
II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN TEOIUTIS 

1. Kemitraan 

Masalah Kemitraan kembali menghangat setelah Presiden Soeharto secara 

khusus mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan di Istana Negara pertengahan Mei 

1996 lalu. Tampaknya ada suatu kesadaran bam setelah rampungnya era PJP I dan kini 

memasuki PJP Il bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata belum cukup 

tanpa diimbangi oleh distribusi hasil pembangunan secara merata. Oleh karena itu 

pemerintah mengganggap sudah saatnya bagi para pengusaha besar ikut 

memperhatikan kalangan pengusaha kecil yang selama ini belum menikmati hasil 

kemajuan ekonomi. Disinilah pentingnya pola kemitraan, yaitu suatu bentuk kerjasama 

yang saling menguntungkan dimana para pengusaha kecil diberi kesempatan dan 

peluang untuk berkembang, tanpa hams mengurangi keberhasilan yang sudah dicapai 

oleh pengusaha besar. 

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang bisnis kecil, pasal 1 

ayat 8 menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dan 

usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh 

usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

Atas dasar Undang-Undang tersebut maka ada 3 (tiga) unsur utama dalam 

pengertian kemitraan yaitu : 
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a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disatu pihak dan usaha menengah atau besar di 

lain pihak. 

b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah atau 

pengusaha besar. 

c. Unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

Sedangkan pada pasal 5 Undang-undang tersebut mendehisikan bahwa bisnis 

kecil adalah suatu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 600 juta di 

luar tanah dan bangunan yang ditempati, serta mempunyai hasil penjualan tahunan 

sebesar Rp 1 milyar. 

2. Bentuk-bentuk Pola KerjasamalKemitraan 

Dan berbagai pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau 

besar, meuurut Suhardi (1992) terdapat empat macam hubungan kemitraanketerkaitan 

yaitu : 

a. Pola Dagang 

Pola ini merupakan hubungan dagang biasa antara produsen (industri kecil ) 

dan pemasar (pedagang). Pola kerjasama ini hanya menrpakan hubungan 

kerjasama biasa antara penghasil barang (produsen) dan pemasar, dimana barang 

yang dihasilkan tersebut ditampung oleh pedagang yang akan memasarkan 

barang tersebut, sehingga disini tidak terjadi hubungan istimewa yang dapat 

memperkuat hubungan kerjasama ini. 
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b. Pola Vendor 

Merupakan pola kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional perusahaan sebagai bapak angkat, meskipun dalam kerjasama 

tersebut tidak terlalu mengikat. Dengan demikian ada kepastian pemakaian 

barang atau bahan yang dipasok mitra usahanya. Pola kerja sama ini hanya 

sebatas kalau diperlukan oleh bapak angkat saja, apabila tidak diperlukan maka 

mitra usaha tidak kuasa memaksa untuk memasok. 

c. Pola Subkontrak 

Pola kerja sama yang dilakukan dalam hubungan produk yang dihasilkan oleh 

mitra usaha yang menjadi bagian dari sistem produksi bapak angkat. Pola 

keterkaitan ini merupakan program yang paling sulit diterapkan, karena fasilitas 

produksi mitra usaha dan kemampuan manajemen usahanya dituntut persyaratan 

tertentu. Persyaratan tertentu tersebut meliputi penguasaan tehnologinya 

sampai dengan pemahaman tentang etik bisnisnya. 

Pola kemitraan ini mempunyai nilai strategis yang tinggi bila dikaitkan dengan 

strategi pembangunan industri pengolahan, karena penggunaan tingkat 

kompleksitas penguasaan teknologi yang luas dan terpadu. Dalam ha1 ini 

misalnya industri otomotif, mesin perkakas, perkapalan, telekomunikasi, televisi 

pesawat terbang. 

Pola ini erat kaitannya dengan strategi pembangunan industri manufaktur 

rekayasa (engineering) yang memerlukan konsistensi kebijaksanaan dalam 

strategi pembangunan dan yang memerlukan pula biaya investasi dan proses 

pematangan penguasaan teknoekonomi dalam jangka waktu yang panjang. 
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d. Pola Pembinaan 

Pola kerja sama ini dilakukan berdasarkan pemanfaatan nilai kepedulian dan 

kelebihan bapak angkat dalam akses pasar, relasi kepercayaan masyarakat, 

sarana komunikasi dan kompetensi bapak angkat lainnya yang dapat dipakai 

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mitra usahanya. Pola ini 

dikembangkan untuk memberikan kesempatan industri kecil yang memiliki 

potensi produksi tetapi lemah dalam pemasaran. Pola ini terutama berlaku bagi 

produk industri yang berpeluang untuk diekspor atau dipasarkan secara lebih 

luas. Pola ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha pokok 

bapak angkatnya. 

Konsep lain yang diperkenalkan oleh Suharto (1992) yang menyatakan bahwa 

pola kemitraan yang terbagi menjadi tiga : 

a. Pola PIR 

Pola ini ditandai dengan keterkaitan antara plasma (usaha kecil) dengan inti 

(usaha besar) dalam bidang penyediaan sarana produw produksi dan 

pemasaran. D i a  inti memproduksi sebagian dari keperluannya seperti yang 

dikerjakan oleh plasma. Dengan demikian, kerja sama dengan pola PIR i@ apa 

yang diperlukan oleh plasma sepenuhnya sangat terkait dengan intinya (sangat 

tergantung). Di lain pihak inti juga melakukan usaha-usaha produksi seperti 

yang dilakukan plasma secara terpisah. 

b. Pola Mengelola 

Dalam pola hi, inti menyediakan sarana produksi kepada plasma dan 

memasarkan hasil yang diproduksi oleh plasma, tanpa melakukan sendiri usaha 
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seperti yang dilakukan oleh usaha kecil. Perbedaan dengan pola PIR adalah 

pihak inti tidak melakukan usaha-usaha produksi seperti yang dilakukan plasma, 

sehingga pasokan barang produksi sangat tergantung oleh plasma. 

c. Pola Menghela 

Dalam pola hi, inti hanya membantu dalam memasarkan hasil yang diproduksi 

oleh plasma. Oleh karena itu masalah produksi menjadi wewenang sepenuhnya 

plasma, dan pihak plasma dituntut untuk menghasilkan produksi sesuai harapan 

inti. 

Kadarisman (1995) mengemukakan tentang konsep kemitraan yang diperlukan 

dalam bidang agribisnis. Konsep kemitraan tersebut dikembangkan menjadi empat 

model yaitu : 

a. Kerjasama Keterkaitan Hulu-Hilir (Forward Linkage) 

Sektor usaha kecil , petani maupun koperasi yang menghasilkan produk sektor 

primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan), dapat menjadi pemasok 

perusahaan industri pengolahan (pabrikan) maupun sektor jasa (angkutan, 

perhotelan dan perdagangan). 

Dalam model hi, sektor usaha kecil tidak lagi dihadapkan pada persoalan 

pemasaran produk, dimana pada umumnya usaha kecil memang lernah dalam ha1 

pemasaran. Melalui kerjasama hulu hilir semacam hi, stabilitas pendapatan 

usaha kec& petani dan koperasi dapat lebih terjamin. 
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b. Kerjasama mir-Hulu (Backward Linkage) 

Pada umumnya inisiatip untuk kerjasama muncul dari perusahaan besar atau 

pabrikan. Pabrikan biasanya menunjuk sektor usaha kecil, petani atau koperasi 

sebagai pemasok kebutuhan bahan mentah atau bahan baku serta spare part 

guna memenuhi kebutuhan perusahaan atau pabriknya. Karena perusahaan 

memerlukan bahan baku secara terus menerus dan mereka mengetahui bahwa 

usaha kecil, petani atau koperasi, dapat memasok bahan baku yang dihasiian 

secara terus menerus. Oleh karena itu kalangan pengusaha umumnya akan 

berusaha menentukan standar atau spesifikasi bahan baku maupun bahan mentah 

yang dibutuhkan. 

Dengan demikian disini pengusaha kecil, yang meliputi petani maupun koperasi 

sebagai pemasok hams mampu menjaga harga jual yang dihasilkan itu sesuai 

dengan kualitas dan standar yang diminta pengusaha industri pengolahan yang 

berada dalam bentuk kesepakatan kemitraan. Model kemitraan ini memberikan 

keuntungan yang besar pada sektor usaha kecil , petani maupun koperasi, karena 

dapat menghindarkan sikap monopoli dari pengusaha besar yang inpin 

menguasai kegiatan usaha dari hulu hingga hilir , mulai dari proses penyediaan 

bahan baku , produksi hingga pemasarannya. 

c. Kerjasama Pemilikan Saham 

Model kemitraan ini hanya dapat dilakukan dengan cara memberikan prioritas 

penjualan saham go public pada sektor usaha kecc petani atau koperasi. 

Pemilikan saham oleh usaha kecil ini mereka secara bertahap terus ditingkatkan 

sehingga secara bersangsur-angsur semakin besar, sampai kemudian wakil dari 

sektor usaha kecil petani maupun koperasi yang bersanghtan dapat diangkat 
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menjadi anggota dewan komisaris. Pola kerjasama ini sedikit demi sedikit akan 

memposisikan usaha kecil memperoleh kekuatan khususnya dalam kepemilikan 

perusahaan dengan menguasai saham yang dimiliki perusahaan yang gopublic. 

d. Kerjasama Bapak-anak Angkat 

Model kerjasama ini diterapkan melalui keterkaitan dari hulu ke hilir maupun 

dari hilir ke hulu, dengan menitikberatkan adanya aspek pembinaan dan 

terjaminnya kelangsungan hidup sesama mitra usaha. Bentuk kemitraan ini pada 

dasarnya merupakan tanggung jawab sosial perusahaan besar atau pabrikan 

terhadap lingkungan di suatu tempat perusahaan tersebut berdiri sehingga 

mengurangi dampak negatif enclave economy atau backwash effect. Pada pola 

kerja sama ini pengusaha besar sebagai bapak angkat mempunyai tanggung 

jawab moral terhadap peningkatan potensi usaha kecil sehingga mampu mandiri. 

3. Misi 

Misi pada hakekatnya adalah untuk menjelaskan mengapa suatu kegiatan 

diadakan (Purnomo, 1996). Dengan adanya misi diharapkan suatu strategi kegiatan 

menjadi lebih transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Misi 

dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan, ciri pokok produk dari 

kegiatan, kebutuhan konsumen, konsumen yang dituju, karakter dan flosofi. 
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4. Kelembagaan 

Yang dimaksud lembaga (institution) adalah organisasi atau kaidah-kaidah baik 

formil maupun info* yang mengatur perilkaku dan tindakan anggota masyarakat 

tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan tertentu (Mubyarto, 1989). Dalam lembaga yang terbentuk tersebut didalamnya 

terdapat : 

1. Kumpulan pola-pola perilaku manusia yang dibentuk oleh peraturan-peraturan atau 

adat istiadat. 

2. Kesamaan tujuan yang tertentu. 

3. Terjadi secara kontinyu (terbentuk pola-pola tertentu). 

5. Pelaku Kemitraan 

a. Koperasi 

Koperasi merupakan organisasi yang mempunyai ciri-ciri khas dimana terdapat 

orang orang untuk berkumpul dalam suatu badan hukum, namun demikian bukan 

berarti bahwa koperasi merupakan tempat berkumpul modal. Anggota koperasi 

bekerja secara bersama-sama dan bergotong-royong demi untuk kepentingan anggota 

bersama. Dalam menjalankan usahanya koperasi dapat dimungkinkan berhubungan 

dengan orang lain yang bukan anggota. Namun demikian dalam menjalin hubungan 

usaha tersebut harus sesuai dengan kegiatan atau tugasnya dan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara individu . 

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, Koperasi Indonesia adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan 
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melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Pada umumnya, dalam kemitraan koperasi memiliki perm sebagai wadah atau 

organisasi untuk meughimpun atau menggalang individu atau atau industri atau usaha 

kecil. Koperasi dapat digolongkan menjadi berbagai jenis, berdasarkan penggolongan 

yang ada di masyarakat yaitu Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Wanita, Koperasi 

ABRI, Koperasi Guru dan lain sebagainya (Kartasapoetra, et a1.1987). 

Koperasi sebagai usaha/pengusaha kecil biasanya mempunyai banyak 

kelemahan antara lain tidawjarang mempunyai perencanaan tertulis, tidak berorientasi 

ke masa depan, tidak memiliki pendidikan relevan, tanpa pembukuan yang teratur, 

h a n g  percaya pada ilmu modem, cepat puas, keluarga sentris. Namun demikian 

mempunyai kelebihan dan kekuatan yaitu pengalaman b i d  sederhana, tidak birokrasi, 

dan mandiri, cepat tanggap dm fleksible, cukup dinamis danulet (Marbun, 1993). 

b. Perusahaan atau Inti 

Perusahaan / inti dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah atau besar 

yang telah berkembang dengan baik dan biasanya memiliki kekuatan modal, jaringan 

pemasaran, tekuologi modem serta ditunjang peralatan yang canggih. Melalui 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki tersebut, diharapkan dapat membantu dan bekerja 

sama dengan usaha kecil. Dalam kerjasama tersebut diharapkan mampu untuk 

membantu usaha kecil yang selama ini lemah dalam manajemen pemasaran, akses 

dengan lembaga keuangan (permodalan), belum memiliki teknologi dan peralatan 

modem. 

Perusahaan atau inti pada dasamya merupakan suatu perusahaanyang berada 

di wilayah tertentu, yang dilengkapi mulai dari unit bisnis penyediaan sarana produksi, 
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budidaya, pengolahan, serta pemasaran, kemudian petani dikontraknya untuk 

memasok hasil pertanian. 

c. Perusahaan Inti Rakyat (PIR) 

Menurut sejarah, bahwa tanah yang dikelola perusahaan PT. Horti Nusantara 

tersebut adalah tanah terlantar, kemudian untuk mengelola dan mengolah tanah 

tersebut perusahaan bersama petani plasma dan koperasi (Primkopal Balur Jatim) 

membuat suatu pola kerjasama yang disebut dengan pola kemitraan dengan sistem 

PIR. Cara-cara yang telah ditempuh tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam 

Garis Besar Haluan Negara (GBHN, 1993), bahwa pengelolaan perkebunan dan 

rehabilitasi perkebunan terlantar dilakukan dengan pola PIR, dimana dalam pola 

tersebut mengikut-sertakan pihak-pihak terkait, baik perkebunan negara dan swasta, 

koperasilpetani plasma, dengan lebih khusus memberikan perlindungan dan 

pengembangan perkebunan rakyat, yang didukung dengan kemudahan pendanaan dan 

pemasaran. 

Berdasarkan SK Mentan No.668 tahun 1985, Perusahaan Inti Rakyat memilibi 

beberapa tujuan sebagai berikut : 

a. Membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

b. Meningkatkan dan memperluas kesempatan bekerja. 

c. Mendidik petani, baik petani perorangan maupun petadperkebunan besar, untulc 

lebih banyak belajar komoditi pertanian secara integrasi mulai produksi, 

pengolahan dan pemasaran, seperti halnya dalam konsep agribisnis. 

Sedangkan pengertian dari Perusahaan Inti Rakyat adalah pola pengembangan 

~erkebunan, yang memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolahan dm pemasaran, 
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dengan perusahaan besar sebagai inti, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan 

sosial para pesertanya yaitu plasma dan inti (SK Mentan No.668 tahun 1985). 

Suatu pola PIR dapat dikatakan berhasil apabila memiIiki indikator, yaitu selain 

e f e w y a  hubungan antara sesama anggotalperan dalam kelembagaan tersebut, juga 

dapat dilihat dari hasil produksi yang direncanakan baik kualitas maupun kuantitas. 

