
A. LATARBELAKANG 

Atas dasar hasil-hasil Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) yang telah 

berakhir, dan ditinjau dari Trilogi Pembangunan, bahwa bangsa Indonesia telah 

berhasil melaksanakan dua unsur pembangunan yaitu pertumbuhan (ekonomi) yang 

telah mencapai rata-rata 7,2% per tahun dan kestabilan nasional. Namun tidak 

demikian hahya dengan pemerataan dimana pembangunan ma& mengalami kesulitan 

nntuk mewujudkannya. Hal in. dapat dilihat dengan adanya kecendemgan makin 

besarnya kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iuformasi diperoleh 

bahwa kesenjangan antar individu (antar si kaya dengan si miskin) di Indonesia 

berkisar 8000 : 1, begitu juga dengan kesenjangan kota dengan desa, kesenjangan 

antar sektor (modern dengan tradisional) dan antar wilayah (melalui indikator jumlah 

investasi) masing-masing dengan rasio antara (4-20) : 1. Besarnya ketimpangan 

ekonomi ini dapat dilihat pada kondisi berikut, dimana berdasarkan prakiraan Bank 

Dunia dari 10 konglomerat terbesar yang ada di Indonesia diperkirakan menguasai 

aset ekonomi nasional sebesar 30%, sebaliknya usaha kecil yang berjumlah 33,4 juta 

hanya menguasai 6% aset ekonomi nasional (Sanim. 1996). 

Keseujangan yang cukup besar ini bukan saja membahayakan kelangsungan 

pembangunan nasional tetapi juga membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Oleh 

sebab itu, upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut harus mendapat 

perhatian yang utama dalam penetapan kebijaksanaan pembangunan. Kebijaksanaan 

utama dalam mengatasi kesenjangan adalah menanggulangi kemiskinan di satu pihak 
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dan dipihak lain menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi kerakyatan 

melalui pembinaan usaha kecil dan koperasi. 

Pada Pelita-Pelita selanjutnya dalam Pembangunan Jangka Panjang II 

penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas kunci bagi pemerintah, yang 

disebabkan oleh alasan-alasan sebagi berikut (World Bank, 1993) : (1) Sebagai hasil 

dari pembangunan hampir sebagian penduduk rakyat Indonesia mengalami kenaikan 

pendapatan , tetapi sebaliknya sebesar 25,9 juta orang atau 17,2 % dari populasi 

dalam keadaan kemiskinan absolut, (2) tingkat keragaman kesejahteraan yang cukup 

tinggi dari jumlah penduduk miskin antar daerah dan (3), masalah pertambahan 

angkatan kerja baru sebagai pencari kerja sebesar 10,5 juta dan peningkatan 

produktitas dari 81 juta tenaga kerja yang ada pada Pelita V. 

Dalam konteks ekonomi nasional, usaha kecil dan koperasi penting dan 

strategis peranannya karma beberapa ha1 : a). penyerapan tenaga kerja yang besar dan 

sumber pendapatan dari sebagian besar masyarakat, b) sangat fleksibel untuk masuk 

atau keluar, dm, G )  kebutuhan sumberdaya baik kualitas maupun kuantitas (misalnya 

modal, teknologi , bahan baku , tingkat pendidikan dan tingkat ketrampilan) yang 

relatifkecil. 

Menyadari berbagai ha1 tersebut di atas pemerintah telah banyak berupaya 

untuk mengangkat pengusaha kecil dan koperasi, baik dengan mengeluarkan ketentuan 

normatif hukum yaitu seperti tertuang dalam WD 1945 pasal 33 dan GBHN 1993 

Pelita VI dan PJP I1 (1994 - 2018) dan berbagai Deregulasi Kebijaksanaan antara lain: 

Bidang Perbankan : SK.No. 1232 tgl.11.11.1989; Paket Januari 1990, SK Menkeu 

No,316/KMK016/1994; Gagasan pemberian Kredit tanpa agunan. 
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Bidang Koperasi : Inpres candak kulak, PP No.51 th.1981 dan 110.27 tahun 

1985; Keppres No.58 tahun 1993 danNo.16 tahun 1994. 

Bidang Perdagangan : UU No.l458/KP/XW84; UU No.3 tahun 1982, tentang 

perdagangan usaha kecil. 

Bidang Industri : UU No. 5 tahun 1984, UU No.13 tahun 1987, tentang industri 

kecil. 

Memperhatikan peran dan pentingnya kedudukm pengusaha kecilkoperasi dan 

pengaruhnya dalam konteks perkembangan ekonomi nasional, maka cukup beralasan 

untuk dilakukan penelitian terhadap upaya-upaya yang dilakukan pengusaha kecil dan 

koperasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan dan mengatasi problematik yang 

dihadapi. Salah satu bentuk upaya mengatasi hal tersebut adalah pola 

kemitraadkerjasama usaha. 

Dalam upaya meningkatkan peran serta pengusaha kecil dan koperasi pada 

khususnya, maka dalam meningkatkan pendapatan, pemerataan pendapatan, dan 

kemudahan memperoleh modal, diantaranya dilakukan pola kerjasama atau kemitraan 

dengan pengusaha besar. Pola-pola kemitraan tersebut antara lain dengan memakai 

pola dagang, pola vendor, pola sub-kontrak, pola pembinaan, pola PIR, pola 

mengelola, pola menghela, pola kerjasama hulu-hilir, pola kerjasama pemilihan saham 

dan pola kerjasama bapak-anak angkat. Dari sekian banyak pola kerjasama tersebut 

ma& banyak terdapat kendala yang terjadi atau dengan kata lain ma& belum ada 

suatu pola yang paling baik sehingga di dalamnya ada unsur saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan. 

