukan bantuan modal.  

Untuk kelompok (a), kegiatan proyek dimulai dari penyiapan lahan dan 
penanaman atau penyiapan usaha, sedangkan untuk kelompok (b), kegiatan 
dimulai dari telah adanya kebun atau usaha yang berjalan, dalam batas 
masih bisa ditingkatkan produktivitasnya dengan perbaikan pada aspek 
usaha. 
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Luas lahan atau skala usaha bisa bervariasi sesuai luasan atau skala yang 
dimiliki oleh masing-masing petani/usaha kecil. Pada setiap kelompok 
tani/kelompok usaha, ditunjuk seorang Ketua dan Sekretaris merangkap 
Bendahara. Tugas Ketua dan Sekretaris Kelompok adalah mengadakan 
koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan oleh para 
petani anggotanya, didalam mengadakan hubungan dengan pihak Koperasi 
dan instansi lainnya yang perlu, sesuai hasil kesepakatan anggota. Ketua 
kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok secara rutin yang 
waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok. 

2. Koperasi 

Parapetani/usaha kecil plasma sebagai peserta suatu PKT, sebaiknya menjadi 
anggota suata koperasi primer di tempatnya. Koperasi bisa melakukan 
kegiatan-kegiatan untuk membantu plasma di dalam pembangunan 
kebun/usaha sesuai keperluannya. Fasilitas KKPA hanya bisa diperoleh 
melalui keanggotaan koperasi. Koperasi yang mengusahakan KKPA harus 
sudah berbadan hukum dan memiliki kemampuan serta fasilitas yang cukup 
baik untuk keperluan pengelolaan administrasi pinjaman KKPA para 
anggotanya. Jika menggunakan skim Kredit Usaha Kecil (KUK), kehadiran 
koperasi primer tidak merupakan keharusan 

3. Perusahaan Besar dan Pengelola/Eksportir 

Suatu Perusahaan dan Pengelola/Eksportir yang bersedia menjalin kerjasama 
sebagai inti dalam Proyek Kemitraan terpadu ini, harus memiliki kemampuan 
dan fasilitas pengolahan untuk bisa menlakukan ekspor, serta bersedia 
membeli seluruh produksi dari plasma untuk selanjutnya diolah di pabrik dan 
atau diekspor. Disamping ini, perusahaan inti perlu memberikan bimbingan 
teknis usaha dan membantu dalam pengadaan sarana produksi untuk 
keperluan petani plasma/usaha kecil. 

Apabila Perusahaan Mitra tidak memiliki kemampuan cukup untuk 
mengadakan pembinaan teknis usaha, PKT tetap akan bisa dikembangkan 
dengan sekurang-kurangnya pihak Inti memiliki fasilitas pengolahan untuk 
diekspor, hal ini penting untuk memastikan adanya pemasaran bagi produksi 
petani atau plasma. Meskipun demikian petani plasma/usaha kecil 
dimungkinkan untuk mengolah hasil panennya, yang kemudian harus dijual 
kepada Perusahaan Inti. 

Dalam hal perusahaan inti tidak bisa melakukan pembinaan teknis, kegiatan 
pembibingan harus dapat diadakan oleh Koperasi dengan memanfaatkan 
bantuan tenaga pihak Dinas Perkebunan atau lainnya yang dikoordinasikan 
oleh Koperasi. Apabila koperasi menggunakan tenaga Penyuluh Pertanian 
Lapangan (PPL), perlu mendapatkan persetujuan Dinas Perkebunan setempat 
dan koperasi memberikan bantuan biaya yang diperlukan. 
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Koperasi juga bisa memperkerjakan langsung tenaga-tenaga teknis yang 
memiliki keterampilan dibidang perkebunan/usaha untuk membimbing 
petani/usaha kecil dengan dibiayai sendiri oleh Koperasi. Tenaga-tenaga ini 
bisa diberi honorarium oleh Koperasi yang bisa kemudian dibebankan kepada 
petani, dari hasil penjualan secara proposional menurut besarnya produksi. 
Sehingga makin tinggi produksi kebun petani/usaha kecil, akan semakin 
besar pula honor yang diterimanya. 

4. Bank 

Bank berdasarkan adanya kelayakan usaha dalam kemitraan antara pihak 
Petani Plasma dengan Perusahaan Perkebunan dan Pengolahan/Eksportir 
sebagai inti, dapat kemudian melibatkan diri untuk biaya investasi dan modal 
kerja pembangunan atau perbaikan kebun. 

Disamping mengadakan pengamatan terhadap kelayakan aspek-aspek 
budidaya/produksi yang diperlukan, termasuk kelayakan keuangan. Pihak 
bank di dalam mengadakan evaluasi, juga harus memastikan bagaimana 
pengelolaan kredit dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehingga dapat 
menunjang keberhasilan proyek. Skim kredit yang akan digunakan untuk 
pembiayaan ini, bisa dipilih berdasarkan besarnya tingkat bunga yang sesuai 
dengan bentuk usaha tani ini, sehingga mengarah pada perolehannya 
pendapatan bersih petani yang paling besar.  