6. Pembiayaan Usaha 

Suatu perusahaan baik besar maupun kecil, harus didukung modal yang cukup 

agar perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai yang dikehendaki. Modal yang 

diperlukan tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman 

bank atau lembaga keuangan lainnya. Besar dan kecilnya modal pinjaman bank yang 

diperlukan tersebut sangat tergantung jenis dan besar kecilnya usaha. Sebuah 

perusahaan memerlukan modal kerja yang besar karena adanya mvestasi untuk 

persediaan barang dan jumlah piutang (accounts receivable) yang besar. 

Keperluan modal perusahaan tersebut memerlukan modal besar karena 

perputaran modal kerja sangat lama, yaitu mulai dari uang tunai, menghasiucan produk, 

menjualnya dan kemudian hams menunggu uangnya masuk kembali setelah dibayar 

(Kadarisman, 1993). Dengan demikian, seseorang maupun perusahaan besar hams 

mengetahui dengan persis jenis modal yang diperlukan; berapa besarnya 

modallpinjaman yang diperlukan; tingkat bunga yang akan dibebankan serta kapan 

pembayaran bunganya; jangka waktu pengembalian dan lain sebaginya. Balk bank 

maupun perusahaan harus mengetahui dengan jelas dan benar tentang manajemen 

keuangan dan pembiayaan tersebut diatas, agar kedua belah dapat memanfaatkan dari 

adanya transaksi bisnis tersebut. 
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PinjamanKredit Modal Kerja(KMK) adalah pinjaman yang diperlukan untuk 

memenuhi business cycle loan (pinjaman perputaran usaha) karena adanya 

peningkatan usaha antara lain peningkatan penjualan, oleh sebab itu diperlukan 

persediaan barang, uang tunai yang cukup (Bel, 1988). Sedang Pinjamankedit 

Investasi pada umumnya digunakan untuk membiayai non-curent asset (aktwa tetap) 

antara lain peralatan, perlengkapan, tanah, gedung dan lain sebaginya ( Be1 , 1988). 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

Secara teoritis kemittaan adalah penggabungan dalam bentuk kerjasama antara 

pengusaha besar (sebagai inti) dan pengusaha kecil (yang tergabung dalam koperasi). 

Sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang tergabung bahwa pola kemitraan ini 

akan memperoleh had, yaitu : 

1. Dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. 

2. Penyebaran biaya (sharing cost) atau dengan kata lain adalah pembebanan yang 

tersebar antar pelaku kemitraan. 

3. Penyebaran resiko usaha (risk sharing). 

4. Peningkatan profit inti dan meningkatkan pendapatan petani. 

Hasil yang diharapkan tersebut hanya akan terjadi apabila pola kemitraan 

berjalan dengan baik. Kemitraan akan berjalan dengan baik apabila pengertian akan 

misi, peran dan sinergi para pelaku kemitraan dapat ditimbulkan dan tercermin dalam 

perilakunya dalam organisasi kemitraan. Dengan demikian, sebagai tolok ukur 

keberhasilan kemitraan dapat ditunjukkan oleh keberhasilan pelaku kemitraan dalam 

memahami misi, peran dan sinergi. 
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keberhasii kemitraan dapat ditunjukkan oleh keberhasiian pelaku kemitraan dalam 

memahami misi, peran dan sinergi. 

Dalam geladikarya ini dilakukan upaya untuk memperoleh pendapat berkaitan 

dengan mi$ peran dan sinergi baik terhadap petani dan inti maupun lembaga 

pendukung lainnya. Selanjutnya dari upaya tersebut akan diperoleh informasi tentang 

berbagai aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan pola kemitraan; serta peluang 

dan ancaman apa saja yang dihadapi oleh pola ini agar dapat dilakukan altematif 

pemecahannya agar dapat berjalan secara optimal. Untuk itu, agar dapat dipahami , 

maka yang menjadi kerangka pemikiran dalam geladikarya disajikan pada Gambar 1 : 

KELUARAN 
Produk (Kualitas dan Kuantitas) 
&opt Sharing : 

Penclapatan Petani 
Keuntungan Perusahaan 

(Plasma) 

Sumberdaya 
Sumberdaya 

Mmusia Manusia 
Lahnn 
ProdnksiiTelmologi 
Pasar 

, ..................................................... , ..... , 
C 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Geladikarya. 

P 

I I 

Misi 
Kemitraan 

Sinergi 

.... 
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Gambar 1 menggambarkan kemitraan antara petani pisang yang tergabung 

dalam koperasi dan PT. Horti Nusantara yang berperan sebagai inti. Dalam kerjasama 

dengan pola kemitraan ini dihasilkan mi& peran dan sinergitas pelaku dalam 

kelembagaan. Misi yang melandasi pola kemitraan adalah untuk mencapai tujuan saling 

memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Untuk itu diperlukan 

peran yaitu para pelaku dalam dalam organisasi. Dari para pelaku tersebut akan 

diperoleh sinergitas yaitu aktiitas yang mengerakkan para pelaku untuk mencapai 

tujuan. Oleh karena itu, geladikarya ini diupayakan untuk menganalisis unsur strategik 

kemitraan tersebut. 

Produksi dalam kemitraan, merupakan kegiatan utama. D i a  petani sebagai 

plasma dan PT. Horti Nusantara sebagai inti mencurahkan segala sumberdayanya 

untuk kegiatan produksi ini. Sebagai hasil dari proses keterpaduan sumberdaya ini 

diperoleh keluaran, yaitu produk dengan kuantitas maupun kualitas yang tinggi, dan 

dengan kualitas yang tinggi diharapkan akan meningkatkan pendapatan petani dan 

mengangkat kemtungan PT. Horti Nusantara. Namun demikian alur prosesnya tidak 

berjalan sesederhana itu, oleh karena ity dalam geladikarya ini dianalisis kegiatan 

produksi, dimana inti dan plasma berperan dalam mencapai tujuan. 

Dari hasil analisis kemudian dimasukkan dalam kerangka analisis SWOT atau 

dalam bahasa Indonesia dikenal dengan analisis KEKEPAN, yaitu analisis yang 

menggambarkan posisi atau kondisi kemitraan berdasarkan m a t a n  dan klemahan 

yang d i m w  ~ l u a n g  yang ada dan ancaman yang hams diantisipasi. Dari hasil analisis 

kekepan hi, diharapkan ditemukan alternatif pemecahan yang sesuai dengan 

kebutuhan terhadap pemecahan masalah yang ada dalam kemitraan. 
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Dalam penyusunan altematif pemecahan masalah terdiri dari beberapa bagian 

yaitu yang bersifat strategis maupun operasional. Bagian strategis, artinya bahwa 

altematif pemecahan diarahkan kepada kondisi sebelum terbentuknya kemitraan. Hal 

ini berarti bahwa perlu adanya penyegaran kembali, alasan atau tujuan kemitraan ini. 

Sedangkan bagian operasional, altematif pemecahan masalah diarahkan pada 

perbaikan-perbaikan pada tingkat operasional. Hal ini sebagai jalan keluar terhadap 

permasalahan yang terja& misalnya jumlah produksi kecil dan kualitas produk rendah, 

serta menekan kerugian yang terjadi. 
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111. METODOLOGI 

A. LOKASI DAN WAKTU GELADIKARYA 

1. Lokasi 

Geladikarya dilaksanakan di Desa Jati Dukuh Kecamatan Gondang, Kabupaten 

Mojokerto, tempat dimana PT. Horti Nusantara berdomisili sekaligus tempat budidaya 

tanaman pisang dilaksanakan. 

2. Waktu 

Pelaksanaan Geladikarya berlansung selama dua bulan, yaitu pada bulan Januari 

dan Pebruari 1997. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam geladikarya ini adalah studi kasus pada 

Pola lcemitraan antara PT. Horti Nusantara dengan petani yang menjadi anggota 

Primkopal Balur Jatim, dengan menggunakan pendekatan langsung terhadap obyek yang 

diteliti. 

C. JENIS DATA YANG DIGUNAKAN 

Data yang digunakan dalam geladikarya terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

Data primer, meliputi : 

Jenis tanaman pisang yang dibudidayakan. 

Luas lahan yang dikelola baik oleh petani maupun perusahaan. 
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Juinlah modaltkredit yang diterima oleh masing-masing petani. 

Keuntungan yang diharapkan petani dan perusahaan dari pola kemitraan ini. 

Keluaran produk yang diharapkan dan realisasinya. 

Sedangkan data sekunder, yang meliputi : 

Literatur -1iteratur yang berkaitan dengan pola kemitraan. 

D. SUMBER DATA 

Data yang diperoleh dalam geladikarya ini didapat dari berbagai sumber yaitu : 

PT. Horti Nusantara, selaku inti diwakili oleh Direksi, Supervisor d m  staf. 

Petani Desa Jati Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, yang selama ini 

terlibat dalam pola kemitraan. 

Bank Indonesia, Cabang Surabaya dan Bank Jatim, yaitu pada bagianlunit pembinaan 

pengusaha kecil. 

Primkopal Balur Jatim, yaitu para pengurus dan manajer. 

E. PENGUMPULAN DATA 

Data yang digunakan dalam geladikarya ini dikumpulkan dengan metode 

pengumpulan data sebagai berilcut : 

1. Wawancara dan kuesioner 

Direktur dan staf PT. Horti Nusantara, sebanyak sepuluh orang 

Lima kelompok petani Desa Jati Dukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten 

Mojolerto, diwakili oleh 5 orang. 

Staf Bank Indonesia Cabang Surabaya dan Bank Jatim, sebanyak lima orang 

Manajer Primkopal Balur Jatim, sebanyak seorang 
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2. Observasi langsung terhadap lokasi budidaya tanaman pisang dan perusahaan PT. 

Horti Nusantara, yang berlokasi di Desa Jati Dukuh, Kecamatan Gondang 

Kabupaten Mojokerto. 

F. METODA ANALISIS DATA 

Dari data yang telah dikumpulkan baik data primer dan data sekunder diolah dan 

di analisis dengan menggunakan analisis diskriptif dan analisis SWOT. Kedua analisis 

ini dilakukan secara bertingkat yaitu melakukan analisis diskriptif terlebih dahulu 

selanjutnya melakukan analisis SWOT. 

Adapun yang dimaksud dengan analisis deskriptip adalah analisis yang dilakukan 

untuk mengetahui gambaran pola kemitraan yang ada selama ini dipakai lapangan, yang 

dikaitkan dengan harapan yang akan dicapai dan aplikasi pelaksanaan di lapangan, serta 

dengan mengadakan evaluasi masing-masing pihak yang terlibat dalam pola kemitraan. 

Sebagai tolak ukur dapat dipergunakan adalah berapa produksi yang diharapkan oleh 

petani plasma dan perusahadinti (kualitas dan kuantitas). 

Sedangkan analisis SWOT merupakan analisis yang mengidentifikasi secara 

sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan yaitu faktor ekstemal dan 

faktor internal, serta membuat strategi dari keterkaitan faktor-faktor tersebut (David , 

1995). Adapun tahapan-tahapan dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi data, kemudian mengelompokkannya masing-masing yang 

mempunyai indikasi strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities 

(peluang) dan threaths (ancaman), terhadap kelangsungan pola kemitraan yang 

optimal. 

2. Merumuskan strategi dari hasil yang diperoleh pada langkah di atas, seperti 

yang disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Matriks Penyusunan Strategi 

1 Faktor 

Faktor Kekuatan 
Internal (Strengths) 

Kelemahan 
(Weaknesses) 

Eksternal \ I  
Strategi S-0 

Peluang 
(Opportunities) 

0 

I I 
Sumber : David (1 995) 

Strategi W-0 

Ancaman 
(Threaths) 

T 

Dari analisis SWOT tersebut diharapkan dapat diketahui faktor kekuatan, 

strategi menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfatkan peluang 

kelemahan, peluang dan ancaman dari pola kemitraan. Kemudian menyusun strategi 

strategi memanfatkan 
peluang untuk mengatasi 
kelemahan 

Strategi S-T 

strategi menggunakan 
kekuatan untuk mengatasi 
ancaman 

yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pola kemitraan tersebut. Strategi S-0 

Strategi W-T 

strategi menekan sekecil 
mungkin kelemahan untuk 
menghindari ancaman 

yaitu merupakan perpaduan antara kekuatan dan peluang, strategi W-0 yaitu merupakan 

perpaduan antara kelemahan dan peluang, strategi S-T yaitu merupakan perpaduan antara 

kekuatan dan ancaman, serta strategi W-T yaitu merupakan perpaduan antara kelemahan 

dan ancaman. Selanjutnya untuk dapat menentukan prioritas alternatif strategi yang akan 

digunakan, maka unsur-unsur SWOT diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingan 

yang dianggap paling tepat. Dari unsur-unsur SWOT tersebut diberi bobot1,2,3,4 dan 5, 

dimana 1 berarti sangat tidak penting, nilai 2 berarti tidak penting, nilai 3 berarti sedang, 

nilai 4 berarti penting dan nilai 5 berarti sangat penting. Selanjutnya dilakukan 

penjumlahan dari nilai-nilai kepentingan dari setiap alternatif strategi masing-masing 

http://www.mb.ipb.ac.id



alternatif strategi S-0,  strategi W-0, strategi S-T dan strategi W-T. Hasil dari 

penjurnlahan, akan diperoleh nilai kepentingan, dan dari nilai kepentingan tersebut akan 

dipakai sebagai acuan untuk strategi pengembangan pola kemitraan yang diperlukan. Nilai 

yang tertinggi &an dipilih sebagai strategi pola kemitraan, dengan prioritas 4 ranking nilai 

tertinggi. 
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IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
DAN PROFIL KEMITRAAN 

A. RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN 

Kebun yang dikelola PT. Horti Nusantara merupakan kebun peninggalan 

Belanda sejak tahun 1897, yang semula dipergunakan untuk perkebunan karet. Usaha 

ini berjalan hingga tahun 1945. Pada masa kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan 

1981) kebun tersebut dikuasai Penguasa Darurat Militer Daerah, kemudian sejak 

tahun 1981 dikuasai PT. Segoro Madu, dimana pengelolaan perkebunan karet diubah 

peruntukanny a untuk perkebunan tebu. 

Pada tahun 1992 dikelola oleh PT. Horti Nusantara, dengan dasar 

penggunaanl pemilikan Surat Keputusan Menteri Pertanian 

No.TP.120/472.a/MentanCU/93 yang dikoversikan menjadi kebun Hortikultura dan 

Surat Menteri AgrariaKepala Badan Pertanahan Nasional No.9/HGU/BPN/94 dalam 

jangka waktu selama 25 tahun. 

Lokasi perkebunan pisang terletak di Desa Jati Dukuh Kecamatan Gondang 

Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur, yang letaknya di kaki Gunung 

Anjasmoro. Secara keseluruhan, luas kebun sebesar 336,4 Ha. Namun untuk 

program kemitraan budidaya pisang (cavendish) hanya sebesar 100 ha dengan rincian 

75 ha kebun pisang cavendish untuk petani plasma dan 25 ha untuk kebun pisang 

cavendish inti, sedangkan sisanya dipergunakan untuk pabrik pengolahan pisang, 

perkantoran, serta aneka tanaman. 
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B. KONDISI UMUM PERUSAHAAN 

1. Tujuan Perusahaan 

Semula perusahaan didirikan untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif 

yang sebelumnya ditanami karet, untuk menjadi tanah produktif. Dengan 

memperhatikan topografi tanah yang terletak antara 250 meter - 600 meter diatas 

permukaan laut, maka dipilih usaha yang cukup strategis yaitu bidang agribisnis, 

khususnya bisnis pisang cavendish sebagai komoditi utama, serta usaha lain yang 

akan dikembangkan berupa aneka tanaman, peternakan dan perikanan. Sedangkan 

dalam jangka panjang akan tercakup pula bidang agroindustri dan agriwisata. 

