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Pada awal komersialisasi pertanian dekade 1970-an, masalah pokok petani 
Indonesia adalah bagaimana menjual hasil produk mereka ke pasar. Setelah melewati 
dua dekade, masalah utama petani adalah kesulitan akses informasi pasar yang akurat 
disamping rendahnya harga dan kualitas produk pertanian. Adanya solusi bagi 
masalah pemasaran diharapkan mengurangi gangguan dalam saluran pasar dan 
jumlah pihak yang terlibat dalam transaksi serta memastikan transparansi harga. 
Jaminan pasar dan harga memegang peranan penting dalam menunjang kelayakan 
suatu usaha tani karena akan menentukan pendapatan yang akan diperoleh petani 
(Andri 2009).  

Selain masalah harga dan jaminan pasar, mindset pemerintah sebagai 
penyelenggara negara dewasa ini lebih mengutamakan penyediaan lapangan 
pekerjaan di sektor industri, mengabaikan produk primer (pertanian) (Soesilowati et 
al. 2011). Hal ini bersumber dari permasalahan era tahun 1960-an dimana terjadi 
kekurangan pangan akibat ledakan penduduk dan situasi politik yang tidak stabil. 
Saat itu, pertanian dibangun dengan mengadopsi model yang sedang berkembang di 
berbagai belahan dunia dan meninggalkan model pertanian tradisional yang hasilnya 
tidak menentu dan lambat. 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian semakin lama semakin 
menurun seiring bermunculannya sektor-sektor lain sejak industrialisasi/ 
komersialisasi pertanian. Data statistik menunjukkan bahwa tahun 1976 PDB sektor 
pertanian sebesar 36,8% turun menjadi 16,4% tahun 1997 sementara sektor 
manufaktur/industri meningkat dari 10,6% tahun 1976 menjadi 28,4% tahun 1997. 
Porsi lapangan kerja pun demikian turun sebesar 20,4% dari tahun 1976 ke tahun 
1997 untuk sektor pertanian dan meningkat 4,5% untuk sektor manufaktur/industri 
(BPS 2005). Sampai dengan saat ini, kurikulum pendidikan pertanian belum dapat 
memberikan kompetensi alumni, tertinggal, dan tidak mengakomodasi kebutuhan 
pertanian global serta teknologi terkini. Satu hal yang terlupakan oleh pemerintah, 
bahwa pada dasarnya sektor industri dan pertanian merupakan bagian yang tak 
terpisahkan karena merupakan hulu dan hilir suatu proses agribisnis. Dengan 
berkembangnya sektor industri, tak terkecuali industri kayu, maka permintaan pasar 
kayu pun meningkat. Hal tersebut berdampak pada kebutuhan akan pasokan kayu 
yang cepat dan dalam jumlah besar. Permasalahan-permasalahan tersebut pada 
akhirnya melahirkan suatu strategi kemitraan antara petani dan perusahaan.  

Skema kemitraan mengatur kedua belah pihak untuk membuat perjanjian yang 
mengikat dan mengontrol unsur-unsur produksi tanpa harus memiliki unsur-unsur 
tersebut, sehingga kedua belah pihak tetap bebas menentukan fungsi-fungsi bisnisnya. 
Kemitraan merupakan hasil dari tiga faktor rasionalisasi, yaitu kualitas, waktu, dan 
resiko (Nuryanti 2005). Pola kemitraan antara pelaku utama (petani) dan pelaku usaha 
merupakan hubungan khusus antara pihak-pihak yang memiliki aset dan kapasitas 
organisasi yang sangat berbeda, khususnya pada kemampuan memperoleh informasi 
tentang pasar, peluang memperoleh keuntungan serta manajemen usaha tani dan 
pembinaan. 
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Dalam bidang kehutanan khususnya, masalah kemitraan ini telah dimasukkan 
ke dalam Sasaran Strategis Pembangunan Kehutanan tahun 2013. Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Kementerian Kehutanan bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Kehutanan menargetkan untuk menjalin 10 kerjasama kemitraan melalui peningkatan 
peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat 
(Kemenhut 2012). Sesuai dengan target tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini 
Dinas Kehutanan serta Badan Penyuluhan di setiap daerah mengemban tugas untuk 
mendorong serta memfasilitasi petani di wilayahnya untuk membangun hubungan 
kemitraan yang baik dengan pihak swasta (pelaku usaha) melalui koordinasi yang 
baik, sehingga kendala modal, sarana-prasarana, serta pengetahuan dan teknologi 
yang pada umumnya dihadapi petani dapat diminimalisir. Kemitraan yang diharapkan 
disini adalah kemitraan yang bersifat mutualisme, dimana baik pelaku utama (petani) 
maupun pelaku usaha memperoleh nilai tambah (added value) terhadap usahanya 
melalui integrasi secara vertikal dan horizontal dengan pihak swasta dan fasilitator 
pemerintah tersebut. 