Dalam pelaksanaanya, Bank harus dapat mengatur cara petani plasma akan 
mencairkan kredit dan mempergunakannya untuk keperluan operasional 
lapangan, dan bagaimana petani akan membayar angsuran pengembalian 
pokok pinjaman beserta bunganya. Untuk ini, bank agar membuat perjanjian 
kerjasama dengan pihak perusahaan inti, berdasarkan kesepakatan pihak 
petani/kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan memotong uang hasil 
penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama 
untuk dibayarkan langsung kepada bank. Besarnya potongan disesuaikan 
dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada waktu perjanjian kredit 
dibuat oleh pihak petani/Kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan 
memotong uang hasil penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang 
disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada Bank. Besarnya 
potongan disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada 
waktu perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani plasma dengan bank.  

b. Pola Kerjasama 

Kemitraan antara petani/kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra, 
dapat dibuat menurut dua pola yaitu :  

a. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan 
perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Perkebunan/ Pengolahan 
Eksportir. 
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Dengan bentuk kerja sama seperti ini, pemberian kredit yang berupa KKPA 
kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan Koperasi sebagai 
Channeling Agent, dan pengelolaannya langsung ditangani oleh Kelompok 
tani. Sedangkan masalah pembinaan harus bisa diberikan oleh Perusahaan 
Mitra. 

b. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, melalui 
koperasinya mengadakan perjanjian yang dibuat antara Koperasi (mewakili 
anggotanya) dengan perusahaan perkebunan/ pengolahan/eksportir. 

 

Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pemberian KKPA kepada petani plasma 
dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai Executing Agent. Masalah 
pembinaan teknis budidaya tanaman/pengelolaan usaha, apabila tidak dapat 
dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Mitra, akan menjadi tanggung jawab 
koperasi.  

 

c. Penyiapan Proyek 

Untuk melihat bahwa PKT ini dikembangkan dengan sebaiknya dan dalam 
proses kegiatannya nanti memperoleh kelancaran dan keberhasilan, minimal 
dapat dilihat dari bagaimana PKT ini disiapkan. Kalau PKT ini akan 
mempergunakan KKPA untuk modal usaha plasma, perintisannya dimulai dari 
: 

a. Adanya petani/pengusaha kecil yang telah menjadi anggota koperasi 
dan lahan pemilikannya akan dijadikan kebun/tempat usaha atau lahan 
kebun/usahanya sudah ada tetapi akan ditingkatkan produktivitasnya. 
Petani/usaha kecil tersebut harus menghimpun diri dalam kelompok 
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dengan anggota sekitar 25 petani/kelompok usaha. Berdasarkan 
persetujuan bersama, yang didapatkan melalui pertemuan anggota 
kelompok, mereka bersedia atau berkeinginan untuk bekerja sama 
dengan perusahaan perkebunan/pengolahan/eksportir dan bersedia 
mengajukan permohonan kredit (KKPA) untuk keperluan peningkatan 
usaha;  

b. Adanya perusahaan perkebunan/pengolahan dan eksportir, yang 
bersedia menjadi mitra petani/usaha kecil, dan dapat membantu 
memberikan pembinaan teknik budidaya/produksi serta proses 
pemasarannya;  

c. Dipertemukannya kelompok tani/usaha kecil dan pengusaha 
perkebunan/pengolahan dan eksportir tersebut, untuk memperoleh 
kesepakatan di antara keduanya untuk bermitra. Prakarsa bisa dimulai 
dari salah satu pihak untuk mengadakan pendekatan, atau ada pihak 
yang akan membantu sebagai mediator, peran konsultan bisa 
dimanfaatkan untuk mengadakan identifikasi dan menghubungkan 
pihak kelompok tani/usaha kecil yang potensial dengan perusahaan 
yang dipilih memiliki kemampuan tinggi memberikan fasilitas yang 
diperlukan oleh pihak petani/usaha kecil;  

d. Diperoleh dukungan untuk kemitraan yang melibatkan para anggotanya 
oleh pihak koperasi. Koperasi harus memiliki kemampuan di dalam 
mengorganisasikan dan mengelola administrasi yang berkaitan dengan 
PKT ini. Apabila keterampilan koperasi kurang, untuk peningkatannya 
dapat diharapkan nantinya mendapat pembinaan dari perusahaan mitra. 
Koperasi kemudian mengadakan langkah-langkah yang berkaitan 
dengan formalitas PKT sesuai fungsinya. Dalam kaitannya dengan 
penggunaan KKPA, Koperasi harus mendapatkan persetujuan dari para 
anggotanya, apakah akan beritndak sebagai badan pelaksana 
(executing agent) atau badan penyalur (channeling agent);  

e. Diperolehnya rekomendasi tentang pengembangan PKT ini oleh pihak 
instansi pemerintah setempat yang berkaitan (Dinas Perkebunan, Dinas 
Koperasi, Kantor Badan Pertanahan, dan Pemda);  

f. Lahan yang akan digunakan untuk perkebunan/usaha dalam PKT ini, 
harus jelas statusnya kepemilikannya bahwa sudah/atau akan bisa 
diberikan sertifikat dan buka merupakan lahan yang masih belum jelas 
statusnya yang benar ditanami/tempat usaha. Untuk itu perlu adanya 
kejelasan dari pihak Kantor Badan Pertanahan dan pihak Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan.  