Dalam perkembangannya, bidang agribisnis pisang cavendish yang menjadi 

komoditi utama perusahaaan ini mempunyai prospek pasar yang cukup 

menggembirakan, baik untuk konsumsi dalarn negeri maupun luar negeri. Sehingga 

dampak dari perkembangan bisnis tersebut, dapat membantu pemerintah, yaitu dalam 

penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan 

petani (dengan program kemitraannya), memberdayakan kekuatan ekonomi 

masyarakat (koperasi), serta membantu untuk memperoleh peningkatan devisa 

negara, karena sebagian besar produksi perusahaan ini diekspor ke beberapa negara. 

2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam mengoperasikan perusahaan, PT. Horti Nusantara memiliki struktur 

organisasi yang diilustrasikan pada Gambar 2 berikut ini : 
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DIREKTUR 7 
I AD VISOR 

ASISTEN 
DIREKTUR SEKRETARIS 

PEMASARAN ADMMISTRASI KEBUN I PRODUKSI DAN 
MOJOKERTO PENGEMBANGA 

KEUANGAN 
I 

SUB DlVlSI SUB DlVlSl 
PEMBlBlTAN PROSESMG 

Gambar 2 : Struktur Organisasi Perusahaan PT. Horti Nusautara Tahun 1997 

C. ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATANIAGA POLA KEMITRAAN 

1. Aspek Kelembagaan Pola Kemitraan 

Salah satu harapan untuk mencapai keberhasilan dari usaha agribisnis pisang 

tersebut adalah ditunjang dengan adanya lembaga atau organisasi yang mewadahi 

proyek pola kemitraan tersebut, dimana petani, koperasi dan perusahaan sebagai 

anggota yang terlibat dalam organisasi. Cara yang ditempuh untuk memperoleh hasil 

yang dinginkan adalah dengan membuat manajemen pola kemitraan yaitu yang 
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mengatur hubungan antara petani, koperasi dan perusahaan. Untuk memperlancar 

proyek pola kemitraan ini, dilibatkan lembaga penyandang dana yaitu Bank Jatim dan 

instansi terkait sebagai pembina teknis pola kemitraan. 

Manajemen proyek program kemitraan ini dijalankan dengan menerapkan 

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan diantara 

pihak-pihak yang terlibat dalam program kemitraan, sehingga dapat diperoleh suatu 

sinergi dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pada dasarnya program kemitraan 

antara PT. Horti Nusantara dengan petani pisang memakai prinsip dasar PIR 

(Perusahaan Inti Rakyat) Swakarsa. Dimana dalam pola tersebut tumbuh dan 

berkembangnya tergantung kepada perusahaan inti, koperasi dan petani pisang itu 

sendiri. Dalam pengelolaannya, kemitraan diatur berdasarkan organisasi kemitraan 

dengan berpedoman pada kesepakatan tataniaga kemitraan, diilustrasikan pada 

Gambar 3 

I 
BANK JATIM 

1 
PRIMKOPAL BALUR JATIM 

A 

t 
PETANI PLASMA 

Gambar 3 : Pola Organisasi Kemitraan antara PT.Horti Nusantara dan Petanit 
Primkopal Balur Jatim tahun 1997. 
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Dengan organisasi pola kemitraan yang disajikan pada Gambar 3, bertujuan 

agar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan tersebut dapat 

berjalan dengan baik. Hubungan yang baik dalam pola kemitraan akan tercapai 

apabila sesuai dengan keinginan bersama untuk menghasilkan komoditi pisang 

cavendish yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dinginkan pasar. 

2. Tataniaga Pola Kemitraan. 

Dalam tataniaga pola kemitraan antara PT. Horti Nusantara dengan 

petanikoperasi, adalah mengatur hubungan antara masing-masing pihak-pihak yang 

terlibat, agar memperoleh suatu gambaran, bagaimana tugas dan kewajiban yang 

dibebankan secara jelas dapat dilaksanakan. Pengaturan tataniaga selain merupakan 

acuan yang dapat dipergunakan masing-masing pihak yang terlibat, juga dapat 

dipergunakan sebagai evaluasi prestasi dalam pelaksanaan tataniaga yang telah 

ditetapkan bersama tersebut. 

a. Pengadaan Sarana Bibit 

Dalarn pola kemitraan yang basis kegiatannya adalah perkebunan yang 

memproduksi pisang cavendish, tidak terlepas akan kebutuhan sarana atau prasarana 

budidaya yang berkaitan dengan proses produksi kebun pisang. Dalam pola 

kemitraan, pengadaan sarana atau prasarana produksi dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati bersama. Beberapa kesepakatan yang termuat dalam 

tataniaga kemitraan tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

a. Pengadaan dan penyediaan bibit pisang unggul untuk petani plasma dilakukan 

oleh perusahaan inti. Harga bibit unggul yang ditatapkan didasarkan atas 
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kesepakatan antara petani plasma dan perusahaan, dan selalu ditinjau kembali 

setiap awal tahun. 

b. Penjualan bibit unggul dari perusahaan kepada petani plasma hams melalui 

Koperasi Primkopal Balur Jatim (Primer Koperasi Badan Penyalur Tenaga 

Angkatan Laut Jawa Timur). 

c. Bibit tersebut hams dijamin bahwa bibit tersebut telah memenuhi segala 

persyaratan teknis yang berlaku dan memenuhi standar mutu yang telah 

ditetapkan dalam teknis proyek yaitu bahwa bibit merupakan hasil kultur 

jaringan, jenis dan varietas sesuai kesepakatan dan dijamin sehat tanpa cacat. 

d. Pembelian bibit unggul pisang oleh para petani plasma melalui koperasi tidak 

diperkenankan melebihi dari jurnlah paket yang hams diterima oleh masing- 

masing petani dan atau kurang dari jumlah paket yang telah ditetapkan untuk tiap 

petani. 

e. Penjualan bibit unggul pisang oleh perusahaan kepada petani plasma melalui 

koperasi, diterimakan ditempat penyimpanan pihak petani plasma. 

f. Biaya yang timbul akibat penyimpanan bibit tersebut adalah menjadi beban pihak 

petani plasma dan koperasi. 

g. Pembayaran pembelian bibit unggul pisang oleh para petani melalui koperasi, 

hams dilakukan secara tunai, dengan cara melalui pemotongan langsung dari 

paket kredit para petani. 

h. Pihak perusahaan berkewajiban untuk memberikan petunjuk dan tata cara 

penyimpanan bibit unggul kepada petani plasma/koperasi agar tidak terjadi 

kerusakan selama penyimpanan. 
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i. Apabila terjadi kerusakan bibit sehingga bibit tidak memungkinkan lagi untuk 

ditanam, maka apabila apabila kerusakan terjadi sebelum bibit diterimakan di 

gudang pihak koperasilpetani, kerugian menjadi beban pihak pertama, sedangkan 

apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan barang ditempat 

penyimpanan pihak koperasilpetani, maka kerugian menjaadi beban pihak kedua. 

b. Penjualan Hasil Panen Pisang 

Dalam ha1 penjualan hasil produksi kebun, dalam pola kemitraan diatur sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Petani plasma hanya diperbolehkan menjual hasil panen pisang hanya kepada 

pihak perusahaan melalui koperasi. 

b. Koperasi (Prirnkopal Balur Jatim) bertanggung jawab dan menjamin, bahwa 

petani plasma hanya menjual hasil panen pisang kepada pihak perusahaan 

melalui koperasi dan tidak secara langsung kepada perusahaan. 

c. Pihak perusahaan berkewajiban membeli seluruh hasil panen pisang yang 

ditampung koperasi, dan tidak diperkenankan melakukan pembelian secara 

langsung dari para petani plasma. 

d. Pihak koperasi (Primkopal Balur Jatim) dalam menjual pisang harus menjamin 

bahwa barang yang dijualnya adalah betul hasil panen petani plasma dan barang 

tersebut memang dihasilkan dari bibit yang disediakan pihak perusahaaan. 

e. Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja sebelum pihak koperasi menjual pisang kepada 

pihak perusahaan, maka pihak koperasi terlebih dahulu memberitahukan kepada 

pihak perusahaan tentang rencana penjualan dengan disertai daftar pemilik 
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barang, jumlah dan rincian kualitas pisang yang akan dijual, serta daftar dan 

jumlah angsuran pinjaman yang nantinya dipotongkan dari hasil penjualan 

pisang tersebut. 

f. Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja sebelum pihak koperasi menjual pisang kepada 

pihak perusahaan, terlebih dahulu diadakan perundingan antara perusahaan dan 

koperasi mengenai harga pisang dengan mengacu harga terendah dan harga 

tertinggi yang disepakati bersama. 

g. Pembelian pisang ditentukan berdasarkan kriteria mengenai mutu pisang. 

h. Harga pisang disepakati bersama berdasarkan kriteria tertentu, dan harga tersebut 

setiap dua bulan sebelum panen akan ditinjau kembali. 

i. Pisang yang dijual dan diserahkan pihak koperasi kepada pihak perusahaan 

adalah dalam keadaan sudah disisir. 

j. Ketentuan dalam butir e dan f tersebut di atas, oleh pihak koperasi hendaknya 

disertai pula harga yang dikehendaki yaitu mempergunakan harga dasar pabrik. 

k. Dalam ha1 terjadi penjualan dengan mempergunakan harga dasar pabrik, maka 

kegiatan penimbangan, penelitian dan penerimaan barang dilakukan ditempat 

penyimpanan pihak perusahaaan. 

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat jual beli pisang dari pihak koperasi 

kepada pihak perusahaan antara lain berupa biaya pengangkutan dan lain-lain 

dari lahan petani plasma ke tempat pengurnpulan ditepi jalan utama sehingga 

pisang siap diangkut dari tempat koperasi ke perusahaan menjadi beban pihak 

koperasi. 

http://www.mb.ipb.ac.id



m. Segala biaya pengangkutan pisang dari tempat pengumpulan pisang pihak 

koperasi ke tempat pihak perusahaan menjadi beban pihak perusahaaan. 

n. Apabila dalam pelaksanaan transaksi hasil panen pisang terdapat keraguan oleh 

pihak pemsahaan atas pisang yang dibelinya, maka kedua belah pihak akan 

mengadakan pengujian bersama. 

D. PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN PIR PISANG 

Dalam mencapai pola kemitraan yang baik dan dapat mencapai tujuan yang 

ditetapkan, maka berbagai aspek penting yang terdapat dalam pola kemitraan tersebut 

terlebih dahulu disepakati dalam bentuk kerja sama yang lebih jelas. Aspek-aspek 

penting yang terdapat dalam pola kemitraan perkebunan yang memproduksi pisang 

adalah sebagai berikut : 

1). Pengadaan prasarana dan sarana produksi 

2). Alih teknologi dari inti ke plasma 

3). Perolehan modal usaha 

4). Tugas dan kewajiban pelaku kemitraan. 

Dari berbagai aspek diatas dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pengadaan Prasarana dan Sarana Produksi 

Pola kemitraan yang kegiatan utamanya adalah memproduksi pisang 

cavendish, membutuhkan prasarana dan sarana yang cukup untuk mendukung 

kelancaran proses produksi. Kelancaran proses produksi tersebut diharapkan dapat 

mencapai tujuan dari pola kemitraan. Oleh karena itu, prasarana dan sarana produksi 
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menjadi bagian penting dari kerjasama yang perlu diatur untuk memperoleh kejelasan 

dalam pengadaannya. Adapun kerjasama pengadaan prasarana dan sarana produksi 

dari kemitraan yang menggunakan pola PIR tersebut diuraikan sebagai berikut : 

a. Pihak perusahaan dalam kedudukannya sebagai inti menyatakan setuju dan 

menyediakanlmengadakan lahan pertanian dan sarana produksi. 

b. Pihak perusahaan menyatakan setuju untuk menjual lahan tersebut kepada pihak 

petani plasma dengan harga Rp.2.500 per meter persegi, termasuk biaya-biaya 

yang timbul sebagai akibat adanya jual beli tersebut. Selanjutnya pihak petani 

plasma menyatakan setuju untuk membeli lahan tersebut dari pihak perusahaan 

dengan pembayaran dilakukan setelah kredit yang diajukan kepada bank 

dicairkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

c. Spesifikasi lahan dan sarana produksi harus memenuhi syarat persyaratan 

sebagai berikut : 

1) Luas lahan kurang lebih 0,75 hektar sehingga dapat memenuhi skala 

ekonomis budidaya pisang, termasuk peruntukan tempat tinggal maksimum 

I00 m2. 

2) Didukung dengan adanya prasarana pertanian yang memadai, untuk 

budidaya pertanian pisang. 

3) Tiap petak lahan petani plasma mendapat 1 kran air. Dimana pengadaan 

pipa saluran air dari sumber air ke air dipetak lahan yang dipasang sebelum 

lahan dikerjakan oleh petani menjadi beban pihak perusahaan, sedangkan 

pengadaan pipa air dari kran air ke bagian petak-petak lahan menjadi beban 

petani plasma. 
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4) Pengadaan dan pembangunan jalan utama dan jalan produksi sampai ditepi 

lahan plasma menjadi beban perusahaan, sedangkan pengadaan jalan 

produltsi dari tepi lahan ke bagian-bagian lahan petani plasma menjadi 

beban petani. 

d. Pihak perusahaan berkewajiban mengurus penyelesaian swat-swat lahan yang 

telah dibeli oleh petani plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga 

lahan tersebut menjadi hak milik petani plasma dan memiliki kepastian hukum 

yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik, dan menyerahkan swat- 

swat tersebut kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai jaminan 

atas pinjaman yang telah diperoleh. 

e. Petani plasma selama kredit yang diperolehnya dari bank belum dilunasi tidak 

diperkenankan memindah-tangankan lahan beserta perlengkapan yang dikelola 

dan diperoleh dari hasil kredit bank. 

f. Selanjutnya apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan dan diluar kemampuan 

yang berakibat petani plasma tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai 

petani plasma, maka terhadap pengelolaaan lahan beserta perlengkapannya dapat 

dialihkan kepada ahli waris setelah yang bersangkutan memperoleh pendidikan 

dan bimbingan dari pihak perusahaan, serta atas persetujuan bank pemberi kredit 

dan perusahaan serta disetujui oleh Koperasi Primkopal Balur Jatim. 

g. Apabila tidak ada ahli waris yang sanggup untuk melaksanakan pengelolaan 

lahan dan menanggung hutang petani plasma, maka pihak perusahaaan 

berdasarkan ijin dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dapat mengambil 

alih dengan cara membelinya. Hasil penjualannya hams disetor kepada Bank 
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Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai pelunasan pinjaman petani 

plasma/Primkopal Balur Jatim. Untuk keperluan tersebut pihak koperasi sebagai 

wakil dari petani plasma memberi kuasa kepada pihak perusahaan dengan hak 

substitusi dan asumsi untuk dan atas nama petani plasmalpihak koperasi 

menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur untuk pelunasan hutang-hutang petani plasmakoperasi pada bank 

tersebut. Untuk keperluan tersebut perusahaan diperkenankan untuk 

menandatangani semua surat-surat yang diperlukan, menerima dokumen- 

dokumen yang diperlukan mengenai lahan dan peralatan perlengkapannya 

tersebut, memberikan pembayaran, menerima kwitansi serta secara mum 

berbuat apapun yang dianggap baik dan bermanfaat oleh petani petani 

plasmafkoperasi demi tercapainya maksud-maskud di atas. 

h. Pengambilalihan tersebut diatas adalah bersifat sementara, untuk selanjutnya 

pihak perusahaan berkewajiban menjual kembali kepada petani plasma yang lain, 

dengan berdasarkan atas hasil penilaian perusahaan yang dipandang mampu 

untuk bertindak selaku petani plasma. 

i. Apabila petani plasma meninggal dunia sebelum hutang-hutangnya kepada 

Koperasi (Prirnkopal Balur Jatim ) yang bersumber dari Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur dinyatakan lunas, maka segala hutang-hutang petani plasma 

menjadi tanggung jawab ahli waris petani plasma, yang penyelesaiannya akan 

diatur bersama sama dengaan koperasi. 

j. Dalam ha1 ahli waris tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagimana 

dimaksud pada butir i, maka berlaku ketentuan butir g dan h, dengan syarat 
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apabila terdapat kelebihan keuangan dari hasil pengambil alihan yang menjadi 

hak petani plasmakoperasi, kelebihan tersebut diterimakan kembali kepada ahli 

warisnya melalui koperasi. 

k. Pihak perusahaan dapat bersama koperasi melaksanakan pengadaan sarana 

produksi pertanian yang dilewatkan koperasi kepada petani plasma, yang 

dipergunakan untuk lcepentingan budidaya pisang bagi masing-masing petani 

plasma. 

