
BAB. I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengalaman pembangunan selama ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dengan hanya bertumpu pada perusahaan besar, akan 

sangat rapuh dan mempunyai dampak sosial, ekonomi dan politik yang 

membahayakan. Perjalanan pembangunan nasional selama kira-kira 30 tahun 

terakhir dalam era orde baru, pada tahap awal dari rencana pembangunan lima 

tahunan terdapat arah yang sesuai dengan komposisi penduduk, kekayaan 

alam dan tenaga kerja yang melimpah diyana pertanian dalam arti luas 

merupakan tujuan utama serta fondasi dalam pembangunan sektor-sektor 

ekonomi lainnya. Tetapi pada tahap pertengahan dan akhir dari pembangunan 

ekonomi jangka panjang (25 tahun) temyata telah terjadi pembelokan arah, 

terjadi ketidak seimbangan dalam alokasi sumber daya, pembangunan usaha- 

usaha besar dan industri secara berlebihan sehingga ekonomi Indonesia 

terpuruk karena pengembangan bisnis menengah sangat kurang dan 

pengembangan sektor kecil tidak mengalami kemajuan yang berarti. 

Liberalisasi sektor moneter dan perbankan yang dimulai tahun 1983, juga 

merupakan suatu peralihan yang sangat cepat, sehingga berpengaruh kepada 

arah pembiayaan yang bebas dan berakibat sektor-sektor ekonomi yang memiliki 

resiko tinggi, kurang efisien serta tidak bersifat quick yielding makin dijauhi oleh 

lembaga pembiayaan, investor dan perbankan. Menyadari akan semakin 

berkurangnya perhatian terhadap agribisnis dqn sektor menengah / kecil akibat 

liberalisasi tersebut, pemerintah dengan Surat Keputusan BI Nomor 

30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 dan Surat Edaran BI Nomor 30/4/UK tanggal 
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4 April 1'997 (keduanya tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil), mewajibkan bagi 

seluruh bank yang tumbuh menjamur mengalokasikan kreditnya kepada sektor 

usaha kecil minimal sebesar 20 % dari total portofolio kreditnya. Tetapi aturan ini 

didaiam pelaksanaanya sama sekali tidak efektif karena kuatnya arus liberalisasi 

I deregulasi didalam memilih sasaran bisnis bagi industri perbankan. Disinilah 

diperlukannya kebijakan pemerintah, dimana sistem pasar bebas haws dilakukan 

tetapi enforcement untuk mengangkat sektor kecil dan menengah pun hams 

rnenjadi sasaran utama. Dengan komposisi penduduk dan sumber daya alam 

yang didominasi oleh agribisnis, maka dengan terangkatnya sektor kecil dan 

menengah akan membuat keseimbangan pelaku usaha kecil - menengah dan 

besar dalam bentuk piramida normal dan sehat, dimana terdapat sinergi atau 

keseimbangan yang saling mendukung. 

Bidang agribisnis yang memiliki rantai sangat panjang yaitu : I) sub- 

sistem penyedia sarana produksi; (ii) Sub-sistem proses produksi; (iii) Sub-sistem 

penanganan pasca panen dan pengolahan dan (iv) sub-sistem pamasaran; 

mengharuskan adanya kegiatan yang berkesinambungan dari hulu sampai hilir. 

Dari rantai yang panjang serta ciri dari agribisnis sendiri, para pelaku agribisnis 

sering tidak mampu melakukan kegiatannya secara efektii dan komperhenship. 

Sebagai contoh, problem pasca panen, suatu ketika produksi melimpah tetapi 

para petani tidak mendapatkan penghasilan yang cukup bahkan sering 

mengalami kerugian sebagai akibat dari : 

- Beriimpahnya produk di satu daerah sehingga harga menjadi turun 

- Tidak terpenuhinya kualitas standar sehingga produk tersebut tidak 

dapat terserap oleh pasar yang sebenamya masih memerlukan. 

- Tidak adanya kemampuan untuk memasarkan produk tersebut baik di 

daerah yang bersangkutan maupun keluar dari daerah produsen. 
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- Tidak terserapnya produk-produk itu oleh kapasitas proses 

pemrosesan atau penyimpanan yang ada. 