 

d. Mekanisme Proyek  
 
Mekanisme Proyek Kemitraan Terpadu dapat dilihat pada skema berikut ini : 
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Bank pelaksana akan menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip 
bank teknis. Jika proyek layak untuk dikembangkan, perlu dibuat suatu nota 
kesepakatan (Memorandum of Understanding = MoU) yang mengikat hak 
dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra (inti, Plasma/Koperasi 
dan Bank). Sesuai dengan nota kesepakatan, atas kuasa koperasi atau 
plasma, kredit perbankan dapat dialihkan dari rekening koperasi/plasma ke 
rekening inti untuk selanjutnya disalurkan ke plasma dalam bentuk sarana 
produksi, dana pekerjaan fisik, dan lain-lain. Dengan demikian plasma tidak 
akan menerima uang tunai dari perbankan, tetapi yang diterima adalah 
sarana produksi pertanian yang penyalurannya dapat melalui inti atau 
koperasi. Petani plasma melaksanakan proses produksi. Hasil tanaman 
plasma dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati dalam MoU. 
Perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk 
diserahkan kepada bank sebagai angsuran pinjaman dan sisanya 
dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih. 

e. Perjanjian Kerjasama  

Untuk meresmikan kerja sama kemitraan ini, perlu dikukuhkan dalam suatu 
surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak 
yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian 
kerjasama itu dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban 
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dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu. 
Perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak 
Mitra Perusahaan (Inti) dan petani/usaha kecil (plasma) antara lain sebagai 
berikut : 

1. Kewajiban Perusahaan Perkebunan/Pengolahan/Eksportir sebagai mitra 
(inti) 

a. Memberikan bantuan pembinaan budidaya/produksi dan penaganan 
hasil;  

b. Membantu petani di dalam menyiapkan kebun, pengadaan sarana 
produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan), penanaman serta 
pemeliharaan kebun/usaha;  

c. Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca 
panen untuk mencapai mutu yang tinggi;  

d. Melakukan pembelian produksi petani plasma; dan  
e. Membantu petani plasma dan bank di dalam masalah pelunasan kredit 

bank (KKPA) dan bunganya, serta bertindak sebagai avalis dalam 
rangka pemberian kredit bank untuk petani plasma.  

 

2. Kewajiban petani peserta sebagai plasma 

a. Menyediakan lahan pemilikannya untuk budidaya;;  
b. Menghimpun diri secara berkelompok dengan petani tetangganya yang 

lahan usahanya berdekatan dan sama-sama ditanami;  
c. Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca-

panen untuk mencapai mutu hasil yang diharapkan;  
d. Menggunakan sarana produksi dengan sepenuhnya seperti yang 

disediakan dalam rencana pada waktu mengajukan permintaan kredit;  
e. Menyediakan sarana produksi lainnya, sesuai rekomendasi budidaya 

oleh pihak Dinas Perkebunan/instansi terkait setempat yang tidak 
termasuk di dalam rencana waktu mengajukan permintaan kredit;  

f. Melaksanakan pemungutan hasil (panen) dan mengadakan perawatan 
sesuai petunjuk Perusahaan Mitra untuk kemudian seluruh hasil panen 
dijual kepada Perusahaan Mitra ; dan  

g. Pada saat pernjualan hasil petani akan menerima pembayaran harga 
produk sesuai kesepakatan dalam perjanjian dengan terlebih dahulu 
dipotong sejumlah kewajiban petani melunasi angsuran kredit bank 
dan pembayaran bunganya.  
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3. Aspek Pemasaran  

a. Gambaran Produk  

Dalam MK PKT ini, sayur-sayuran yang bernilai tinggi yang akan 
dikembangkan dengan pola kemitraan terpadu terdiri dari tanaman lettuce, 
brokoli, paprika dan kentang. Dikategorikan sebagai sayur-sayuran bernilai 
tinggi karena beberapa alasan sebagai berikut : 

 Jenis sayur-sayuran ini ditanam dengan menggunakan sedikit mungkin 
penggunaan insektisida dan herbisida. 

 Produk tanaman ini hanya dipasarkan ke pasar-pasar yang eksklusif, 
kare-na produk ini diminati oleh konsumen yang relatif memiliki daya 
beli tinggi.  