2. Aspek Alih Teknologi dari Inti ke Plasma. 

Aspek ini menjadi kebutuhan mendasar dalam pola kemitraan antara inti dan 

plasma. Hal ini terjadi karena plasma pada awalnya merupakan petani yang belum 

memiliki pengetahuan yang memadai dalam perkebunan pisang. Berbeda halnya 

dengan inti yang terlebih dahulu menguasai pengetahuan dari teknologi perkebunan 

pisang cavendish. Oleh karena itu agar tercapai kondisi kemitraan yang didukung 

ole11 plasma yang mampu mengelola kebunnya, maka diperlukan kejelasan 

mengenai pengalihan teknologi dari inti ke plasma. 

Untuk memperoleh kejelasan pengalihan teknologi tersebut, maka telah 

disepakati bahwa, segala biaya yang timbul sebaagai akibat dilaksanakannya 

pendidikan, bimbingan teknis budidaya secara intensif menjadi beban para petani 

plasmakoperasi dan maksimum tidak melebihi paket biaya pendidikan yang 

dialokasikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 
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3. Aspek Perolehan Modal Usaha. 

Selain kedua aspek diatas, dalam kemitraan dibutuhkan modal usaha. Oleh 

lcarena itu, perlu diperjelas asal dan pola perolehan modal usaha tersebut. Dari 

kesepakatan yang diambil dalam pola kemitraan, diperoleh penjelasan sebagai berikut 

a. Bantuan memperoleh jasa perbankan 

1). Pihak perusahaan dalam kedudukannya sebagai inti akan memberikan 

pengarahan dan bantuan administrasi pada koperasi guna memperoleh 

bantuan keuangan dari bank berupa kredit kepada koperasi primer untuk 

anggotanya, baik dalam bentuk kredit investasi maupun modal kerja agar 

dapat memenuhi persyaratan bank teknis yang diperlukan. 

2). Pihak koperasi menyetujui untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan 

bank apabila penyediaan tersebut tidak memungkinkan untuk diibantu oleh 

pihak perusahaan. 

3). Segala kewajiban langsung yang timbul sebagai akibat diperolehnya kredit 

dari Bank Pembangunan Jawa Timur sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

pihak koperasi dan petani plasma. 

b. Pengelolaan Kredit 

Selanjutnya apabila modal telah diperoleh dari pihak Bank dalam bentuk kredit, 

maka perlu dikelola dengan baik. Adapun pengelolaan kredit disepakati sebagai 

berikut : 

1). Koperasi (Primkopal Balur Jatim) akan mengelola kredit yang diperolehnya 

dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan sebaik-baiknya dan 
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menyalurkaan kepada para petani plasma, namun penyaluran kredit investasi 

dan sebagian modal kerja diberikan dalam bentuk lahan dan sarana produksi, 

sedangkan sebagian modal kerja lainnya yaang berupa biaya tenaga kerja dan 

bantuan biaya hidup akan diiberikm dalarn bentuk uang tunai. 

2). Pembayaran atas pembelian lahm beserta sarana produksi oleh petani plasma 

dari pihak perusahaan akan diatur dengan cara pemindahbukuan dari 

rekening giro pihak koperasi yang berada di Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur dan untuk kepentingan tersebut pihak koperasi setuju untuk 

menerbitkan swat perintah pernindahbukuan kepada Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur. 

3). Pihak koperasi memberi kuasa kepada pihak perusahaan untuk membayar 

angsuran kredit investasi d m  kredit modal kerja para petani plasma yang 

diatur melalui hasil penjualan hasil panen pisang petani plasma yang hams 

dijual kepada pihak perusahaan, dan pihak perusahaan berkewajiban 

mengembalikan sisa pembayaran yang menjadi hak para petani plasma 

melalui pihak koperasi. 

3 a). Untuk kepentingan butir 3 diatas, pihak koperasi berkewajiban untuk 

memperhitungkan dan memotong hasil penjualan pisang yang 

berdasarkan ketentuan yang harus dibeli oleh pihak perusahaan sesuai 

dengan tataniaga yang telah disepakati pihak perusahaan dan koperasi 

d m  kemudian disetor ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, 

sebagai angsuran pinjaman dan bunga, sedangkan sisanya diserahkan 

pada petani plasma. 
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3.b). Dari hasil penjualan pisang intensifikasi dipotong Rp.10 per kg untuk 

biaya operasional koperasi. 

3.c). Minimal 5% dari hasil panen pisang intensifikasi diberikan pada 

petani plasma sebagai bonus/perangsang kegiatan plasma. 

4). Ketentuan yang mengatur tentang keterlambatan penyetoran hasil penjualan 

pisang yang dilakukan oleh perusahaan kepada bank. 

4 a). Akibat-akibat dari pada keterlambatan penyetoran sejurnlah 

pernotongan baik yang digunakan untuk angsuran pokok dan bunga 

kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah menjadi 

tanggung jawab pihak perusahaan. 

4 b). Apabila keterlambatan penyetoran angsuran pokok dan bunga dapat 

dibuktikan bukan kesalahan pihak perusahaan maka keterlambatan 

penyetoran angsuran pokok dan bunga tersebut menjadi tanggung 

jawab pihak koperasi. 

5). Ketentuan yang mengatur tentang pencocokan pencatatan antara koperasi 

dan perusahaan . 

5.a) Bila timbul perbedaan antara jumlah kredit (hutang pokok + bunga) 

yang tercatat dalam daftar rincian yang dimiliki pihak perusahaan 

dengan catatan pihak koperasi maka yang dipergunakan adalah daftar 

rincian yang berada di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

S.b).Untuk menghindari perbedaan rincian keuangan, setiap 6 bulan dapat 

dilakukan rekonsiliasi baik debet kredit oleh pihak perusahaan maupun 

pihak koperasi dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 
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4. Tugas dan Kewajiban Pelaku Kemitraan. 

Dalam kemitraan dituntut kejelasan peran dari pelaku-pelaku yang terdapat 

di dalarnnya. Peran tersebut tercermin dari tugas dan kewajiban pelaku kemitraan itu 

sendiri. Adapun tugas dan kewajiban pelaku kemitraan dapat diuraikan' melalui 

kesepakatan yang telah ditetapkan yaitu : 

a. Tugas dan kewajiban pihak Koperasi (Prirnkopal Balur Jatim) 

Pihak koperasi berkewajiban agar para petani plasma : 

1). Mengikuti dan melaksanakan petunjuk dan pembinaan pihak perusahaan 

mengenai: 

Tehnis budidaya pisang secara intensif sehingga dapat tercapai hhasil 

produksi yang menguntungkan sesuai maksud dan tujuan proyek PIR 

pisang, dan oleh karenanya berhak untuk mendapatkan pendidikan, 

bimbingan, pembinaan dari pihak perusahaan. 

2). Mengelola lahan dan peralatan secara sungguh-sungguh, menjaga 

keamanan dan keselamatan lahan beserta tanamannya dengan sepenuh 

tenaga dan upayanya. Apabila petani plasma yang bersangkutan 

berhalangan, padahal pekerjaan semua hams dilakukan tepat pada 

waktunya maka petani plasma yang bersangkutan menunjuk kepada 

orang lain meneruskan pekerjaannya atas beban petani sendiri. Dalam 

ha1 ini ketua kelompok wajib mengambil tindakan pengamanan yang 

diperlukan. 
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3). Melaporkan setiap timbul hambatan dalam pelaksanaan budidaya 

tanaman pisang secara intensif kepada pihak perusahaan dan 

selanjutnya oleh pihak perusahaan akan meneruskan ke Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk dilakukan pembahasan 

bersama. 

4). Mempergunakan sarana produksi dan sarana penunjang lainnya yang 

disediakan oleh pihak perusahaan bersama pihak koperasi. 

5). Menjual seluruh hasil panennya kepada pihak perusahaan berdasarkan 

surat perjanjian yang telah disepakati bersama dan penerimaan 

pembayaran akan diperhitungkan dan dipotong terlebih dahulu untuk 

membayar jumlah kredit beserta bunganya, yang pelaksanaannya akan 

diatur melalui koperasi. 

6).  Mengadakan administrasi serta pembukuan menurut petunjuk dan 

pengarahan pihak perusahaan. 

b. Tugas dan Kewajiban Pihak Perusahaan 

1). Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pihak koperasi 

(Primkopal Balur Jatim), mengenai administrasi pembukuan, 

pengusahaan (tehnik pengelolaan sampai panen) agar mutukwalitas 

produksi dapat memenuhi kesejahteraan petani plasma dan koperasi 

dapat ditingkatkkan. 

2). Menyediakan lahan pertanian beserta sarana penunjang proyek serta 

perlengkapannya sesuai dengan bentuk dan kapasitas yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga kebutuhan petani plasma 
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untuk melaksanakan budidaya tanaman pisang dapat terpenuhi dan tepat 

waktu. 

3). Dapat melaksanakan pengadaan sarana produksi pertanian bersama 

koperasi, selanjutnya disalurkan oleh koperasi kepada petani plasma 

untuk budidaya pisang. 

4). Menetapkan harga sarana produksi untuk keperluan petani plasma 

bersama pihak koperasi. 

5). Penjualan kembali lahan oleh petanilkoperasi kepada perusahaan. 

5. a).Apabila hutang kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

telah dapat dilunasi seluruhnya oleh pihak koperasi dan petani 

plasma ingin menjual lahannya tersebut, maka penawaran 

penjualan berdasarkan atas harga pasar minimal sama dengan nilai 

pembelian pihak koperasi kepada pihak perusahaan. 

S.b).Pihak perusahaan wajib membeli lahan tersebut dengan harga 

minimal sama dengan harga penjualan pihak perusahaan kepada 

pihak koperasi. 

6). Semua ketentuan-ketentuan sepanjang yang menyangkut dan menjadi 

kewajiban pihak petani plasma dan pihak koperasi yang telah disepakati 

antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan pihak perusahaan 

dalam rangka pengelolaan proyek PIR pisang di Kecamatan Gondang, 

Kabupaten Mojokerto, wajib pula ditaati oleh para petani plasma. 

7). Pembelian hasil panen pisang 
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7.a). Wajib membeli seluruh hasil panen pisang milik petani plasma 

secara tunai sesuai tataniaga yang telah disepakati. 

7.b).Apabila dalam kurun waktu satu minggu pihak perusahaan tidak 

membeli hasil panen pisang sehingga hasil panen pisang menjadi 

rusak, maka pihak perusahaan berkewajiban untuk membayar 

jurnlah angsuran pokok dan bunga kredit yang telah jatuh tempo 

kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

8). Pihak perusahaan dalam kedudukannya sebagai inti berkewajiban untuk 

menyediakan dan membangun pabrik pengolahan beserta perlengkapan 

pendukungnya agar pemasaran hasil panen petani plasma dapat lebih 

terjamin dan proyek PIR pisang dapat berjalan lancar dan 

berkesinambungan. 
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V. ANALISIS PERMASALAHAN 
DALAM POLA KEMITRAAN 

A. ANALISIS KELEMBAGAAN POLA KEMITRAAN 

Misi yang melandasi lembaga pola kemitraan untuk saling memperkuat, saling 

membutuhkan dan saling membutuhkan, sebetulnya sudah ada sejak dibentuknya pola 

kemitraan pertarna kali oleh masing-masing pihak yang terlibat. Dengan adanya misi, 

semakin lebih memperjelas arah dan tujuan kelembagaan yang dibentuk oleh 

perusahaanlinti, koperasi dan petani plasma tersebut, karena didalarn kelembagaan 

telah diatur hal-ha1 yang bersifat spesifik antara lain tentang kegiatan, ciri produk, 

konsumen, filosofi. 

Demikian juga hubungan antara masing-masing anggota dalarn kelembagaan 

kemitraan, sejak semula telah berjalan baik, namun demikian hubungan baik yang 

terjadi, masih belum ditunjang dengan kinerja yang baik pula dari masing-masing 

anggota seperti yang telah ditetapkan organisasi, &batnya hasil yang diharapkan 

berupa keluaran produksi menjadi tidak optimal. 

1. Misi dan Kelembagaan 

Hasil analisis terhadap misi pola kemitraan yang melibatkan pihak PT. Horti 

Nusantara sebagai inti, Koperasi (Prirnkopal Balur Jatim) yang mempunyai anggota 

sebagai petani plasma, serta didukung oleh Bank Jatim sebagai penyandang dana 

menunjukkan bahwa misi yang melandasi, walau sudah ada narnun belum secara jelas 

tertulis. Akan tetapi pada dasarnya tiap pihak yang terlibat memiliki pengertian, 

harapan dan alasan yang sama akan terbentuknya kemitraan tersebut. Hal ini 

dibuktikan dari hasil pengkajian bahwa pada dasarnya pendirian kemitraan dilandasi 

semangat untuk saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 
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Hasil analisis akan misi kemitraan menunjukkan bahwa rnisi kemitraan antara PT. 

Horti Nusantara dengan petani pisang menunjukkan bahwa misi kemitraan seperti 

tersebut di atas belum diwujudkan secara optimal. 

Walaupun pengertian semua pihak akan misi kemitraan adalah faktor penting 

bagi kinerja kemitraan itu sendiri, akan tetapi kinerja kemitraan juga sangat 

dipengaruhi peran masing-masing pihak yang terkait dalam kemitraan. Pengertian 

pihak-pihak terkait perannya masing-masing akan mempengaruhi sinergi yang 

terbentuk dalam kemitraan. Sinergi yang baik akan terwujud apabila hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan 

yang disepakati bersama. Dalam kemitraan yang diamati menunjukkan bahwa sinergi 

yang ada belurn optimal sebagaimana yang diharapkan. 

Pola kemitraan yang diterapkan dalam mengembangan agribisnis pisang ini 

adalah pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pola PIR tersebut dipilih karena diyakini 

akan dapat menghasilkan suatu kerja sama yang baik antara inti dan koperasilpetani 

plasma, untuk menghasilkan suatu keluaran yang memenuhi syarat kualitas dan 

kuantitas yang diinginkan. Dengan pola PIR akan diperoleh perpaduan potensi yang 

masing dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat pola kemitraan, antara lain sebagai 

manusia petani yang memiliki potensi tenaga kerja (Mosher, 1981) dan pihak 

perusahaan yang memiliki potensi modal, teknologi, manajemen, pengolahan dan 

pemasaran, serta koperasi sebagai wadah bagi para petani menyalurkan aspirasi, 

sebagai penghubung antara petani dan perusahaan, serta dengan melalui koperasi 

akan diperoleh pinjaman dengan bunga murah, yang akan sangat mendukung 

kelancaran program kemitraan ini. 
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Oleh karena itu antara koperasifpetani plasma dan perusahaan (inti) 

merupakan suatu kesatuan usaha atau mitra kerja yang perlu diciptakan suatu kinerja 

sedemikian rupa sehingga tercipta suasana kerja saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan. 

Dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan, ketiga unsur-unsur yang 

terlibat dalam ~ o l a  kemitraan tersebut yaitu koperasilpetani plasma, perusahaanlinti 

serta lembaga penunjang (bank), masing-masing telah menunjukkan kinerja sesuai 

dengan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak 

tersebut, khususnya pada tahun-tahun awal, namun mengalami banyak kendala pada 

tahun-tahun berikutnya, sehingga tujuan pola kemitraan yang diharapkan belum 

diperoleh hasil yang optimal. Banyak faktor yang menyebabkan pola kemitraan 

yang dirintis tersebut belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa faktor utama 

penyebab ketidakoptimalan tersebut seperti telah disebutkan di atas adalah pengaruh 

kinerja masing-masing pihak yang terlibat yang diwujudkan dalam peran mereka di 

dalam kemitraan yang terbentuk. 

2. Peran 

a. Petani PlasmalKoperasi(Primkopal) 

Dalarn pola kemitraan tersebut jumlah petani plasma sebagai anggota koperasi 

yang tergabung dalam program sebanyak 100 orang, dengan jurnlah kelompok 

sebanyak lima kelompok, sehingga masing-masing kelompok beranggotakan 20 

orang petani plasma. Hak tanah yang harus diolah masing-masing petani plasma, 

nampak pada Tabel 2. 
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Tabel 2 : Komposisi Kelompok, Jumlah Anggota, Hak Olah Tanah Petani 
dalam Pola Kemitraan. 

Hasil produksi yang diharapkan dari masing-masing petani plasma dari hak 

tanah olahan sebanyak 0,75 ha akan ditanarn 1500 pohon pisang, tiap pohon rata-rata 

menghasilkan pisang segar sebanyak 20 kg, dengan resiko keberhasilan panen 

sebesar 80% , sedangkan harga pisang segar disepakati untuk kategori A Rp.4OOkg, 

untuk kategori B Rp.275kg (sesuai kesepakatan terakhir). 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tataniaga PIR pisang, petani plasma 

dalam melaksanaakan budidaya pisang tersebut mendapat pembiayaaan dari Bank 

Jatim melalui KoperasilPrirnkopal Jatim berupa kredit untuk pembelian bibit, pupuk, 

pestisida, pemeliharaan, biaya panen, fee manajemen dan lain-lain, semuanya 

diperoleh dari pihak perusahaan (PT. Horti Nusantara) , sehingga dalam pemberian 

kredit tersebut petani tidak menerima dana segar (uang tunai) dari bank, melainkan 

hanya dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening petani plasma/koperasi ke 

rekening PT. Horti Nusantara. Cara ini mengandung maksud sangat baik untuk 

mendidik para petani plasma agar kredit yang diberikan dapat mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. 
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Dalam penelitian yang telah dilakukan ternyata banyak kendala-kendala yang 

timbul dari pihak petani plasmaJkoperasi untuk dapat melaksanakan pola kemitraan 

dengan baik dan benar, sehingga belum memperoleh hasil yang optimal yaitu sebagai 

berikut : 

1). Seleksi anggota petani plasma 

Dalam menseleksi untuk menjadi anggota petani plasma PIR pisang oleh 

koperasi, tidak memperhatikan latar belakang calon anggota, ha1 ini dapat dilihat 

dari komposisi petani plasma yang sebagian besar adalah anggota ABRI dari 

angkatan laut, sehingga jelas akan mempengaruhi kinerja program pola 

kemitraan yang dijalankan, karena petani plasma tersebut sebelurnnya masih 

awam dalam budidaya tanaman pisang. 

2). Sarana pengawasan 

Penggarapan lahan perkebunan pisang oleh sebagian besar petani plasma, 

diserahkan kepada buruh tani yang bermukim didaerah setempat, dimana buruh 

tani tersebut hanya memperoleh upah, tanpa didukung oleh rasa tanggung jawab 

dan rasa memiliki, karena sebagian besar petani plasma dan pihak 

KoperasiIPrimkopal bermukim di Sidoarjo dan Surabaya, sehingga pengawasan 

dan displin terhadap budidaya PIR pisang sangat kurang. 

3). Untuk sebagian kecil petani plasma yang betul-betul berasal dari petani dari 

daerah setempat, masih sangat awam dengan cara kerja pola kemitraan terebut, 

sehingga kurang bersemangat untuk berbudidaya tanam pisang. Hal ini terlihat 

dalam penerapan pola kerjasama antar kelompok tidak dapat berjalan dengan 

baik. Disamping itu pembinaan dari pihak inti agar petani plasma dapat 
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melaksanakan budidaya dan penggunaan teknologi tanam masih sulit 

dilaksanakan oleh petani plasma. 

4). Pihak pengurus koperasi juga belum memahami secara benar hakekat dari pada 

pola kemitraan dan sekaligus bagaimana melakukan pembinaan kepada 

anggotanyalplasma tentang mekanisme pola kemitraan, budidaya pisang, 

sehinggga hak dan kewajiban petani plasmalkoperasi yang telah disepakati dalam 

tataniaga PIR pisang tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Semuanya itu tidak 

terlepas dari manajemen pihak koperasi, diantaranya seringnya berganti baik 

pengurus maupun manajer, sehingga kebijaksaan yang telah ditempuh oleh 

manajemen lama tidak dapat ditindak lanjuti oleh manajemen yang baru. 

Dari kendala-kendala yang ditimbulkan oleh petani plasma dan koperasi tersebut 

diatas, maka akibat selanjutnya yang dirasakan adalah hasil produksi pisang baik 

kualitas dan kuantitas masih jauh dari harapan, bahkan ada sebagian petani 

setempat yang mengalihkan tanah garapannya untuk tidak mengikuti program 

kemitraan tersebut. 

b. PT. Horti Nusantara (Inti) 

Seperti dijelaskan diatas bahwa PT. Horti Nusantara sebagai inti dalam pola 

kemitraan tersebut peranannya cukup besar untuk dapat mensukseskan program 

tersebut. Untuk mendukung keseuksesan program tersebut PT. Horti Nusantara, telah 

melaksanakan pola sistem agribisnis, yaitu dengan melaksanakan subsistem budidaya, 

subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran (Hardjanto, 1995). Hal ini terlihat 

selain melaksanakan program pola kemitraan dengan petani plasma, juga 

mengusahakan budidaya pisang sendiri dengan luas lahan sebanyak 25 ha. Dan yang 
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lebih penting lagi bahwa untuk menunjang keberhasilan baik untuk pola kemitraan 

maupun budidaya pisang inti sendiri, pihak perusahaan mengusahakan bibit-bibit 

unggul dengan sistem kultur jaringan. Di bidang pengolahan pihak perusahaan telah 

memiliki mesin pengolahan pisang segar untuk dijadikan pasta (banana puree), 

sehingga hasil panen pisang segar yang diperoleh selain dipasarkan langsung dalam 

bentuk pisang segar juga dapat di olah menjadi pisang pasta. Mesin tersebut dibeli 

dengan sistem buy backguarantie artinya jaminan pembelian hasil produksi pisang . 

Adapun kapasitas mesin pengolah pisang tersebut sebagai berikut : 

-perjam : 2 ton 

-per hari : 14 ton 

-per tahun : 4.200 ton 

Dengan memperhatikan kapasitas mesin tersebut diatas, dan bila dihubungkan 

dengan potensi lahan, maka apabila dari satu hektar lahan yang terdiri dari 2.000 

batang pohon dengan hasil pisang segar sebanyak 20 kglpohon, dan tingkat 

keberhasilan panen rata-rata 80%, maka jumlah lahan yang dibutuhkan 131,25 Ha, 

perhitungannya sebagai berikut : 

- Kapasitas mesin = 4.200 todtahun (1 shiff) 

- Hasil panen pisang/th/ha = 2.000 ph x 80% x 20 kg/ph = 32 tonhalth 

Sehingga kebutuhan lahan = 4.200 todth = 13 1,25ha 
32 ton/ha/th 

Memperhatikan perhitungan mesin dan penyediaan lahan kebun pisang 

tersebut di atas, maka penyediaan lahan kebun pisang dalam program pola kemitraan 

sebanyak 100 ha, hasil panennya semua akan dapat ditampung oleh kapasitas mesin, 

bahkan masih memerlukan pasokan dari lahan kebun lain. Namun demikian dalam 
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prakteknya tidak semua hasil panen pisang tersebut untuk di olah menjadi pasta 

pisang (banana puree) melainkan banyak juga hasil pisang segar yang telah dipanen 

dijual dalam bentuk pisang segar, ha1 ini tergantung dari permintaan pasar. 

Khusus mengenai bidang pemasaran, PT. Horti Nusantara memiliki divisi 

pemasaran tersendiri, karena divisi ini dianggap unit bisnis yang sangat penting yang 

menjadi tumpuan harapan perusahaan bahwa berhasil atau tidaknya unit ini 

memasarkan hasil produksi baik berupa pisang segar maupun pasta pisang, akan 

sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, sekaligus menjamin 

kesuksesan program pola kemitraan. Walaupun pada prakteknya unit pemasaran 

tersebut masih dirangkap oleh Direktur maupun asisten Direktur. Sedang mengenai 

prospek pemasaran komoditi pisang baik di dalam negeri maupun di luar negeri 

dinilai cukup baik, misalnya kebutuhan pisang di luar negeri relatif cukup banyak 

yaitu pada proyeksi tahun 2.000 negara Amerika membutuhkan 4.929.000 ton pisang 

segar, Kanada 454.200 ton, dan Uni Eropa 9.041.663 ton (Munir, 1996), sedangkan 

selama ini pasokan pisang segar banyak dilakukan dari negara Thailand, Indonesia, 

dan China. Di Indonesia selain PT. Horti Nusantara ada perusahaan sejenis yaitu di 

Pulau Halmahera (PT. GAI) dan Lampung Tengah (PT. Nusantara Tropical Fruit), 

yang selama ini juga melakukan ekspor ke luar negeri, namun demikian ha1 ini masih 

belum mencukupi untuk pasokan pisang segar kebutuhan luar negeri. Sedangkan 

perusahaan yang memproduksi pasta pisang di Indonesia saat ini masih belum 

banyak bahkan dapat dikatakan PT. Horti Nusantara adalah masih memonopoli 

pemasaran di dalam negeri, yaitu antara lain dipergunakan sebagai pemasok bahan 

baku makanan bayi, minuman juice dan lain lain. 
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Memperhatikan keadaan tersebut bahwa nampaknya PT. Horti Nusantara telah 

mempersiapkan segala sesuatunya dengan mempersiapkan usaha dari hulu sampai 

dengan hilir, penyediaan infrastruktur antara lain jalan raya di dalam lokasi maupun 

yang menghubungkan jalan raya, listrik, telepon, air, yang semuanya untuk 

menunjang kelancaran program pola kemitraan. 

Namun dilain pihak gambaran dari pihak perusahaan tersebut di atas, tidaklah 

dapat dikatakan memberikan gambaran yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam pola kemitraan. Pihak petanilkoperasi masih menganggap bahwa ha1 tersebut 

hanya sebagai ruang lingkup bisnis tersendiri diluar program pola kemitraan. Oleh 

sebab itu masih banyak diperlukan persamaan pengertian dari masing-masing pihak 

tentang arti dan makna pola kemitraan tersebut. 

Satu dan lain ha1 dengan mempersiapkan sedemikian rupa baik dari mulai 

bisnis hulu-hilir, penyediaan infrastruktur, dan akses lain yang dilakukan perusahaan 

tersebut, di pihak lain tanpa sengaja dirasakan berdampak kurang menguntungkan 

bagi program pola kemitraan, antara lain : 

1). Dengan penyediaan usaha bisnis hulu sampai hilir, infstrastruktur dan lain lain, 

pihak perusahaan telah mengeluarkan biaya investasi cukup besar, sehingga 

modal perusahaan terserap karenanya, sedangkan modal bantuan bank belum 

mencukupinya. Padahal pihak perusahaan membutuhkan cukup modal, 

diantaranya untuk menjamin kelancaran pembelian hasil produksi petani plasma 

berupa pisang segar. Hal yang telah terjadi ini secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi semangat para petani plasma untuk melanjutkan program pola 

kemitraan ini. 
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2). PT. Horti Nusantara dalam menjalankan kaidah-kaidah bisnis murni dengan 

tujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dan kelanggengan program pola 

kemitraan, dianggap oleh pihak koperasilpetani plasma tidak menjalan win-win 

principle dalam penentuan kualitas hasil produksi pisang segar serta penentuan 

harga pembelian pisang segar. Hal ini karena masing-masing pihak belurn 

menyadari kedudukan masing-masing akan fungsi dan tugas yang dijalankan, 

sehingga perasaan curiga kepada pihak lain yang akan timbul, ha1 ini yang harus 

dihilangkan. 

3). Penyediaan Sumberdaya manusia yang kurang memadai khususnya yang 

menyangkut kuantitas, khususnya bila dikaitkan prospek usaha jangka panjang 

baik untuk menjamin kelancaran usaha sendiri maupun kelanggengan program 

pola kemitraan. Hal ini tercermin dalam pengamatan di lapangan bahwa masih 

banyak jabatan rangkap oleh seorang serta dominasi skill dan science masih 

bertumpu pada key person. 

c. Bank Jatim (Bank Pelaksana) 

Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) sebagai bank pelaksana 

cukup besar peranannya dalam ikut mensukseskan program pola kemitraan ini. 

Karena sebagian besar kredit yang telah diberikan baik kepada petani plasma melalui 

koperasiIPrirnkopa1 Balur Jatim, dan kredit kepada pihak perusahaan semuanya 

dibiayai oleh Bank Jatim. Bank Jatim dikatakan sebagai bank pelaksana, karena 

sebagian besar dana yang dipergunakan untuk membiayai program pola kemitraan ini 

berasal dari Bank Indonesia sebesar 70% dan Bank Jatim sebesar 30% dari total 

pembiayaan . Bank Indonesia sendiri mengalokasikan dana untuk program pola 
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kemitraan dengan menggunakan scheme Kredit Kepada Koperasi Primer Dan 

Anggotanya (KKPA). Kredit KKPA tersebut diberikan karena dalam 

pembiayaan tersebut melibatkan unsur koperasi (Primkopal Balur Jatim), sehingga 

perlu diberikan beban bunga murah sebesar 14% per tahun dengan jangka waktu 

sesuai kebutuhan program pola kemitraan yang dibutuhkan. Alokasi maksimum 

kredit tiap kelompok dan tiap petani dijelaskan pada Tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 3 : Alokasi maksimum kredit per kelompoMpetani dari Bank Jatim 

Alokasi kredit KI (Kredit Investasi) dan KMK (Kredit Modal Kerja) tersebut 

di atas, dipergunakan sebagai berikut : 

1). Kredit Investasi (KI) 

Dipergunakan untuk membeli lahan perkebunan yang ditanami pisang 

cavendish petani plasma, dimana masing-masing memperoleh lahan 0,75 ha. Kredit 

sebesar Rp.18.750.000,- tersebut diangsur selama 5 tahun( jumlah angsuran per tahun 

Rp.3.750.000,-) dananya berasal dari tiap hasil panen pisang segar yang dibeli oleh 

perusahaanlinti. Dengan kredit investasi tersebut diharapkan setelah 5 (lima) tahun 
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berjalan , lahan perkebunan pisang akan menjadi milik petani plasma, dengan status 

hak milik. 

2). Kredit Modal Kerja (KMK) 

Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 5.750.000,- dipergunakan untuk membiayai 

budidaya tanam pisang pada lahan seluas 0,75 ha, antara lain untuk keperluan 

pembelian bibit ungggul, pengolahan tanah, peralatan, pupuk kandang, TSP, NPK, 

urea, penanaman, plastik pelindung, biaya panen. KMK tersebut berlaku untuk setiap 

masa musim tanam pisang if1 satun), dan dapat diperpanjang kembalildipakai 

kembali setiap kali musim tanam pisang berikutnya. Adapun besarnya kredit untuk 

tiap komponen budidaya pisang (untuk lahan seluas 0,75 ha), nampak dalam Tabel 4. 