Berpangkal dari hal-hal tersebut, sangatlah beralasan untuk mencari suatu 

bentuk pola kemitraan yang betul-betul diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat 
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dalam pola kemitraan. Penelitian dilakukan dengan mengambil contoh pola kemitraan 

antara pengusaha kecil dengan perusahaan menengah yang bergerak dalam budidaya 

komoditi pisang cavendish. Pemilihan komoditi pisang karena dianggap mempunyai 

prospek yang cerah khususnya untuk peluang ekspor sehingga diharapkan dapat 

membantu menyumbangkan devisa negara. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dalam pola keterkaitan antara PT. Horti Nusantara sebagai perusahaan inti 

dengan petani plasma sebagai mitra kerja, diharapkan dapat menghasilkan suatu nilai 

tambah serta dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dengan 

catatan keterkaitan tersebut dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama serta 

berpijak pada landasan hukum yang berlaku tentang pola kemitraan itu sendhi. 

Dan penelitian yang dilakukan, diperoleh infonnasi bahwa dalam pola 

kemitraan yang telah terjadi selama ini terdapat permasalahan antara pihak-pihak yang 

terlibat. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut hasil yang diharapkan dari pola 

kemitraan menjadi tidak optimal. Adapun pennasalahan yang timbul berdasarkan 

pelaku kemitraan tersebut, terindikasi beberapa hal sebagai berikut : 

P e t a n i m l a s m a  

kurang cepat dalam menyerap dan menerapkan teknologi baru, 

belum sadar makna kemitraan dalam bislis, 

ke~ja sama kelompok masih kurang. 

K o p e r a s i  

Pemahaman terhadap fimgsi dan aturan kerja masih kurang, 

belum terdapat peraturan yang baku untuk menegakkan disiplin anggotanya. 
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B a n k  

paket kredit yang dikeluarkan kurang sesuai dengan kondisi lapangan, 

paket kredit yang diberikan tidak termasuk alokasi untuk pembayaran 

bunga pinjaman, 

penjelasan mengenai masalah yang berkaitan dengan kredit masih kurang, 

tidak ada jaminan perpanjangan kredit, apabila pinjaman belum dapat 

dilunasi, 

anggapan pihak bank terhadap agribisnis sebagai usaha yang beresiko 

tinggi dengan profit yang rendah. 

PerusahaanlInti 

modal sendiri yang dimiliki belum mencukupi untuk menunjang kelancaran 

aktiitas pola kemitraan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan geladika~ya yaitu : 

1. Misi apa yang melandasi pola kemitraan ? 

2. Bagaimana peran masing-masing pelaku kemitraan yang seharusnya dijalankan agar 

tercapai pola kemitraan yang optimal ? 

3. Bagaimana sinergi dari para pelaku kemitraan agar tercapai mi& tujuan dari pola 

kemitraan secara optimal? 
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C. TUJUAN GELADIKARYA 

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam program 

keterkaitanikemitraan antara PT. Horti Nusantara dengan petani sebagai mitra 

kerjanya, maka geladikarya ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji misi kemitraan tersebut apakah telah sesuai dengan kesepatan pihak- 

pihak yang terlibat sehingga, tercapai prinsip saling menguntungkan, saling 

membutuhkan dan saling memperkuat. 

2. Mengkaji peran dan sinergitas pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan. 

3. Mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung berjalannya pola 

kemitraan. 

4. Merumuskan alternatif pemecahan masalah yang hams dilakukan oleh pihak-pihak 

yang terlibat dalampola kemitraan. 

D. KEGUNAAN GELADIKARYA 

Geladikruya ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan, geladikarya ini dapat 

dimanfaatkan/dipergunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi 

agar dapat dicapai pola kemitraan optimal. 

2. Bagi penulis, geladikarya ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam 

penerapan ilmu dan konsep didapat dari ban& kuliah. 

3. Bagi pengembangan keilmuan manajemen agribisnis, dapat dipergunakan sebagai 

kajian dan perbandingan apabila terdapat pennasalahan yang sama dengan masalah 

yang diteliti 
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E. RUANG LINGKUP GELADIKARYA 

Penelitian pola kemitraan difokuskan pada pengusaha kecil yaitu antara Petani 

Pisang di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dengan PT. 

Horti Nusantara. Selama ini dalam perjanjian kemitraan telah dilakukan pengolahan 

lahan pisang Cavendish sebanyak 100 ha dengan pembagian lahan 75 ha untuk 100 

petani plasma dan 25 ha untuk perusahaan inti. 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektiitas 

kerjasamakemitraau antara perusahaanlinti dengan petani plasmakoperasi yang telah 

berjalan selama ini apakah telah sesuai dengan harapan dari masing-masing pihak yang 

terlibat dalam pola kemitraan. 

Hasil penelitian yang dilalrukan diharapkan dapat memperoleh temuan 

tentang kelemahan daripola kemitraan yang telah berjalan dan memberi saran alternatif 

pola kemitraan yang akan direkomendasikan dengan tujuan akhir saling 

menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Namun implementasinya sepenuhnya 

diserahkan kepada pihak PT. Horti Nusantara. 

1. Penelitian ini di fokuskan pada hal-ha1 yang menyangkut mekanisme dan kinerja 

kerja dari masing-masing pihak yang terlibat dalam program keterkaitan dan 

kelembagaannya. 

2. Kajian dari penelitian ini hanya sampai tahap memberikan solusi sedangkan 

implementasinya diserahkan kepada PT. Horti Nusantara. 
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