 Produk sayur-sayuran tersebut umumnya dikonsumsi dalam bentuk 
masak-an yang biasa dikonsumsi oleh konsumen di hotel-hotel 
berbintang, untuk catering pesawat dalam penerbangan internasional 
maupun hidangan barat lainnya.  

 b. Permintaan 

Permintaan Dari Dalam Negeri 

Permintaan dari dalam negeri terhadap sayur-sayuran bernilai tinggi pada 
umumnya sebagian besar datang dari hotel-hotel berbintang, dan pasar-
pasar swalayan serta perusahaan catering yang melayani penerbangan-
penerbangan internasional. Ada juga yang datang dari pasar-pasar 
tradisional tetapi besarnya permintaan di pasar ini relatif kecil bilamana 
dibandingkan dengan pasar-pasar yang disebut sebelumnya. Faktor-faktor 
yang sangat mempengaruhi pasar sayur-sayuran bernilai tinggi adalah : 

 Tingginya tingkat hunian hotel-hotel berbintang.  
 Harga produk sejenis yang m3asih harus diimpor.  
 Harga sayur-sayuran yang bersangkutan.  
 Harga sayur-sayuran lainnya.  

Bentuk pasar semua sayur-sayuran tersebut sesuai dengan pola pendekatan 
proyek kemitraan ini adalah captive market, dimana Usaha Besar sebagai 
Inti adalah pembeli tunggal, untuk kemudian oleh INTI produk sayur-sayuran 
tersebut dibersihkan dari kotoran-kotoran, serangga atau ulat, kemudian 
dikemas, disimpan sampai dengan siap jual, baik untuk memenuhi 
permintaan dalam negeri maupun untuk ekspor. 
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Permintaan Dari Luar Negeri 

Besarnya permintaan terhadap sayur-sayuran yang bernilai tinggi yang 
datang dari luar negeri khususnya bagi produk yang datang dari Indonesia 
tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut : 

 Kemampuan Indonesia untuk memproduksi sayur-sayuran dengan 
mutu yang diminta pasar luar negeri.  

 Kemampuan Indonesia untuk memproduksi sayur-sayuran dengan unit 
biaya yang mampu bersaing dengan produk yang sama yang 
dihasilkan negara lain.  

 Kemampuan Indonesia untuk mendistribusikan dan memasarkan 
produk sayur-sayuran di pasar Internasional tepat waktu, jumlah, 
mutu dan harganya.  

Negara pengekspor utama sayur-sayuran bernilai tinggi ke pasar-pasar 
internasional yaitu : Jepang, Hongkong dan Singapura, terletak di belahan 
atas katulistiwa yaitu Cina, Taiwan dan dibelahan selatan katulistiwa yaitu 
Australia. Dengan demikian pasar ketiga lokasi pasar internasional tersebut 
selalu mendapat pasokan sayur-sayuran sepanjang tahun. Sekalipun 
demikian ada jenis-jenis sayuran yang dibutuhkan dalam waktu-waktu 
tertentu tetapi pada waktu yang sama karena udara terlalu dingin tidak 
dapat diproduksikan oleh negara produsen utama. Sehingga dengan 
demikian pada waktu-waktu tersebut ada peluang bagi Indonesia untuk 
mencoba pasokannya. 

c. Kendala Permintaan  

Eksportir Indonesia menghadapi banyak kendala untuk melakukan kontrak 
jangka panjang dengan importir luar negeri, karena belum mampu 
memenuhi persyaratan untuk kesinambungan jumlah, mutu dan ragam 
sayur-sayurannya. Padahal pola kontrak jangka panjang merupakan pola 
dalam perdagangan komoditi sayuran dan komoditi hortikultura 
internasional. Disamping itu permasalahan lainnya adalah adanya persaingan 
dari mata dagangan yang sama yang datang dari negara pengekspor lainnya. 
Baik dalam ragam produknya, jumlah dan mutu serta harganya. Oleh karena 
itu melalui PKT ini diharapkan agar produk sayur-sayuran yang dihasilkan 
dapat bersaing dengan produk sejenis ng dihasilkan oleh pengekspor lainnya. 

d. Upaya Pemecahan  

Salah satu upaya pemecahan sekaligus untuk membangun citra keunggulan 
sayur-sayuran asal Indonesia dapat dilakukan antara lain dengan mencoba 
untuk memasuki pasaran captive market beberapa sayur-sayuran khusus 
bernilai tinggi dengan pengawasan mutu yang ketat dengan misalnya dapat 
dimulai dengan orientasi pasaran ke Jepang. Diharapkan agar dengan track 
record yang baik untuk ekspor sayuran tersebut ke jepang, Indonesia akan 
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mampu membangun kepercayaan importir dari negara lain sebab Jepang 
dianggap barometer terhadap keandalan pengontrolan mutu. 

Beberapa jenis sayur-sayuran bernilai tinggi yang memiliki peluang pasar 
dengan captive market yang tidak terlalu sulit budidayanya adalah lettuce, 
brokoli, paprika (bell pepper) dan kentang. Selama ini Jepang masih 
mengandalkan impornya di antaranya dari China dan Taiwan. Namun karena 
pada periode Desember - Maret pasokan dari kedua negara tersebut terhenti 
disebabkan musim dingin pada kedua negara tersebut, maka peluang inilah 
yang perlu dimanfaatkan Indonesia dalam umpaya melaksanakan terobosan 
terhadap sayur-sayuran bernilai tinggi. 
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4. Aspek Produksi 

a. Pola Tanam  

MK PKT ini mengembangkan pola tanam sayur-sayuran dalam setahun 
seperti yang digambarkan dalam gambar pada halaman berikut. Sedangkan 
masing-masing tanaman ditanam dengan luasan sebagaimana dalam Tabel 
1. sebagai berikut. 