Dari hasil budidaya tanam pisang tersebut, setelah kurang lebih 1 tahun sejak 

pengolahan tanah maka akan dihasilkan produksi pisang segar. 

Perhitungan Hasil Panen Pisang Segar Petani Plasma : 

- Hak olah lahan per petani = 0,75 ha 

- Jurnlah pohon untuk 0,75 ha = 1.500 pohon 

- Tingkat keberhasilan panen = 80 % 

- Per pohon menghasilkan = 20 kg 

- Harga pisang segarlkg = Rp.400,-(Kategori A) 

= Rp.275,-(Kategori B) 

Apabila diperkirakan hasil panen Grade A dan B masing-masing 50 %, maka hasil 

pendapatan petani. 

- 750 x 80% x Rp. 20 x Rp.400,- = Rp.4.800.000,- 

- 750 x 80% x Rp. 20 x Rp.275,- = R~.3.300.000.- 

Jumlah penghasilan per petani Rp.8.100.000,- setiap panen. 
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Tabel 4 : Rincian Paket Kredit Kredit Modal Kerja (KMK) per petani 
untuk lahan seluas 0,75 ha 

Penghasilan setiap panen petani plasma tersebut diatas berfluktuasi, karena 

sangat dipengaruhi berapa keluaran produk yang dihasilkan tiap pohon, serta kualitas 

hasil panen pisang, dan ha1 ini sangat berpengaruh terhadap harga jual pisang dari 

petani kepada pemsahaanlinti. Secara keseluruhan bahwa keberhasilan dari 

peningkatan pendapatan petani, dan perusahaan, serta pengembalian kredit dapat 

berjalan dengan lancar, tidak terlepas dari semua pihak yang terlibat dalam pola 

kemitraan. 
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Dari penghasilan yang diterima tersebut diatas dapat dipergunakan untuk 

membayar kewajiban-kewajiban : 

- Rata-rata penghasilan petani per panen : Rp.8.100.000,- 

dikurangi 

- Angsuran lahadtanah garapan : Rp.3.750.000,- 

- Bunga K I  dan KMK(14%-1 tahun) : Rp.3.430.000,- 

- Jasa Koperasi 1200 phx20kgxRp.10 : Rp. 240.000,- 

ditambah 

-Bonus petani 5 % ~  Rp.8.100.000,= : Ru. 405.000.- 

Sisa penghasilan petani per panen Rp.1.085.000,- 

Namun demikian dari skenario yang telah disusun tersebut diatas, khususnya 

pemberian kredit oleh bank pelaksana, pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi 

di lapangan serta kemauan koperasilpetani plasma dan PT. Horti Nusantara, sehingga 

menimbulkan permasalahan kerjasama kemitraan di kemudian hari yaitu sebagai 

berikut ; 

1). Pembebanan bunga diluar komponen paket kredit 

Khususnya masalah pembebanan bunga yang tidak dimasukkan dalam komponen 

pembiayaan paket kredit (Tabel 4) diatas. Bank Jatim menghendaki agar masalah 

pembebanan bunga dibayar oleh petani plasma tiap bulan sesuai dengan 

peraturan bank, dari hasil panen budidaya pisang tersebut. Sedangkankan petani 

plasma mengharapkan agar pembayaran bunga dibayar tidak setiap bulan namun 

dibayar pada saat panen pisang. Dari perbedaan kepentingan antara bank dan 

petani plasma tersebut, pihak bank ternyata menempuh jalan sesuai aturan 
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yang ada di Bank Jatim yaitu membebankan bunga setiap bulan pada rekening 

setiap petani dengan memotong paket kredit yang telah ada tersebut diatas. 

Dengan pemotonganl pembebanan bunga pada paket kredit tersebut 

menyebabkan komponen biaya yang diperlukan untuk budidaya pisang menjadi 

berkurang karenanya, sehingga untuk membudidayakan tanam pisang dengan 

komponen biaya yang berkurang tersebut, mengakibatkan hasil panen pisang 

tidak sesuai harapan (kualitas hasil produk sangat jelek dan kuantitasnyapun 

sangat rendah). Dari penelitian yang telah dilakukan ternyata hasil panen yang 

diperoleh untuk kualitas yang baik (kategori A) hanya diperoleh 5% dari total 

panen, sedangkan sisanya 95 % adalah kategori B. Sedangkan kuantitas hasil 

panen panen yang diperoleh yang semula diperkirakan 20 kglpohon, temyata 

hanya diperoleh kurang lebih rata-rata 10-12 kglpohon. Keadaan tersebut secara 

keseluruhan selain berpengaruh pada penghasilan petani plasma/koperasi; 

angsuran kredit kepada bank terhambat, juga mengancam kelangsungan realisasi 

budidaya tanam pisang tahun berikutnya, serta secara keseluruhan mengancam 

kesuksesan progrom pola kemitraan. 
s 

2). Realisasi pemberian kredit tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Pemrosesan 

permohonan kredit tidak memperhatikan waktu yang tepat yang sesuai dengan 

komoditi obyek yang dibiayai. Sehingga setelah kredit disetujui dan dicairkan, 

masa tanam yang tepat (sesuai musim) tidak dapat dilaskanakan dengan baik 

(pencairan kredit terlambat), sehingga ha1 ini sangat mempengaruhi perolehan 

hasil panen petanilplasma. 

3). Program pola kemitraan sejenis ini masih baru pertama kali dilaksanakan oleh 

Bank Jatim, sehingga bank masih belurn dapat bertindak secara profesional untuk 
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mensukseskan program pola kemitraan tersebut. Indikasinya terlihat bahwa bank 

nampaknya belum dapat memberikan penjelasan tentang mekanisme pemberian 

luedit, hak dan kewajiban, cocok tidaknya mekasnisme yang diterapkan bank 

dengan mekanismel pola tanam yang diterapkan petani plasma/koperasi. 

B. KONDISI POLA KEMITRAAN 

Dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi pada masing-masing pihak 

yang terlibat dalam pola kemitraan (Petani PlasmaKoperasi, PT. Horti Nusantara) 

dan Bank Jatim sebagai lembaga penunjang, mengakibatkan program tersebut belum 

berjalan secara optimal. Secara organisisatoris tidak terjadi sinergi yang optimal, 

akibat peran masing-masing yang tidak bekerja secara efektif dan efisien. 

Pengaruhnya selanjutnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Banyak petani plasma (anggota Koperasi) memilih untuk tidak melanjutkan 

mengikuti program pola kemitraan tahun berikutnya, dengan jalan 

mengalihkadmenjual hak olah lahan kepada petani plasma lain. Karena para 

petani beranggapan bahwa tujuan untuk memperoleh peningkatan penghasilan 

yang lebih ternyata tidak tercapai; pemgurusan sertifikat yang menjadi hak olah 

petani plasma masih kendala; kontribusi pendapatan yang diperoleh koperasi 

masih belum memadai. 

2. PT. Horti Nusantara, tidak memperoleh pasokan pisang segar dari petani plasma 

sesuai yang kuantitas dan kualitas yang diinginkan semula, sehingga untuk 

mengatasi permasalahan ini dan demi kelangsungan hidup perusahaanlinti, pihak 

perusahaan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
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Membeli pisang dari petani daerah lain, untuk memenuhi permintaan 

konsumen. 

Mencoba mempertahankan dan membina petani plasma yang masih bertahan 

agar mampu membudidayakan pola tanam pisang dengan baik untuk dapat 

menghasilkan produk pisang sesuai yang dinginkan bersama. 

Menghimbau dan meningkatkan kerjasama dengan KoperasiIPrirnkopal agar 

petani plasma meningkatkan disiplin sesuai aturan dan menerapkan sangsi 

tegas terhadap pelanggaran aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai 

keuntungan semua pihak yang terlibat dalam pola kemitraan. 

3). Bank Jatim sebagai bank pelaksana, mengalami hal-ha1 sebagai berikut : 

Bunga kredit yang dibebankan kepada petani plasma masih banyak yang 

belum dibayarkan oleh petani plasma. 

Hutang pokok (maksimum kredit) yang diberikan kepada petani plasma 

menjurus kepada kredit macet. 

Pengalihanlpenjualan lahan yang menjadi hak petani plasma' tanpa 

sepengetahuan Bank Jatim menjadi cacat yuridis dan menyulitkan 

administrasi Bank. 

Dengan keadaan tersebut, secara keseluruhan sangat mengganggu sinergitas 

organisasi pola kemitraan, sehingga untuk mencapai tujuan saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan belum dapat diwujutkan secara optimal. 
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VI. ANALISIS STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

A. ANALISIS SWOT POLA KEMITRAAN 

Dengan menggunakan analisis SWOT berhasil di identifikasi beberapa faktor 

kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang berpengaruh terhadap pola 

kemitraan. 

1. Kekuatan (Strengtlzs) 

l).Lembaga pola kemitraan dibentuk atas inisiatif dan kemauan dari pihak-pihak 

yang terlibat dalam pola kemitraan. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat 

dalam pola kemitraan memiliki misi untuk saling memperkuat, saling 

membutuhkan dan saling menguntungkan. Hal ini merupakan kekuatan yang 

akan mampu mendorong perkembangan pola kemitraan. 

2).Hasil produksi pisang yang dihasilkan lembaga pola kemitraan, ditampung oleh 

perusahaan yang telah mempunyai akses pasar. Sehingga dengan ditampungnya 

hasil produksi tersebut akan menjamin kelancaran dan kesinambungan pola 

kemitraan. 

3).Pihak perusahaan telah menyediakan sarana yang diperlukan untuk menunjang 

kelancaran pola kemitraan antara lain lahan siap olah, bibit unggul, bimbingan 

teknis dan peralatan yang memadai. Sehingga kelancaran dalam budidaya 

pisang dapat dijamin sesuai harapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam pola kemitraan. 

4).Lembaga koperasi memberikan kekuatan pada lembaga kemitraan khususnya 

dalam kemudahan memperoleh fasilitas pinjaman dana murah. Lembaga 

keuanganlbank akan memberikan dana murah karena dalam pola kemitraan 

tersebut ada lembaga koperasi. 
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2. Kelemahan (Weaknesses) 

l).Koperasi dan petani plasma belum memiliki ketrampilan, pengetahuan, disiplin 

dan tertib administrasi baik dalam budidaya maupun mekasnisme dalam pola 

kemitraan. Dengan kelemahan-kelemahan tersebut jelas akan sangat 

mengganggu dalam upaya mencapai hasil produksi yang diinginkan oleh pola 

kemitraan. 

2).Pola kemitraan belum memiliki modal yang cukup untuk menunjang kelancaran 

operasional program pola kemitraan. Modal tersebut sangat diperlukan 

khususnya untuk menunjang biaya budidaya, pembelian lahan dan peralatan dan 

lain sebaginya. 

3).Koperasi dan petani, domisili tempat tinggalnya sangat jauh dari obyeWlahan 

budidaya pisang. Dengan jauhnya domisi tempat tinggal tersebut, maka sangat 

mengganggu dalam upaya pengawasan dan disiplin budidaya tanarn pisang. 

4).Perusahaan , koperasi dan petani plasma masih belum memiliki pengertian yang 

padu tentang makna pola kemitraan. Sehingga dengan demikian selain sangat 

mempengaruhi kinerja masing-masing yang terlibat dalam pola kemitraan, juga 

berpengaruh terhadap kinerja pola kemitraan. 

3. Peluang (Opportunities) 

l).Pola kemitraan dalam mengembangkan usaha memperoleh kemudahan untuk 

memperoleh dana pembiayaan dari lembaga keuanganlbank dengan bunga 

murah. Sehingga sangat melancarkan dan meringankan upaya pola kemitraan 

dalam mencapai tujuan. 
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2).Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan komoditi 

hortikultura, antara lain dengan memberikan kemudahan perijinan, penyediaan 

infrastruktur, sarana pembinaan dari instansi terkait. 

3).Kebutuhan komoditi pisang yang semakin meningkat, seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun maka meningkat pula kemutuhan 

pangadpisang, ha1 ini merupakan peluang yang sangat baik bagi lembaga 

kemitraan ini untuk dapat memenuhinya. 

4).Pisang dapat dipergunakan untuk berbagai diversifikasi produk. Diversifikasi 

produk pisang menjadi pasta, juice, simp dan tepung merupakan peluang yang 

cukup baik yang dapat diraih oleh lembaga pola kemitraan ini. 

5).Pasar bebas semakin memperbesar peluang pemasaran komoditi pisang. 

Dengan berlakunya pasar bebas (era globalisasi) maka peluang pasar yang 

semula hanya relatif kecil (dakam negeri), akan bertambah peluangnya dengan 

memasarkannya sampai keluar negeri. 

4. Ancaman (Threats) 

1). Pola kemitraan dengan komoditi sejenis akan menjadi pesaing. Pada tahun 

1997-1998 di daerah Jember dan Cilacap akan didirikan pola kemitraan 

sejenis, ha1 ini merupakan ancaman yang harus diantisipasi agar jangan 

sampai mengganggu kelancaran jalannya pola kemitraan yang sudah berjalan. 

2). Masuknya barang-barang substitusi hortikulturalpisang dari luar negeri. Pisang 

yang masuk dari luar negeri diperkirakan akan mengurangi pangsa pasar 

pisang yang dihasilkan oleh pola kemitraan ini. 
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2). Masuknya barang-barang substitusi hortikulturalpisang dari luar negeri. Pisang 

yang masuk dari luar negeri diperkirakan akan mengurangi pangsa pasar 

pisang yang dihasilkan oleh pola kemitraan ini. 

B. ALTERNATIF STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dalam pola kemitraan, setelah 

dilakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang 

dihadapi dalam pola kemitraan, maka langkah selanjutnya disusun rumusan analisis 

SWOT yang memadukan antara kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pola 

kemitraan dan peluang dan ancaman yang hams dihadapi oleh pola kemitraan. 

Rumusan analisis SWOT pola kemitraan dapat dijelaskan dalam Tabel 5. 
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Tabel 5 : Rumusan analisis SWOT Pola Kemitraan antara PT. Horti Nusantara 
dengan petanilkoperasi. 

Dari perpaduan kekuatan dan peluang yang dimiliki pola kemitraan tersebut, 

diperoleh strategi S - 0  yaitu memanfaatkan kemauan keras dari pihak-pihak yang 

Kelemahan 
(Weaknesses- W) 
l.Koperasi,petani, belum 
memiliki ketrampilan, 
pengetahuan, disiplin dan tertib 
administrasi. 

2.Pola kemitraan belum memiliki 
cukup modal. 

3.Domisili koperasilpetani jauh 
dari lokasi kebun. 

4.Belum padunya pengertian dan 
makna pola kemitraan. 

Strategi W-0 
l .Koperasi/petani meningkatkan 
ketrampilan,disiplin, 
pengetahuan dan tertib 
administrasi, dan maka pola 
kemitraan, untuk meraih 
peluang yang ada 
(W1,3,4;02,3,4,5). 

2.Pola kemihaan memanfaatkan 
kemudahan pembiayaan dengan 
bunga murah, untuk meraih 
peluang kebijaksanaan 
pemerintah, meningkatnya 
kebutuhan pisang, diversifikasi 
produk dan pasar bebas 
(W2;01,2,3,4,5). 