Kemitraan yang terjadi antara kelompok tani “Binawarga Tani” dengan 
perusahaan penggergajian dalam penelitian ini merupakan kemitraan dagang umum 
dimana kelompok mitra (petani) memasok kebutuhan yang diperlukan oleh 
perusahaan mitra (perusahaan penggergajian). Lebih jelasnya mengenai bentuk 
kemitraan yang terjalin antara kelompok tani dengan perusahaan penggergajian 
tersebut dapat dilihat pada gambar 1. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 1  Model Kemitraan Dagang Umum Kelompok Tani 
          “Binawarga Tani” dengan Perusahaan Penggergajian 

 
Melalui skema kemitraan seperti tampak pada gambar 1, kelompok tani 

memiliki rantai pemasaran yang jelas dan lebih efisien dengan memotong mata rantai 
tengkulak desa. Pada penelitian terdahulu telah dikemukakan bahwa terdapat selisih 
perbandingan pendapatan antara petani yang menjual bokar ke tengkulak desa 
terhadap petani yang bermitra dengan pabrik crumb rubber sebesar Rp1.591/kg bokar 
(Bank Indonesia 2010). Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan tersebut, 
diharapkan kelompok tani “Binawarga Tani” pun memperoleh manfaat ekonomi 
langsung berupa peningkatan pendapatan melalui kemitraan dengan perusahaan 
penggergajian UD Jaya Abadi, UD Dalfa Kamila, dan UD Putra Mandiri.  

Peran kemitraan terhadap perusahaan mitra (perusahaan penggergajian) antara 
lain pasokan bahan baku kayu albasia yang dibutuhkan pasar (konsumen) dapat 
terpenuhi secara kontinyu serta sesuai standar kualitas yang dibutuhkan konsumen. 
Perusahaan penggergajian sebagai pemilik sarpras berupa mesin penggergajian dalam 
kemitraan ini memiliki fungsi sebagai pengolah kayu log menjadi kayu gergajian atau 
palet untuk selanjutnya dijual ke pabrik/konsumen. Fungsi ini tidak dimiliki oleh 
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petani karena terbatasnya sarpras yang dimiliki oleh petani, maka disinilah kemitraan 
pemasaran dibutuhkan agar komoditi kayu albasia yang diproduksi petani dapat 
sampai ke tangan konsumen. Jarak angkut yang relatif dekat antara kebun kayu milik 
kelompok tani dengan tempat usaha penggergajian sangat memungkinkan pemasaran 
kayu dari petani ke perusahaan penggergajian dapat berjalan lancar. Selain itu biaya 
angkut kayu juga dapat lebih diminimalisir, sehingga efisiensi perusahaan mitra dapat 
ditingkatkan.  

Model kemitraan langsung antara kelompok tani dengan perusahaan 
penggergajian secara tidak langsung telah meminimalisir praktek tengkulak desa. 
Setidaknya resiko perusahaan mitra mengalami kerugian akibat uang pemanenan dan 
pengangkutan kayu yang tidak dikembalikan oleh tengkulak dapat dikurangi, petani 
pun memiliki daya tawar lebih tinggi dalam penjualan kayu albasia. 
 
