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Kekuatan finansial, strategi produksi dan pemasaran masing-masing 
pelaku kemitraan perlu diketahui untuk mengukur sejauh mana kemitraan 
memberikan value bagi para pihak. Salah satu metode yang dapat dilakukan yaitu 
melalui studi komparatif kemitraan, sehingga dapat dihasilkan keputusan untuk 
meneruskan atau mengganti model kemitraan yang telah berjalan dengan model 
kemitraan yang lebih sesuai. Kemitraan yang baik adalah kemitraan yang dapat 
memberikan hasil memadai bagi pelakunya (Ostrom 2005 dalam Pribadi et al. 
2010). Hal tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan kemitraan. Penelitian ini 
menilai kinerja kemitraan yang telah terjalin antara kelompok tani “Binawarga 
Tani” dengan perusahaan penggergajian UD Jaya Abadi, UD Dalfa Kamila, dan 
UD Putra Mandiri di Leuwisadeng Kabupaten Bogor. Data primer diperoleh dari 
hasil wawancara yang dilakukan kepada kelompok tani dan ketiga perusahaan 
penggergajian. Data sekunder diambil dari lembaga pemerintahan terkait, yaitu 
Dinas Pertanian dan Kehutanan UPT Leuwiliang, UPT Pengembangan Teknologi 
dan Peredaran Hasil Pertanian dan Kehutanan V Wilayah Leuwiliang, Balai 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Leuwiliang serta 
Kantor Kecamatan Leuwisadeng.  

Analisis deskriptif menghasilkan bahwa kemitraan antara kelompok tani 
“Binawarga Tani” dengan UD Jaya Abadi lebih memberikan hasil memadai bagi 
kedua pihak (mutual) dengan peningkatan nilai produksi dan penjualan yang lebih 
baik dibandingkan 2 kemitraan lainnya. UD Jaya Abadi juga telah memiliki 
strategi diversifikasi produk dan pemasaran yang tidak dimiliki oleh 2 perusahaan 
penggergajian mitra lainnya. Kemitraan berpengaruh terhadap nilai arus kas 
masuk serta mampu menghasilkan surplus kas bagi para pelaku kemitraan. Hal 
tersebut diperkuat dengan analisis statistik bahwa surplus kas kelompok tani dan 
ketiga perusahaan penggergajian sebelum dan setelah kemitraan berbeda nyata. 
Analisis titik impas menunjukkan kelompok tani telah mampu mencapai efisiensi 
usaha dengan kondisi pulang pokok yang semakin membaik setiap tahunnya. 
Kinerja kelompok tani dan mitra secara finansial membaik dengan nilai delta NPV 
sebesar Rp14.589.233,- untuk kelompok tani, Rp88.599.757,- untuk UD Jaya 
Abadi, Rp35.726.194,- untuk UD Dalfa Kamila, dan Rp96.738.609,- untuk UD 
Putra Mandiri. Secara non finansial, kemitraan telah menciptakan sustainability 
usaha dengan adanya kepastian pasar dan pasokan bahan baku. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kemitraan dagang umum antara kelompok tani “Binawarga Tani” dengan 
perusahaan penggergajian “UD Jaya Abadi” perlu dipertimbangkan untuk 
diperkuat dengan agreement tertulis ataupun kesepakatan yang lebih mengikat 
kedua belah pihak. Pemerintah daerah setempat, dalam hal ini BP3K Leuwiliang, 
UPT Pertanian dan Kehutanan Leuwiliang, UPT PTPHPK V Leuwiliang, dan 
Kecamatan Leuwisadeng yang langsung berhubungan dengan kedua pihak, 
diharapkan dapat lebih maksimal sebagai penghubung antara kelompok tani 
dengan perusahaan penggergajian maupun industri agar terjalin koordinasi dan 
kemitraan yang baik guna meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku 
usaha sesuai dengan visi dan misi yang hendak dicapai oleh Badan Penyuluhan. 
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Perusahaan Penggergajian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