Strategi W-T 
l.Koperasi/petani berusaba 
meningkatkan ketrampilan, 
pengetahuan, disiplin, tertib 
administrasi dan modal yang 
dimiliki, agar tercapai upaya 
mengatasi persaingan pola 
kemitraan sejenis dan 
masuknya barang substitusi 
(W1,2,3,4;T1,2) 

Kekuatan 
(Strengths-* 
1 .Pola kemitraan didirikan atas 

kemanan masing-masing 
pihak yang terlibat. 

2.Perusahaan menampung hasil 
produksi pisang. 

3.Perusahaan menyediakan 
sarana yaitu lahan, bibit, 
bimbingan teknis, peralatan. 

Eksternal 4.Dengan koperasi mmberikan 
kekuatan tentang kemudahan 

Peluang 
(opportunities-0) 
1.Pola kemitraan memperoleh 

kemudahan pinjaman bunga 
murah. 

2.Dukungan pengembangan 
hortikultura dari pemerintah 

3.Kebutuhan pisang meningkat 
seiring pertumbuhan 
penduduk. 

4.Diversifikasi produk pisang. 
5.Berlakunya pasar bebas. 

Ancaman 
(Threatlzs-T) 
1.Pola kemihaan sejenis yang 

akan muncul 
2.Masuknya barang substitusi 

pisang dari luar negeri. 

memperoleh pinjaman bunga 
, murah. 

Strategi S - 0  
1 .Memanfaatkan kemauan 

keras pihak-pihak yang 
terlibat, untuk meraih 
peluang kebijaksanaan 
pemerintah; adanya pasar 
bebas; meningkatnya 
kebutuhan komoditi pisang 
(S1;02,3,5). 

2.Koperasilpetani 
memanfaatkan sarana yang 
tersedia, dengan bantuan 
pinjaman bunga murah, 
melakukan upaya-upaya 
budidaya untuk kepentingan 
pola kemitraan 
(S2,3P;01,4). 

Strategi S-T 
1.Dengan memanfaatkan 

kemauan keras para pihak, 
dan sarana yang tersedia, 
pola kemitraan dapat 
menekan sekecil mungkin 
persaingan dan masuknya 
barang substitusi 
(S1,2,3,4;T1,2) 
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terlibat, untuk meraih peluang-peluang yang ada yaitu adanya kebijaksanaan 

pemerintah tentang dukungan pengembangan komoditi hortikultura, adanya pasar 

bebas, meningkatnya kebutuhan komoditi pisang, serta koperasifpetani harus 

memanfaatkan sarana yang tersedia dan bantuan pinjaman bunga murah, agar tercapai 

tujuan pola kemitraan. Sedangkan dengan perpaduan antara kelemahan dan peluang, 

diperoleh strategi W-0, yaitu koperasilpetani harus meningkatkan ketrampilan, 

disiplin, pengetahuan dan tertib administrasi, dan pengertian pola kemitraan agar 

lebih mudah meraih peluang-peluang tersebut, serta memanfaatkan peluang 

pembiayaan dengan bunga murah. Dari perpaduan antara kekuatan dan ancaman, 

diperoleh strategi S-T, yaitu dengan kemauan keras dari pihak-pihak yang terlibat, 

berupaya agar dapat mengatasi persaingan sejenis dan masuknya barang substitusi 

pisang. Untuk perpaduan antara kelemahan dan ancaman diperoleh strategi W-T yaitu 

koperasilpetani diharapkan meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, disiplin, tertib 

administrasi dan modal yang dimiliki, agar tercapai upaya mengatasi persaingan pola 

kemitraan sejenis dan masuknya barang substitusi pisang. 

C. PRIORITAS STRATEGI 

Untuk dapat menentukan prioritas alternatif strategi yang akan dipergunakan 

dalam pola kemitraan, maka setiap unsur-unsur SWOT diberikan bobot sesuai dengan 

tingkat kepentingan yang dianggap paling tepat (Tabel 6) 
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Tabel 6 : Tingkat Kepentingan Unsur SWOT 

Kekuatan (S) 
Sl  Pola kemitraan didirikan atas kemauan masing-masing 

pihak yang terlibat. 
S2 Perusahaan menampung hasil produksi pisang yang 

dihasilkan petani. 
S3 Perusahaan menyediakan sarana lahan, bibit, bimbingan 

Unsur SWOT 

teknis, peralatan. 
S4 Dengan koperasi memberikan kekuatan tentang 

kemudahan memperoleh pinjaman bunga murah. 

Kepentingan 

Kelemahan (W) 
W1 Koperasi, petani masih belum memiliki ketrampilan, 

pengetahuan, disiplin, dan tertib administrasi. 
W2 Pola kemitraan masih belurn memiliki cukup modal. 
W3 Domisili koperasi/petani jauh dari kebun. 
W4 Belum padunya pengertian dan makna pola kemitraan 

Peluang (0 )  
0 1  Pola kemitraan diberi kemudahan dalam memperoleh 

pinjaman bunga murah. 
0 2  Pemerintah sangat mendukung adanya perkembangan 

komoditi hortikultura. 
0 3  Kebutuhan pisang yang meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk. 
0 4  Komoditi pisang yang dapat dilakukan diversifikasi 

menjadi pasta, juice, tepung, sirup. 
0 5  Berlakunya pasar bebas, yang memperbesar peluang 

pangsa pasar pisang. 

Ancaman (T) 
T1 Pola kemitraan sejenis yang akan menjadi pesaing. 
T2 Masuknya barang-barang substitusi pisang dari luar negeri 

I I I 
Keterangan : 1= sangat tidak penting 3= sedang 5= sangat penting 

2= tidak penting 4= penting 

Dari pembobotan unsur-unsur SWOT tersebut diperoleh hasil bahwa pada 

kekuatan pola kemitraan, menunjukkan bahwa unsur pola kemitraan yang didirikan 
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atas kemauan sendiri dari pihak-pihak yang terlibat, merupakan yang mempunyai 

bobot tinggi (5), yang berarti kekuatan pola kemitraan yang paling utama terletak 

pada kekuatan pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan yaitu koperasi, petani 

dan pemahaan, yang merupakan bagian dari pola kemitraan yang mampu menunjang 

kelancaran dan kesuksesan program. Sedangkan pada kelemahan pola kemitraan, 

bahwa tingkat ketrampilan, pengetahuan, disiplin dan tertib administrasi menduduki 

bobot tertinggi (4), yang berarti kelemahan yang paling utama yang sangat dirasakan 

menghambat pola kemitraan adalah lemahnya ketrampilan, pengetahuan, disiplin dan 

tertib administrasi. Sedangkan pada peluang, unsur yang tinggi bobotnya adalah 

berlakunya pasar bebas (4), yang berarti dengan adanya pasar bebas merupakan 

peluang yang cukup besar yang harus diraih pola kemitraan ini. Dan masuknya 

barang substitusi dari luar negeri merupakan ancaman yang dirasa akan sangat 

membebani laju berjalannya pola kemitraan dimasa mendatang. 

Langkah selanjutnya adalah penentuan alternatif strategi pola kemitraan (Tabel 

7), yang diperoleh dari penjumlahan dari nilai kepentingan dari masing-masing 

altematif strategi. Dari penjumlahan tersebut akan diperoleh ranking alternatif strategi 

yang akan dipergunakan dalam pola kemitraan, sebagi berikut : 
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Tabel 7 : Penentuan Alternatif Strategi Pola Kemitraan. 

Strateyi S-0 
1 .Memanfaatkan kemauan keras pihak 
yang terlibat, untuk meraih peluang 
kebijaksanan pemerintah, adanya 
pasar bebas, meningkatnya kebutuhan 
komoditi pisang,seiring dengan 
pertambahan penduduk. 

2.Koperasilpetani dengan 
memanfaatkan sarana yang tersedia, 
dengan bantuan pinjaman bunga 
murah, melakukan upaya-upaya untuk 
kepentingan pola kemitraan. 

Alternatif Strategi 

Strate~i W-0 
1. Koperasilpetani diharapkan 
meningkatkan ketrampilan, disiplin, 
pengetahuan dan tertib administrasi 

Kepentingan Keterkaitan 

dan pengertian pola kemitraan, untuk 
meraih peluang yang ada. 

2.Pola kemitraan memanfaatkan 

Ranking 

kemudahan pembiayaan dengan bunga 
murah, untuk meraih peluang adanya 
kebijaksanaan pemerintah, 
meningkatnya kebutuhan pisang, 
diversifikasi produk dan adanya pasar 
bebas. 

Stratepi S-T 
1 .Dengan memanfaatkan kemauan 
keras pihak yang terlibat pola 
kemitraan, dan sarana yang tersedia, 
pola kemitraan berusaha menekan 
sekecil mungkin persaingan dan 
masuknya barang substitusi dari luar 

I negeri. 

Strateei W-T 
1 .Koperasilpetani berupaya 
meningkatkan ketrampilan, 
pengetahuan, disiplin, tertib 
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administrasi, dan modal yang dimiliki, 
untuk upaya mengatasi persaingan dan 
masuknya barang substitusi. 

Dari hasil penentuan altematif strategi pola kemitraan tersebut, diperoleh 

ranking tingkat kepentingan. Dari ranking tingkat kepentingan tersebut, maka 

alternatif strategi yang akan diterapkan sebagai upaya pengembangan dan pemecahan 

masalah pola kemitraan adalah sebagai berikut : 

1. Dengan dasar kemauan keras dari pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan, 

dan memanfaatkan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang tersedia, 

lembaga pola kemitraan berupaya mengembangkan usahanya agar dapat mengatasi 

persaingani pola kemitraan sejenis serta masuknya barang subsititusi. 

2. Koperasilpetani diharapkan meningkatkan ketrampilan, disiplin, pengetahuan, dan 

tertib adrninistrasi, serta meningkatkan pengertian tentang makna dari pola 

kemitraan, agar dapat mencapai peluang-peluang yang ada diantaranya 

kebijaksanaan pemerintah tentang dukungan kemudahan bagi usaha 

pengembangan hortikultura; peluang tentang meningkatnya kebutuhan pisang 

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk; diversifikasi produk 

pisang dan dibukanya pasar bebas. 

3.  Koperasilpetani mampu meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, disiplin, dan 

modal yang dimiliki, untuk mengatasi persaingan pola kemitraan sejenis dan 

masuknya barang substitusi. 
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4. Koperasilpetani dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, mengembangkan 

upaya-upaya budidaya dalam pola kemitraan, dengan memanfaatkan bantuan 

modal dari lembaga keuangan, agar dapat mencapai sasaran pola kemitraan. 

Alternatif strategi tersebut selanjutnya akan diimplementasikan untuk 

memcahkan permasalahan dalam pola kemitraan, sebagai berikut : 

Strategi I 

Dengan kemauan keras dari pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan, 

dan memanfaatkan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang tersedia, 

lembaga pola berupaya mengembangkan usahanya, agar dapat mengatasi 

persaingan pola kemitraan sejenis dan masuknya barang substitusi. 

Pola kemitraan semula didirikan oleh masing-masing pihak antara lain PT. Horti 

Nusantarafinti, Primkopal Balur Jatim (koperasi) dan petanilplasma. Pendirian 

lembaga pola kemitraan ini mumi atas kemauan sendiri dari pihak-pihak yang terlibat 

tersebut, sehingga dengan memperhatikan latar belakang berdirinya, jelas bahwa pola 

kemitraan tersebut mempunyai kekuatan dari dalam yang cukup besar untuk 

berkembang, dan mempunyai sinergi yang besar pula untuk menopang kelancaran 

jalannya pola kemitraan. Selanjutnya dalam menjalan pola kemitraan telah tersedia 

sarana dan prasarana yang tersedia antara lain lahan siap olah yang disediakan oleh 

perusahaan kepada petani, demikian juga bibit unggul pisang dan peralatan pertanian 

serta diberikan bimbingan teknis dari perusahaan dan instansi terkait. Dengan 

memperhatikan keadaan tersebut sebetulnya pola kemitraan ini dapat berjalan dengan 

baik dan akan mampu berkembang di waktu-waktu mendatang sekaligus dapat 

mengatasi persaingan bila ada pola kemitraan sejenis maupun bila ada masuknya 
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barang substitusi pisang dari luar negeri. Sebab dengan lahan yang subur, bibit yang 

unngul sertra bimbingan teknis, akan diperoleh hasil produksi yang berkualitas, 

sehingga mampu bersaing. Namun keadaan dilapangan sangat lain dengan harapan 

yang diinginkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan ( hasil produksi 

baik kuntitas dan kualitas sangat jelek). Oleh sebab itu kebijaksanaan yang harus 

diambil untuk mengatasi pennasalahan adalah sebagai berikut : 

a. Membuat misi secara tertulis : misi sangat penting artinya bagi pola kemitraan ini, 

sebab dengan misi yang jelas, akan memacu setiap anggota dalam upaya mencapai 

misi pola kemitraan yaitu saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling 

menguntungkan. 

b. Dibuat pembagian tugas secara tertulis : pembagian tugas sangat penting artinya 

dalam pola kemitraan ini, karena dengan pembagian tugas secara jelas dan tegas, 

akan dapat dihindari kerancuan pelaksanaan tugas di lapangan. Dan yang 

terpenting dalam pembagian tugas ini agar dijelaskan sanksi bagi pelanggarnya. 

Strategi I1 

Koperasilpetani diharapkan meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, 

disiplin dan tertib administrasi, serta meningkatkan pengertian tentang 

makna pola kemitraan, agar pola kemitraan mampu meraih peluang yang 

ada. 

Kendala utama yang dihadapi pola kemitraan ini diantaranya adalah tingkat 

ketrampilan petani dalam melaksanakan budidaya pisang, karena petani sebelumnya 

tidak pernah mengenal budidaya pisang. Demikian juga tentang lemahnya 

pengetahuan tentang budidaya maupun pengetahuan tentang makna pola kemitraan, 
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dan ditambah lagi tidak disiplinnya petani dalam jadwal budidaya tanam pisang serta 

pengawasannya, sehingga hasil produksi pisang masih jauh dari harapan.. Untuk 

mengatasi permasalahan ini perlu ditempuh langkah-langkah kebijaksanaan : 

a. Membuat jadwal pembinaan : jadwal pembinaan ini dimaksudkan untuk 

menambah pengetahuan petani, sekaligus diajarkan ketrampilan berbudidaya 

tanam pisang, serta penjelasan tentang pola kemitraan. Jadwal pembinaan 

dilaksanakan minimal 1 minggu sekali yang pelaksanaannya dibuat dan 

diprakarsai oleh perusahaantinti dan instansi terkait. 

b. Membuat jadwal tanam dan pengawasannya : jadwal tanam dan pengawasan 

tersebut dimaksudkan agar petani membuat pola tanam pisang sesuai dengan 

jadwal yang telah disepakati, serta dibuat daftar piket untuk mengawasi 

pelaksanaan yang telah dibuat tersebut. Sehingga meskipun domisili petani jauh 

dari kebun akan mudah diatasi permasalahannya. 

Apabila hal-ha1 tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, niscaya pola kemitraan 

akan mampu meraih peluang yang ada diantaranya saat ini semakin dibukanya 

peluang pengembangan hortikulturaJpisang oleh pemerintah, dan dibukanya pasar 

bebas, meningkatnya lcebutuhan pisang seiring dengan pertambahan jurnlah 

penduduk. 

Strategi 111 

Koperasitpetani mampu meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, disiplin dan 

modal yang dimiliki, untuk mengatasi persaingan pola kemitraan sejenis 

maupun masuknya barang substitusi. 
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan, 

pengetahuan, disiplin, adalah sesuai yang hams dilakukan pada point 2 diatas. 

Dengan langkah-langkah yang ditempuh tersebut diyakini akan menghasilkan suatu 

produk yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas, sehingga pola kemitraan juga 

akan mampu untuk mengatasi persaingan sekaligus mampu mengatasi masuknya 

barang substitusi. 