Tabel 1.  
Luas Tanam Dalam Setahun 

No. Jenis Tanaman Luas Tanaman Bulan 

A 3 bulan pertama dalam 

enam bulan pertama : 

    

1 Lettuce 1.250 m2 Oktober-

Desember 

2 Brokoli 1.250 m2 Oktober-

Desember 

3 Paprika m2 Oktober-Maret 

B 3 bulan pertama dalam 

enam bulan pertama : 

 

 

1 Brokoli 1.250 m2 Januari-Maret 

2 Lettuce 1.250 m2 Januari-Maret 

3 Paprika 2.500 m2 Oktober-Maret 

C    

1 Kentang 5.000 m2 April-September 
 
 

b. Agroklimat  

Kecocokan agroklimat cenderung menyangkut kecocokan lokasi lahan para 
petani yang akan mengikuti proyek dan karena memang lahannya cocok 
untuk diikutsertakan dalam proyek. Ciri-ciri lokasi lahan yang cocok untuk 
kedua MK PKT ini adalah sebagaimana dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. 
Unsur dan Kecocokan Unsur Agroklimat 

No. Unsur Agroklimat Kecocokan Unsur Agroklimat 
1 Ketinggian lokasi 1.000 - 2.000 m d.p.a.l 
2 Suhu 15 relatif rendah 
3 pH tanah  5.8 - 6.5 
4 Tekstur tanahi Diolah sampai gembur dengan kedalaman 

30 - 40 cm, dan banyak kandungan bahan 
organik 

 
 
 

c. Kegiatan Budidaya  

- Sewa Tanah 

Dalam MK PKT ini diasumsikan bahwa bagi para peserta proyek yang tidak 
memiliki tanah sendiri dapat menyewa tanah dari petani lain. Biaya sewa 
tanah masuk dalam kategori investasi tetap dan diperhitungkan biaya sewa 
tanah ini sebesar Rp. 750.000 (Tabel Biaya Proyek) (Tabel 1) untuk luasan 
5.000 m2 setahun. 

-  Pengerjaan Pengolahan Tanah dan Pembibitan 

Pengolahan tanah dilaksanakan untuk membentuk tesktur tanah yang 
gembur pertumbuhan akar tanaman dapat berjalan dengan optimal, karena 
tanah yang gembur proses aerasi tanah dapat terlaksana dengan baik. 
Proses penggemburan tanah ini dimaksudkan juga untuk pencampuran tanah 
dengan pupuk kandang serta untuk membasmi rerumputan dan bekas-bekas 
bagian tumbuhan sehingga pada akhirnya lahan bersih dari tumbuhan 
penganggu. Sejalan dengan proses pengolahan tanah tersebut disiapkan pula 
bedengan untuk pembibitan tanaman baik untuk tanaman lettuce, brokoli 
dan paprika. Sewaktu pengolahan tanah selesai maka umur bibit sudah 
mencapai umur siap tanam. 

Lahan dibuat bedengan dengan ukuran lebar 80 cm dan panjang bedengan 
disesuaikan dengan panjang tanah yang ada. Jarak antar bedengan selebar 
30 - 40 cm juga difungsikan sebagai alur untuk menampung air hujan yang 
berlebihan sehingga tanaman yang tumbuh dewasa tidak sampai tergenang 
tanam yaitu ketika rata-rata bibit tersebut telah memiliki tiga daun yaitu 
ketika mencapai umur 2 s/d 3 minggu setelah tebar benih. Ketiga tanaman 
tersebut (lettuce, brokoli dan paprika) bibitnya ditanam serentak dalam hari 
yang sama. 
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Selama pengolahan tanah dilakukan, disiapkan pula bibit tanaman lettuce 
dan brokoli. Pembibitan dibuat diatas tanah yang dicampur pasir yang sudah 
disterilkan. Ukuran pembibitan adalah lebar 1 m dengan panjang 2 m. Untuk 
ukuran pembibitan untuk luas tanam selu 0,250 Ha (2.500 m2) memerlukan 
benih sebanyak 0,3 kg benih. Bibit siap tanam setelah berumur sekitar 20 
hari. 

Sebelum bibit mencapai siap tanam, di lahan produksi dibuat alur-alur 
tanaman di mana jarak antar alur tanaman adalah 30 cm. Sedangkan jarak 
antar lubang tanaman adalah 40 cm. Dengan demikian setiap luas tanam 
2.500 m2 akan didapat sebanyak sekitar 5.000 pokok tanaman. 

- Pemeliharaan Tanaman 

Pekerjaan pemeliharaan tanaman merupakan pekerjaan yang harus 
dilaksanakan untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang optimal sehingga 
hasil panen dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Pekerjaan 
pemeliharaan tanaman terdiri dari : 

 Penyiangan, yaitu untuk membasmi rerumputan yang dapat 
mengganggu pertumbuhan tanaman pokok. Pekerjaan penyiangan 
atau memberantas rumput-rumputan dilaksanakan agar pupuk yang 
diberikan kepada tanaman benar-benar dapat dimanfaatkan oleh 
tanaman. Pekerjaan penyiangan ini juga untuk mempersiapkan 
pemupukan, karena segera setelah rumput-rumputan dibersihkan, 
pekerjaan berikutnya adalah pemupukan tanaman.  