- Belum berkembangnya teknologi alternatif untuk mengolah produk- 

produk tersebut 

Dari berbagai kondisi diatas, pemberdayaan agribisnis dapat dilakukan 

dengan mencari alternatif penyelesaiannya diantaranya adalah pendekatan 

kelembagaan yang melibatkan pelaku agribisnis yang saling membutuhkan yaitu 

kemitraan. Apabila dikaji lebih jauh di dunia barat, kenyataan telah 

membuktikan, dimana menurut John Neisbitt (mega trend dan global paradox) 

menyatakan bahwa dari 100 perusahaan besar di Amerika pada tahun 1900, 90 

tahun kemudian (1990) hanya bertahan 19 perusahaan saja, akibat muncul dan 

berkembangnya perusahaan kecil dan menengah. Dan sisa perusahaan besar 

yang ada, mereka dapat hidup dan bertahan karena telah bersanding dengan 

perusahaan kecil dalam bentuk kemitraan. Sebagai contoh: Aluminium 

Company of Amerika (AS) telah bermitra dengan 20.000 perusahaan kecil dan 

mampu bertahan dengan baik, United Steel Corporation (AS) telah bermitra 

dengan 50.000 sebagai pemasok dan tumbuh dengan pesat baik di perusahaan 

inti maupun mitranya. Kemitraan tersebut dapat berkembang karena 

perusahaan kecil mempunyai tingkat effisiensi yang lebih baik dan akses pasar 

yang lebih luas. Hal tersebut berlaku pula di Jepang, dimana perusahaan- 

perusahaan besar selalu bermitra dengan perusahaan kecil I home industry 

dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dalam industri automotive dan 

elektronik, dimana pengusaha kecil merupakan supplier utama dalam memenuhi 

kebutuhan komponen. 

Kondisi di lapangan saat ini juga menunjukkan telah banyak perusahaan- 

perusahaan swasta yang melakukan kemitraan karena tuntutan lingkungan 
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usahanya untuk lebih efisien. Tembakau di daerah pulau' Lombok NTB dan 

Lumajang Jawa Timur, yang baru-baru ini sedang panen raya, juga 

keberhasilannya tak lepas dari adanya kemitraan yang telah dilaksanakan. 

Perusahaan pengumpul tembakau tersebut bermitra dengan petani bukan karena 

anjuran pemerintah, melainkan karena tuntutan untuk effisiensi. Namun 

demikian, di balik berbagai cerita keberhasilan kemitraan komoditi tembakau 

tersebut, beberapa masalah juga ditemui di lapangan, misalnya banyaknya 

pembeli langsung yang memotong kerjasama kemitraan antara perusahaan dan 

petani dengan menawarkan harga tinggi. 

Dari gambaran diatas, nampak bahwa kemitraan rnarnpu rnenjadi salah 

satu lembaga altematif dalam pengernbangan agribisnis. Untuk itu, evaluasi 

terhadap model kemitraan perlu dikaji lebih lanjut, sehingga diperoleh strategi 

pengembangan yang tepat dan dapat dijadikan dasar bagi pengembangan 

kemitraan agribisnis secara luas. 

B. ldentifikasi Masalah 

Dari kondisi kerjasama kemitraan di Indonesia saat ini, serta melihat 

gambaran pada latar belakang tenebut diatas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan kemitraan sebagai berikut : 

1. Kemitraan telah diintrodusir oleh Pemerintah baik melalui Departemen 

Pertanian, Departemen Koperasi maupun lembaga-lembaga serta badan- 

badan yang lain, dimana esensi dari pola kemitraan adalah pemerataan 

pembangunan untuk semua golongan sehingga pembangunan tidak hanya 

dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar tetapi juga untuk usaha kecil. 
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2. Kemitraan yang ada sekarang ini beraneka ragam yang dapat 

diklasifikasikan pada beberapa tingkatan yaitu : 

a. Sekedar menggunakan nama kemitraan tetapi didalam pelaksanaannya 

hanya untuk memenuhi himbauan Pemerintah dalam rangka memberi 

kesempatan kepada pengusaha kecil (lebih bersifat politis). 

b. Taraf embryonal, yaitu pelaksanaan kemitraan antara inti dan plasma 

benar-benar dilakukan secara selektif, dalam jumlah yang kecil dan masih 

terbatas pada pengusaha-pengusaha yang telah lama terlibat transaksi 

antara keduanya. 

c. Taraf pelaksanaan, yang efektif dimana masing-masing fihak (inti dan 

plasma) benar-benar melaksanakan hak dan kewajiban serta sadar akan 

manfaat masing-masing. 

d. Taraf berkembang, yaitu dilihat dari aspek bisnis kedua fihak telah 

mendapatkan manfaat, dan didukung oleh aspek legal, administrasi dan 

dokumentasi dilaksanakan sedemikian rupa dalam membuat track record 

masing-masing untuk pengembangan selanjutnya. 

3. Kelemahan pengusaha agribisnis berskala kecil 1 menengah dalam 

mendapatkan akses pasar, teknologi dan permodalan. 