Strategi IV 

Koperasilpetani dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, berupaya 

mengembangkan upaya-upaya budidaya, dengan memanfaatkan bantuan 

lembaga keuanganlbank berbnnga rendah, agar dapat mencapai sasaran pola 

kemitraan. 

Sarana yang tersedia untuk keperluan pola kemitraan antara lain lahan siap olah, 

bibit unggul, peralatan pertanian, serta diberikan bimbingan teknis tentang budidaya 

pisang. Untuk menunjang kelancaran pola kemitraan khususnya untuk keperluan 

modal budidaya dan pembelian lahanlkebun masih diperlukan bantuan modal bank. 

Namun demikian bantuan bank yang selama ini dinikmati untuk menunjang 

kelancaran pola kemitraan, masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini 

disebabkan pola pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pola kemitraan tidak 

sesuai dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan 

maupun dengan komoditi yang dibiayai. Akibat dari ketidak sesuaian pola 

pembiayaan tersebut, mengakibatkan hasil produksi pisang baik kualitas maupun 

kuantitas masih jauh dari harapan. Dampak selanjutnya dengan hasil produksi yang 

belum mencapai sasaran tersebut adalah menurunnya penghasilan baik 
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petanikoperasi maupun perusahaantinti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut : 

- Pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan (perusahaan, koperasi dan petani), 

bersepakat untuk memusyawarahkan kembali pola pembiayaan yang diinginkan 

dengan pihak lembaga keuanganlbank (mengajukan permohonan kepada bank). 

Pada intinya lembaga kemitraan menginginkan agar pola pembiayaan disesuaikan 

dengan ketepatan waktu pencairan pembiayaan dengan kesesuaian waktu tanam, 

serta kesesuaian pembayaran bunga dengan masa panen komoditi yang dibiayai. 

D. FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA PEMECAHAN MASALAH 

Faktor pendukung yang sangat membantu dalam pemecahan masalah pola 

kemitraan adalah sebagai berikut : 

a. Kemauan keras dari pihak-pihak yang terlibat dalam pola kemitraan, bahwa dengan 

pemecahan masalah, mereka memiliki harapan yang cukup besar untuk 

meningkatkan penghasilan, mengingat prospek bisnis pisang dalam pola kemitraan 

tersebut cukup baik. 

b. P i ak  petani yang terlibat dalam pola kemitraan, sangat berkeinginan keras bahwa 

dengan mengatasi masalah, nantinya dalam jangka 3-5 tahun lahankebun yang 

diolah akan menjadi hak milik petani. 

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemecahan masalah pola 

kemitraan antara lain : 

a. Sikap dan mental petani yang sebelurnnya adalah sebagian besar ABRI, sangat 

tidak mudah untuk diubah menjadi sikap dan mental petani. 
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b. Pemecahan masalah yang akan ditempuh tersebut, keberhasilannya masih sangat 

tergantung dengan pihak luar antara lain lembaga keuangantbank, keadaan pasar 

dan lain sebaginya. 

E. DAMPAK TIDAK DILAKSANAKANNYA PEMECAHAN MASALAH 

Dampak yang akan timbul apabila tidak dilaksanakannya pemecahan masalah 

adalah sebagai berikut : 

a. Hasil produksi pisang tidak memenuhi harapan dari masing-masing pihak, baik 

kualitas maupun kuantitas. 

b. Akibat selanjutnya akan sangat berpengaruh pada penghasilan baik petanikoperasi 

maupun perusahadinti. Khusus pada perusahadinti akan sangat berpengaruh 

pada pasokan bahan mentah pisang yang diperlukan untuk pemrosesan pisang 

pasta. 

c. Pembiayaan lembaga keuanganlbank yang selama ini telah dinikmati akan 

menjurus menjadi macet, karena kewajiban yang dibebankan kepada lembaga pola 

kemitraan tidak dapat dipenuhi dari penghasilan yang semakin menurun. 

d. Lembaga pola kemitraan yang semula menjadi tumpuan harapan pihak-pihak yang 

terlibat, menjadi terancam kelangsungannya. 

F. RENCANA IMPLEMENTASI. 

Untuk mengatasi perrnasalahan yang dihadapi dalam pola kemitraan dapat 

dilakukan dengan rencana implementasi yang bersumber dari altematif strategi 

pemecahan masalah sebagai berikut : 

1. Pembenahan organisasi kelembagaan pola kemitraan, antara lain : 
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a. Membuat misi secara tertulis yang harus dimengerti oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam organisasi. Dengan mengerti misi diharapkan setiap anggota akan 

terpacu kinejanya untuk mencapai tujuan yaitu saling memperkuat, saling 

membutuhkan dan saling menguntungkan. 

b. Membuat pembagian tugas secara tertulis yang jelas mengatur hak dan 

kewajiban masing-masing anggota. Dalarn pembagian tugas tersebut h m s  

secara konsekwen dilaksanakan dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya. 

2. Meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, disiplin, tertib administrasi serta 

meningkatkan pengertian makna pola kemitraan. 

a. Membuat jadwal pembinaan yaitu jadwal yang dipergunakan untuk membuat 

jadwal pelatihan bagi petani dengan materi yang isinya dapat memberi nilai 

tambah pengetahuan, ketrampilan budidaya, serta pengetahuan tentang makna 

pola kemitraan. Jadwal tersebut dilakukan minimal 1 minggu sekali sampai 

dengan lengkapnya pengetahuan petani. 

b. Membuat jadwal tanam dan pengawasan yaitu yang berhubungan kapan 

budidaya tanam pisang yang harus dilakukan, serta dibuat jadwal untuk 

mengawasi pelaksanaan dilapangan yaitu dibuat posko yang letaknya dikebun 

agar tercapai disiplin dari masing-masing petani. 

3. Pembiayaan dari lembaga keuanganhank agar disesuaikan dengan pola tanam 

komoditi yang dibiayai. Langkah tersebut dapat ditempuh yaitu pihak-pihak yang 

terlibat dalam pola kemitraan mengajukan permohonan ke bank yang maksudnya 

sebagi berikut : 

a. Pencairan pembiayaan dari bank harus tepat dengan awal masa tanam yang 

dijadwalkan petani. 
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b. Pembayaran bunga h a s  disesuaikan dengan setiap masa panen komoditi 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Hasil analisis terhadap misi pola kemitraan yang melibatkan pihak PT. Horti 

Nusantara, Koperasi (Prirnkopal Balur Jatim), petani serta Bank Jatim sebagai 

lembaga penunjang, disimpulkan bahwa belum ada misi yang secara jelas tertulis 

dari terbentuknya kemitraan tersebut, walaupun pada dasarnya tiap pihak yang 

terlibat memiliki misi yang sama yang dilandasi semangat untuk saling 

memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan akan tetapi misi 

kemitraan tersebut belum diwujudkan secara optimal. 

2. Selain misi, kinerja kemitraan juga sangat dipengaruhi akan peran masing- 

masing pihak yang terkait dalam kemitraan. Pengertian pihak-pihak terkait akan 

perannya masing-masing akan mempengaruhi sinergi yang terbentuk dalam 

kemitraan. Sinergi yang baik akan terwujud apabila hak dan kewajiban masing- 

masing pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang disepakati 

bersama. Dalam kemitraan yang diamati menunjukkan bahwa sinergi yang ada 

belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena masing- 

masing pihak terlibat belum melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif 

dan efisien. 

3. Dari kajian terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat kemitraan berhasil 

diidentifikasi, baik dari lembaga pola kemitraan maupun masing-masing peran 

dalam lembaga kemitraan itu sendiri. 
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Faktor-faktor pendukung : bila ditinjau dari lembaga pola kemitraan, lembaga ini 

memiliki kekuatan yaitu dibentuk atas kemauan dari masing-masing yang terlibat 

dalam pola kemitraan. Faktor ini sangat penting, karena dengan demikian ha1 ini 

merupakan awal dari terbentuknya sinergi. Selain itu lembaga ini telah memiliki 

sarana yang sangat mendukung antara lain lahan, teknologi, sumberdaya 

manusia, modal dan akses pasar, dan bank bersedia untuk membantu 

pembiayaannya. 

Sedangkan faktor penghambat : sinergi lembaga pola kemitraan belum 

memperoleh hasil yang optimal, karena sangat dipengaruhi kinerja dari masing- 

masing pihak yang belum efektif dan efisien, baik perusahaan, koperasi maupun 

petani. 

B. SARAN 

1. Lembaga pola kemitraan disarankan membuat misi secara tertulis dan kemudian 

misi tersebut harus benar-benar dipahami oleh masing-masing pihak yang 

terlibat. Dengan memahami misi diharapkan masing-masing mengerti akan 

kedudukan, tugas dan kewajiban, sehingga pada akhimya akan tercapai suatu 

sinergi yang optimal pada lembaga kemitraan. 

2. PT. Horti Nusantara sebagai inti disarankan memanfaatkan sumberdaya yang 

dimiliki antara lain lahan, sumberdaya manusia, modal, teknologi dan akses 

pasar, untuk menopang usaha pola kemitraan. Disarnping itu pihak perusahaan 

harus bisa memanfaatkan bantuan lembaga keuanganlbank dengan sebaik- 

baiknya bagi perkemvbangan usaha agribisnis pisang tersebut. 
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3. Koperasi dengan bantuan lembaga atau instansi terkait, disarankan berusaha 

melakukan pembinaan kepada petani dalam kaitannya dengan peningkatan 

disiplin, peningkatan pengetahuan untuk budidaya tanarn pisang, agar 

memperoleh hasil produksi yang optimal. 

4 Petani dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki disarankan meningkatkan 

disiplin, meningkatkan pengetahuan, dengan memanfaatkan peluang yang ada, 

demi tercapainya hasil yang optimal dalam pola kemitraan. 

5. Para pelaku pola kemitraan disarankan mengajukan permohonan kepada lembaga 

keuanganhank, agar dalam paket pembiayaan komoditi pisang tersebut 

disesuaikan dengan komoditi yang dibiayai, baik mengenai jumlah maupun 

waktunya yang tepat. 
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~ a b u l a s i  : kuesioner untuk petani. 
I No I Jumlah I Prosentase I 

ItemPertanyaan 

I I dasar kemauan sendiri. I I I I I 
I I I I 

1 Apakah pola kemitraan diperlukan I l l  

1 

I - ketrampilan budidaya 1 5  1-  1100 1 -  

Jawaban 

- Keqasama kelompok 1 5  1-  I 100  1 -  

ya 

Jawaban 

Apakah pola kemitraan dibentuk atas 

- penerapan teknologi I 5  I -  1 1 0 0  I -  

tidak ya 

I - pembinaan dari perusahaan 1 5  I -  I 100  1 -  

tidak 

5 

I - diperlukan bantuan modal bank 1 5  1 -  I 100  1-  

Apakah pola kemitraan tersebut I l l  

100 

I meningkatkan pendapatan saudara 1 -  15 1 -  1100 

- 

Apakah dalam pola kemitraan ada 5 1 -  I 100  1 -  
kendala 

I I I I 
Resume : 
Pola kemitraan ini didirikan oleh kemauan sendiri dari petani,koperasi dan 
perusahaanlinti. Untuk itu diperlukan ketrampilan berbudidaya, teknologi, 
modal, pembinaan dari perusahaan dan instansi terkait.Hampir seluruh ketua 
kelompok mengatakan bahwa pola kemitraan ini masih banyak kendala,dari 
petani berupa rendahnya ketrampilan, disiplin dan kurangnya modal. 
Sehingga harapan untuk upaya peningkatan penghasilan petani belum 
tercapai. Sedangkan kendala lain yaitu bank, menurut petani, bahwa bank 
belum bisa menyesuaikan dengan pola pembiayaan komoditi yang dibiayai. 
Demikian juga kendala dari perusahaan ternyata masih belum memiliki 
modal yang cukup untuk menunjang pola kemitraan.Untuk itu masih perlu 
disempumakan kembali pola kemitraan yang sedang berjalan ini. 
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~ a b 3 a s i  : Kuesioner untuk perusahaan 

I I dasar kemauan sendiri. I I I I I 

No 

I I I I 
1 

I I - pembinaan don perusahaan 1 1 0  1 -  1100 1 -  1 

Jumlah 
Jawaban 

Apakah pola kemitraan diperlukan 

- ketrampilan budidaya 

- Ke jasama kelompok 

- penerapan teknologi 

I I - d i p e r l b  bantuan modal bank 1 1 0  1 -  1100 1 -  1 

Prosentase 
Jawaban 

Apakah pola kemitraan dibentuk atas 

Apakah pola kemitraan tersebut I I I I I  

Iteflertanyaan I I I I 

10 

10 

10 

I I meningkatkan pendapatan saudara 

10 

Apakah dalam pola kemitraan ada 1 1 0  1 -  1100 1 -  

- 
- 
- 

kendala I I I I  

- 

Resume : 
Pola kemitraan ini didirikan oleh kemauan sendiri dari petani,koperasi dan 
pernsahaanlinti. Untuk itu diperlukan ketrampilan berbudidaya, teknologi, 
modal, pembinaan dari perusahaan dan instansi terkait.Hampir seluruh 
responden yaitu direksi dan staf PT. Horti Nusantara mengatakan bahwa pola 
kemitraan ini masih banyak kendala, dari perusahaan misalnya masih 
terbatasnya modal, kurangnya sumberdaya manusia baik kualitas maupun 
kuantitas. Sedangkan kendala lain menurut pe~s&aan adalah berasal dari 
bank yaitu tidak sesuainya pola pembiayaan dengan komoditi yang dibiayai, 
sedangkan kendala dari petani adalah rendahnya disiplin, pengetahuan, serta 
kurang tertibnya administrasi serta profesionalisme koperasi. Sehingga 
harapan untuk upaya peningkatan penghasilan perusahaan belum 
tercapai.Untuk itn masih perlu disempurnakan kembali pola kemitraan yang 
sedang be jalan ini. 

100 

100 

100 

100 

- 
- 
- 

- 
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~ a b 3 a s . i  : Kuesioner koperasi 

I I  dasar kemauan sendiri. I I l I 1  

I N O  I 

1 

Jumlah I Prosentase I 

1 I - Kerjasama kelompok I I -  1 loo I -  I 

ItedPextanyaan 

Apakah pola kemitraan dibentuk atas 

2 

- penerapan teknologi 

- pembinaan dari perusahaan 

I I - diperlukan bantuan modal bank 1 l 1 -  lloO 1 -  I 

Apakah pola kemitraan diperlukan 

- ketrampilan bndidaya 

Jawaban 

Apakah dalam pola kemitraan ada l 1  I -  I 1 O 0  1 -  I 

ya 

1 

Jawaban 

1 

3. 

I kendala 

tidak 

- 
ya 

100 

Resume : 
Pola kemitraan ini didirikan oleh kemauan sendiri dari petani,koperasi dan 
perusahaanlinti. Untuk itu diperlukan ketrampilan berbudidaya, teknologi, 
modal, dan pembinaan dari pemsahaan dan instansi terkait. Manager 
koperasi mengatakan bahwa kemitraan ini masih banyak kendala, antara lain 
dari koperasi karena masih awanmya dalam budidaya pisang, serta 
pemahaman terhadap pola kemitraan masih kurang. Kontribusi koperasi 
dalam pola kemitraan ini adalah selain sebagai wadah petani, juga sebagai 
penghubung antara petani dan pemsahaan, sedangkan tugas lain nampaknya 
hampir tidak a&. Koperasi selama ini hanya menerima fee dari hasil 
penjualan pisang dari petani ke pemsahaan. Koperasi menyarankan agar 
pola kemitraan ini mekanismenya lebih disempurnakan lagi, agar pihak- 
pihak yang terlibat bisa dapat lebih menikmati hasilnya 

tidak 

- 

- 

Apakah pola kemitraan tersebut 

meningkatkan pendapatan saudara 

100 

- 

- 

1 - 100 
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