 Pemupukan tanaman, dimaksudkan agar tanaman dapat tumbuh 
dengan baik sehingga hasil panennya pun dapat mencapai hasil yang 
telah diperhitungkan. Pemupukan tanaman dilakukan pertama kali 
yaitu ketika pengolahan tanah hampir selesai (pupuk dasar). Pupuk 
yang terdiri dari pupuk kandang, pupuk Urea, TSP dan KCl dicampur 
menjadi atau dengan tanah merata sewaktu tanah dibuat menjadi 
bedengan-bedengan. 
Pemupukan berikutnya adalah ketika tanaman berumur sekitar 25 s/d 
35 hari. Dan pemupukan yang terakhir yaitu ketika tanman berumur 
sekitar 45 - 50 hari.  

 Pemberantasan hama dan penyakit, Pemberantasan hama dan 
penyakit dapat dilaksanakan secara kimiawi juga mekanis yaitu 
dengan cara mengambil langsung hama (ulat) dan membersihkan 
bagian tanaman yang terserang untuk kemudian dibuang atau 
dibakar. Hanya dilaksanakan dengan menggunakan obat anti hama 
dan penyakit hanya bilamana sangat diperlukan, dengan maksud 
untuk mencegah sayur-sayuran ini tidak terlalu terkontaminasi obat-
obatan yang berlebihan. Kecenderungan untuk menggunakan obat anti 
hama dan penyakit yang tidak berlebihan justru akan mengakibatkan 
mutu produk sayur-sayuran semakin tinggi harganya.  
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 Penyiraman tanaman, yang dimaksud dengan penyiraman tanman di 
sini adalah termasuk pengaturan air genangan yang berlebihan yang 
terjadi di musim-musim penghujan dapenyiraman tanman pada 
waktu-waktu musim kemarau.  

 Pengamatan tanaman sehari-hari, merupakan pekerjaan sehari-hari 
yang dilaksanakan petani untuk mengamati pertumbuhan tanaman 
dan untuk mengambil keputusan pekerjaan apa yang harus 
dilaksanakan segera. Ini merupakan pekerjaan petani maupun ketua 
kelompok dengan bantuan tehnisi dari perusahaan INTI untuk 
mengamati pertumbuhan tanaman, agar bilamana terjadi gejala 
adanya penyakit dapat diambil tindakan segera.  

 Panen hasil, Tanaman lettuce dapat dipanen setelah berumur sekitar 
65 - 70 hari, sedangkan brokoli dapat dipanen setetlah 90 hari. Untuk 
kemudian hasil panen dibawa ke tempat pengumpulan hasil 
perusahaan INTI guna ditangani lebih lanjut sesuai dengan pola 
kemitraan yang dikembangkan oleh MK PKT ini, maka petani ikut serta 
memanen hasil. Untuk kemudian hasil panen diangkut ke lokasi 
pengumpulan hasil milik perusahaan INTI.  

Apa yang telah diuraikan di atas adalah kegiatan budidaya secara umum 
untuk semua jenis tanaman yang diusahakan dalam MK PKT ini. Tetapi 
secara khusus untuk setiap tanaman dapat diikuti dalam Tabel 3. 

Tabel 3.  
Produktivitas Tanaman 

No  Uraian  Lettuce  Brokoli  Paprika  Kentang  

A 3 bulan pertama 

dalam 6 bulan 

pertama 

        

1  Luas tanam  1.250 m2  1.250 m2  2.500 m2  5.000 m2  

2  Umur bibit 2 - 3 minggu 

setelah benih 

ditebar di 

pesemaian 

(ketika jumlah 

daun 3 - 5 helai) 

1 bulan 

setelah tebar 

benih (3 - 4 

helai daun)  

1 bulan 

setelah tebar 

benih (4 - 5 

helai daun)  

Jumlah 

Tanaman  3 - 

5  

3  Jumlah Pohon  5.000 pokok 

pohon  

3.625 pokok 

pohon  

5.000 pokok 

pohon 

15.625 pokok 

pohon 

4   3.800 kg  6.000 kg        

B  3 bulan ke-dua 3.800 kg  10.000 kg        
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dalam enam 

bulan pertama  

C  6 bulan terakhir           10.000 kg  
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5. Aspek Keuangan 

a. Biaya Proyek  

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab IV bahwa dalam setahun pertanaman 
dapat diusahakan dalam areal seluas 5.000 m2 berbagai jenis tanaman 
dengan pola tanam dalam setahun sebagai berikut : 

a. Selama 6 bulan pertama : 

 Pada bagian seluas 2500 m2 ditanami tanaman lettuce dan brokoli 
masing-masing dengan luas tanam 1250 m2, selama 3 bulan pertama 
dalam enam bulan pertama ini.  