 

Perumusan Masalah 
 

Kekuatan finansial, strategi produksi dan pemasaran masing-masing pelaku 
kemitraan baik kelompok tani maupun ketiga perusahaan penggergajian UD Jaya 
Abadi, UD Dalfa kamila, dan UD Putra Mandiri 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. Studi 
komparatif untuk mengukur kinerja kemitraan tidak hanya dilakukan dengan analisis 
deskriptif saja, tetapi juga didukung dengan alat analisis finansial. Dengan alat 
analisis finansial diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai aktivitas operasi, 
investasi, dan pendanaan para pihak; fluktuasi biaya dan penjualan untuk mengetahui 
tingkat keuntungan; komponen biaya dan manfaat usaha serta discount rate yang 
memberikan keuntungan (profit) bagi para pihak. Untuk itu, dirumuskanlah 
permasalahan penelitian sebagai berikut:                                                                                                     
1. Bagaimana deskriptif komparatif kemitraan pola dagang umum antara kelompok 

tani “Binawarga Tani” dengan perusahaan penggergajian UD Jaya Abadi, UD 
Dalfa Kamila, dan UD Putra Mandiri? 

2. Bagaimana perilaku arus kas yang mendasari kelompok tani “Binawarga Tani” 
dan perusahaan penggergajian UD Jaya Abadi, UD Dalfa Kamila, UD Putra 
Mandiri melakukan kemitraan pola dagang umum serta analisis titik impasnya? 

3. Apakah ada perbedaan kinerja usaha kelompok tani “Binawarga Tani” dan 
perusahaan penggergajian UD Jaya Abadi, UD Dalfa Kamila, UD Putra Mandiri 
menggunakan analisis finansial asumsi “dengan” dan “tanpa” kemitraan.  

 
 

Tujuan Penelitian 
 

1. Melakukan analisis kemitraan antara kelompok tani “Binawarga Tani” dengan 
perusahaan penggergajian UD Jaya Abadi, UD Dalfa Kamila, dan UD Putra 
Mandiri secara deskriptif komparatif. 
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2. Melakukan analisis arus kas dan titik impas kemitraan antara kelompok tani 
“Binawarga Tani” dengan perusahaan penggergajian UD Jaya Abadi, UD 
Dalfa Kamila, dan UD Putra Mandiri. 

3. Menganalisis kinerja usaha kelompok tani serta perusahaan penggergajian UD 
Jaya Abadi, UD Dalfa Kamila, dan UD Putra Mandiri menggunakan kriteria 
finansial NPV, IRR, B/C Ratio asumsi “dengan” dan “tanpa” kemitraan. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 

1. Sebagai tolok ukur kemajuan usaha bagi petani dan perusahaan penggergajian 
untuk mempersiapkan rencana usaha ke depan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan 
program fasilitasi/penyuluhan yang tepat. 

3. Menambah pengetahuan pembaca serta peneliti yang melakukan penelitian 
serupa. 

 
 

Batasan Penelitian 
 

 Penelitian ini dibatasi pada kelompok tani “Binawarga Tani” desa Sadeng 
kecamatan Leuwisadeng kabupaten Bogor yang mengusahakan komoditi kayu albasia 
(Paraserianthes falcataria (L) Fosberg) sebagai pelaku utama (Tidak membahas 
sampai dengan individu petani). Sementara itu, pelaku usaha merupakan beberapa 
perusahaan penggergajian di kecamatan Leuwisadeng kabupaten Bogor yang telah 
bermitra dengan kelompok tani “Binawarga Tani”, yaitu UD Jaya Abadi, UD Dalfa 
Kamila, dan UD Putra Mandiri. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif 
komparatif terhadap kerja sama (kemitraan), analisis arus kas dan titik impas yang 
mendasari kemitraan, analisis kinerja usaha kelompok tani “Binawarga Tani” dan 
perusahaan penggergajian UD Jaya Abadi, UD Dalfa Kamila, UD Putra Mandiri 
asumsi “dengan” dan “tanpa” kemitraan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