4. Organisasi para pelaku agribisnis yang belum secara benar-benar 

berorientasi kepada nilai tambah dan kewirausahaan, serta kelemahan 

pengusaha-pengusaha besar dalam mencapai tingkat volume usaha tertentu 

karena terbatasnya lahan, tenaga ke j a  dan jumlah produk. 

5. Masih rendahnya jumlah dan mutu produk baik untuk pasar lokal maupun 

ekspor. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan pendekatan teknologi, 

pendekafan pasar/promosi dan pendekatan manajemen yang sering dalam 
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pelaksanaanya berjalan sendiri-sendiri. Dengan pendekatan kelernbagaan 

"kemitraan" maka seluruh aspek kelemahan tersebut secara bersamaan 

merupakan unsur-unsur pokok yang harus dikuatkan dan dilaksanakan di 

dalam kemitraan. 

6. Kondisi ernpiris di negara-negara maju, rnenunjukkan bahwa keberhasilan 

pengusaha besar salah satunya ditentukan oleh kemitraan dengan 

pengusaha kecil sehingga tercapai efisiensi dan akses pasar yang luas. 

7. Kebijakan pemerintah saat ini kembali pada pendekatan resource based 

dalam pengembangan ekonomi sehingga sektor agribisnis menjadi lebih 

penting. 

C. Rumusan Masalah 

Agar dapat rnerumuskan strategi pola kernitraan agribisnis yang baik, 

maka perumusan rnasalah yang dapat diforrnulasikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana meningkatkan kine rja kernitraan. 

2. Faktor-Faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam mengernbangkan 

strategi i pola kemitraan agribisnis. 

3. Apa yang menyebabkan hambatan dan kelemahan dalam kernitraan 

agribisnis sekarang ini . 

4. Bagairnana menetapkan strategi 1 pola kemitraan agribisnis yang tepat 

sehingga kinerjanya meningkat dan rnenarik bagi investor dan industri 

perbankan untuk rnasuk ke dalam pembiayaan agribisnis. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sebagai karya ilmiah, penelitian tentang kemitraan tembakau di 

Mataram dan Lumajang, tentunya memiliki berbagai tujuan. Sedangkan hasil 

dari penelitian, yang berupa strategi pengembangan kemitraan diharapkan dapat 

memberikan beberapa kegunaan. 

1. Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terhadap pola kemitraan, bertujuan untuk : 

a. Mengkaji strategi 1 pola kemitraan agribisnis, melalui kemitraan 

tembakau yang telah dilaksanakan di Mataram serta di Lumajang. 

b. Mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

kemitraan. 

c. Memformulasikan strategi I pola kemitraan agribisnis agar kinerjanya 

meningkat. 

d. Memberikan informasi I masukan kepada investor, perbankan dan 

lembaga-lembaga yang lain tentang pola kemitraan yang ideal. 

2. Kegunaan Penelitian 

Strategi yang direkomendasikan dari hasil penelitan terhadap pola 

kemitraan tembakau di Mataram dan Lumajang, diharapkan dapat berguna 

sebagai : 

a. Bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

menyusun strategi 1 pola kernitraan agribisnis dan sebagai bagian 

dari pengembangan agribisnis secara nasional. 

b. Membantu para investor, perbankan, pemerintah dan lembaga- 

lembaga lainnya dalam memandang kemitraan sebagai sasaran 
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investasi, membuat regulasi dan lain-lainnya sehingga ketimpangan 

yang ada dapat diperkecil dan diperoleh effisiensi Yang 

optimal. Dengan pola kemitraan' yang efektif akan meng 

"encourage" lembaga keuangan I perbankan untuk masuk lebih 

intensif kedalam bidang agribisnis. 

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN. 

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan kemitraan khusus untuk 

komoditas tembakau yang dilakukan oleh dua perusahaan swasta murni, yakni ' 

PT TresnoIBentoel Group yang berlokasi di Malang, dimana perusahaan tersebut 

merupakan salah satu pabrik rokok besar (terrpasuk Marlboro) dan CV Trisnoadi 

yang merupakan pedagang tembakau besar yang berpusat di Jember dengan 

daerah pengumpulan di hampir seluruh pusat tanaman tembakau rakyat di 

Indonesia. Daerah penelitian dipilih di Lurnajang khusus untuk jenis tembakau 

burley dan daerah Lombok serta Bali untuk tembakau jenis virginia. 

Hasil penelitian yang berupa fonulasi strategi pengembangan kemitraan 

agribisnis (tembakau) yang mampu menjembatini perrnasalahan selama ini, 

dapat Ine~pakan daya tank bagi investor dan lembaga keuangan serta mampu 

mengantisipasi kondisi penaingan bisnis di masa yang akan datang. 
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