 Setelah masing-masing tanaman lettuce dan brokoli dipanen kemudian 
selama 3 bulan kedua dalam 6 bulan pertama tersebut, pada tanah 
yang semula ditanami lettuce maka pada 3 bulan kedua ini ditanami 
brokoli dan sebaliknya yang semula ditanmi brokoli untuk kedua 
ditanami lettuce.  

 Sedangkan sisanya seluas 2500 m2 ditanami paprika yang akan 
berlangsung selama 6 bulan.  

b. Selama 6 bulan kedua : 

 Selama 6 bulan terakhir semua tanah selua 5.000 m2 tersebut 
ditanami kentang untuk selama 6 bulan.  

Dengan menggunakan pola tanam seperti yang tergambar dalam Gambar 1 
dan uraian di atas, maka biaya proyek secara keseluruhan selama setahun 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.  
Total Biaya Proyek Dalam Setahun Untuk Luas Tanam 5.000 m2 

No. Jenis Tanaman 
Biaya Per Siklus 
Produksi (Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

1 
2 
3 
4 

Lettuce 
Brokoli 
Paprika 
Kentang 

4.512.000 
2.842.000 
3.080.000 

9.024.000 
5.684.000 
3.080.000 

  Total Biaya Proyek 
Dalam Setahun 

  
23.632.000 

Catatan :  
Secara rinci dapat diiki dalam tabel Biaya Proyek Tanaman Lettuce (Tabel 1),  
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Brokoli (Tabel 2), Paprika (Tabel 3), Kentang (Tabel 4) Dan Rekapitulasi 
(Tabel 5)  

b. Penyusutan Investasi 

Dalam MK PKT ini, yang dimaksudkan dengan tabel penyusutan investasi 
adalah gambaran tentang kemampuan proyek mengembalikan semua beban 
pinjaman pada akhir tahun. Secara rinci dapat diikuti dalam Tabel 
Penyusutan (Tabel 6). Dari lampiran tersebut dapat diikuti bahwa 
penyusutan investasi per tahun sebesar Rp. 5,609,984 setiap tahunnya.  

 c. Total Penjualan 

Total penjualan proyek selama waktu setahun diperhitungkan mencapai Rp. 
36.560.000. Secara rinci adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.  
Total Penjualan Per Tahun 

No. Jenis Tanaman 
Biaya per Tahun 

(Rp) 

A 1. Lettuce 

2. Brokoli 

3. Paprika 

2.280.000 

6.000.000 

belum panen 

B Untuk musim tanam 3 bulan kedua dalam 

Enam bulan pertama 

1. Brokoli 

2. Lettuce 

3. Paprika 

 

 

 

6.000.000 

2.280.000 

12.000.000 

C Untuk musim tanam 6 bulan kedua 

1. Kentang 

  

8.000.000 

D Total Panen Setahun 36.560.000 

Catatan :  
Secara rinci dapat diikuti dalam tabel Biaya Proyek Tanaman Lettuce (Lamp 
1),  
Brokoli (Lamp 2), Paprika (Lamp 3), Kentang (Lamp 4) Dan Rekapitulasi 
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d. Analisa Kelayakan 
 

Hasil analisa perhitungan kriteria proyek adalah sebagai berikut : 

 IRR = 42,05 %  
 NPV = Rp 12.099.609  
 BCR = 1,1 kali  
 Pay - back period = 6,7 tahun  

Karena IRR jauh lebih tinggi dari dcf yang sebesar 24%, maka dapat 
disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dibiayai dengan menggunakan 
jenis kredit usaha kecil yang berbunga pasar. Secara rinci dapat diikuti dalam 
pada Tabel Arus Kas (Tabel 8). 

Cash flow ini digunakan untuk mengkaji bahwa petani tidak perlu bantuan 
kredit lagi setelah di atas biaya produksi/biaya operasi ternyata kredit dapat 
dilunasi setelah tahun ke-5. Di samping itu dari total cash flow atau net cash 
flow yang setiap tahunnya meningkat, melalui kegiatan kelompok para petani 
dapat dianjurkan untuk menabung di banknya dan pada waktunya akumulasi 
tabungan ini dapat digunakan untuk jaminan tambahan kredit di waktu-
waktu yang akan datang. 

e. Analisa Laba Rugi 

Rata-rata pendapatan bersih setelah pajak sebesar Rp. 7.713.730 dengan 
besaran profit on sales sebesar 21,1% (Tabel Laba-Rugi) (Tabel 9). Sebagian 
dari pendapatan bersih dalam analisa laba-rugi ini cukup untuk menanggung 
angsuran pokok pada tahun yang bersangkutan. Misalnya untuk pendapatan 
bersih setelah pajak pada tahun ke-1 sebesar Rp 5.549.417, sebagian dari 
laba bersih setelah pajak ini sebesar Rp 5,009,984 dapat digunakan untuk 
mengangsur pokok pinjaman (lihat Tabel Arus Kas) (Tabel 8). Untuk 
tambahan guna menanggung hidup petani pada tahun yang bersangkutan 
dapat diambil petani dari upah kerja yang terdapat pada pos pengamatan 
pertumbuhan tanaman di setiap rincian biaya proyek (butir 3.3.e). 

f. Analisa Kepekaan 

Seperti yang telah disebutkan pada analisa total pendapatan, bahwa untuk 
kepentingan analisa kepekaan digunakan asumsi bahwa penjualan turun 
sebesar 5 % setia menjadi sebagai berikut : 

 IRR = 43,73%  
 NPV = Rp 12,225,975  
 BCR = 1.1 kali  
 Pay - back Period = 1,7 tahun  
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Dari hasil analisa tersebut proyek masih dapat dikatakan layak untuk 
dilaksanakan tetapi sebagai implikasinya adalah proyek perlu diperpanjang 
sampai dengan tahun ke-10 agar dapat melunasi kreditnya. Dengan kata 
lain, bilamana di kemudian hari terjadi penurunan total pendapatan sebesar 
5% saja, sudah menyebabkan proyek ini peka untuk direstrukturisasi 
kreditnya. 
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6. Aspek Sosial Ekonomi dan Dampak Sosial 

a. Aspek Sosial Ekonomi 

Keputusan untuk pelaksanaan MK PKT di samping didasarkan atas informasi 
tentang kelayakan dari segi-segi pasar, produksi dan aspek finansialnya, 
juga atas dasar manfaatpelaksanaan proyek ini bilamana ditinjau dari 
peranan proyek ini dari segi dampak ekonomi sosialnya, dan lingkungan 
hidup. 

Dampak Ekonomi Proyek 

1. Seperti diketahui dasar analisa proyek adalah untuk pelaksanaan per 
indi-vidu proyek plasma dengan luas tanam 0,5 Ha, dengan total luas 
dalam satu kemitraan s/d sekitar 100 Ha. Dengan demikian MK PKT ini 
secara potensial akan mengikuti sertakan secara aktif maksimum 
sebanyak 200 petani kecil. Bilamana per petani dapat menghasilkan 
sayur-sayuran bernilai tinggi senilai dengan Rp. 36.560.000 per tahun, 
dengan demikian pelaksanaan MK PKT ini akan menghasilkan nilai 
tambah di tingkat petani plasma dengan total senilai Rp 
7.312.000.000.  

2. Produk sayur-sayuran senilai tersebut dalam butir a di atas, telah 
melibatkan sektor pemasok keperluan produksi yang senilai dengan 
Rp. 2,810,000 untuk keperluan budidaya lettuce butir 3.5 (Tabel 1), 
sebesar Rp 1,890,000 untuk brokoli, Rp 1,680,000 untuk paprika dan 
Rp 4,580,000 untuk kentang. Dengan demikian total keperluan 
pasokan sarana untuk keseluruhan proyek (100 Ha) akan 
menyebabkan pasokan produksi dengan total senilai dengan Rp. 
21.920.000000.  

3. Unsur ekonomis proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja di 
pedesaan sebesar 11 HOK untuk tanaman lettuce, 119 HOK untuk 
brokoli, 175 untuk paprika dan 158 HOK untuk kentang. Secara total 
proyek maka pelaksanaan MK PKT akan menciptakan lapangan kerja di 
pedesaan sebesar 114.200 HOK.  

4. Dampak proyek terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara 
potensial dapat diambil dari kemampuan proyek untuk menyumbang 
melalui pajak yang berasal dari analisa Laba-Rugi (Tabel Laba-Rugi) 
(Tabel 9). Dimana selama 5 tahun pelaksanaan proyek pajak yang 
dihasilkan proyek mencapai Rp. 2.135.651 per individu proyek atau 
sebesar Rp 42.711.020.000 untuk total proyek.  
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Dampak Sosial Proyek 

Dampak sosial yang diharapkan akan terjadi yaitu menyangkut unsur 
pendidikan bagi para petani tradisional untuk dapat menjadi petani yang 
maju yang mampu merencanakan usaha taninya dengan lebih komersiil. 
Semakin meluasnya perubahan perilaku para petani kecil untuk 
memanfaatkan lahan sempitnya menjadi sumberdayanya yang paling 
produktif, akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih 
luas. 

b. Dampak Lingkungan 
 
Penerapan teknik budidaya tanaman sayur-sayuran dengan pengurangan 
penggunaan insektisida dan pestisida tidak saja berpengaruh kepada nilai 
sayur-syuran yang dihasilkan, karena dengan demikian harga sayur-sayuran 
yang relatif sedikit residu bahan kimianya cenderung akan mendapatkan 
harga premium di pasar-pasar internasional. Pengurangan penggunaan 
bahan-bahan kimia juga cenderung meningkatkan mutu lingkungan hidup, 
karena pencemaran bahan kimia jelas akan menurun. Dengan demikian 
peningkatan pemahaman petani terhadap dampak positif lingkungan hidup di 
pedesaan kerna berkurangnya pencemaran bahan kimia di lahan pertanian 
mereka, akan memperbaiki citra petani Indonesia di luar negeri tentang 
peningkatan mutu pertaniannya. 
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