
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan sektor pertanian seyogyanya memperhatikan komponen- 

komponen serta seluruh perangkat yang saling berkaitan dalam sistem 

agribisnis yang mencakup subsistem penyediaan sarana produksi, subsistem 

usahatani, subsistem pengolahan hasil dan subsistem pemasaran. 

Keberhasiian pengembangan sistem agribisnis akan sangat bergantung pada 

upaya memadukan keterkaitan fungsional para pelaku di tiap-tiap subsistem 

tersebut. 

Keterkaitan fungsional yang dimaksud adalah didasarkan atas adanya 

rasa saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling menerapkan 

etika bisnis. Kegagalan memadukan keterkaitan fungsional tersebut akan 

menyebabkan ketidakberhasilan pembangunan sistem agribisnis secara 

keseluruhan. Oleh karena itu upaya pengembangan agribisnis harus selalu 

rnengikutsertakan seluruh pelaku agribisnis (baik agribisnis skala besar 

maupun agribisnis skala kecil). Kebijaksanaan yang dipilih adalah mendorong 

terjadinya kernitfaan yang saling menguntungkan. Kebijaksanaan tersebut 

sangat potensiai untuk dikembangkan karena pada dasarnya kedua kelompok 

pelaku sistem agribisnis tersebut saling membutuhkan (Sulistyowati, 1997). 

Menurut Saragih (1998) kegiatan ekonomi dibidang agribisnis yang 

berbasis pada tanaman pangan dan hortikultura merupakan kegiatan yang 

strategis di lndonesia. Dikatakan strategis karena bidang tersebut melibatkan 

tenaga kerja terbesar dalam kegiatan produksinya. Dilihat dari sisi bisnispun, 

kegiatan ekonomi yang berbasis tanaman pangan dan hortikultura merupakan 

kegiatan bisnis terbesar dan tersebar luas di Indonesia. 
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Tragedi kekurangan pangan, khususnya beras, yang dialami bangsa 

Indonesia pada akhir Orde Lama telah mempengaruhi keputusan politik 

pembangunan pertanian sejak awal Orde Baru. Keputusan tersebut adalah 

mempercepat peningkatan produksi bahan pangan, khususnya beras. Hingga 

akhir Orde Baru keberpihakan politik pemerintah terhadap pembangunan 

tanaman panganpun masih dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Menurut 

Kusbini (2000) perhatian pembangunan hortikultura harus sejajar dengan 

pernbangunan tanaman pangan. Hal ini mengingat permintaan kornoditas 

ataupun produk hortikultura yang berkualitas baik terus meningkat. 

Di lain pihak kenyataan menunjukkan telah terjadi penurunan produksi 

seiring dengan penurunan luas areal panen untuk tanaman hortikultura 

selama periode 1995 sampai dengan 1998. Luas areal tanaman sayuran 

menurun dari 988.000 Ha pada tahun 1995 menjadi 907.000 Ha pada tahun 

1998. Demikian pula dengan tanaman buah-buahan tejadi penurunan dari 

673.000 Ha pada tahun 1993 menjadi 369.000 pada tahun 1998 (Dirjen 

Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2000 dalam Kusbini, 2000). Penurunan 

areal tanaman tersebut juga berdampak pada penurunan volume dan nilai 

ekspor sayuran pada periode tahun yang sama. Data volume dan nilai ekspor 

sayuran pada periode 1993 sarnpai dengan 2000 selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Pengembangan usaha di bidang agribisnis tanaman pangan dan 

hortikultura juga menghadapi tantangan yang semakin ketat dan kompleks 

terutama dalam mengantisipasi kondisi ekonomi dunia yang berkembang 

secara cepat dan dinamis. Perkembangan di atas mau tidak mau akan 

melibatkan lndonesia pada perdagangan global yang semakin kompetitif. 

Untuk mampu terlibat dalam perdagangan global tersebut, maka produk yang 
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dihasilkan dari usaha agribisnis harus berorientasi pasar, mampu bersaing di 

bidang mutu, jumlah, kontinyuitas, ketepatan waktu dan harga, baik di pasar 

dalam negeri maupun di pasar internasional .(Dirjen Tanaman Pangan & 

Hortikultura, 1998). 

Tabel 1. Ekspor Hasil Pertanian Sayuran Tahun 1993-2000 

~umber -  BPS (2000) 

Pengembangan agribisnis hortikultura dapat dilakukan secara 

terintegrasi oleh suatu perusahaan, atau dikembangkan melalui kemitraan 

antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah maupun yang 

tergabung dalam kelompok tani atau koperasi. Dari buku 2 Profil Kelompok 

Kemitraan Jimbaran dalam Setyowati (1997), diketahui bahwa sampai dengan 

tahun 1996 terdata sebanyak 64.230 usaha kemitraan yang terdiil lebih dail 

12 jenis pola kemitraan. Kemitraan dengan pola budidaya hortikultura hanya 

berjumlah 10 atau 0,02% dari usaha kecil yang bermitra dengan usaha besar. 

Salah satu kerja sama kemitraan hortikultura yang ada adalah yang 

dilakukan oleh P i .  Saung Mirwan. PT. Saung Mirwan adalah sebuah 

perusahaan yang telah dirintis sejak tahun 1983 oleh pemiliknya, Tatang 

(Theo) Hadinata, bergerak di bidang agribisnis, tepatnya sebagai produsen 

dan trading company di bidang sayuran dan bunga. Salah satu komoditas 

utama perusahaan selain bunga adalah paprika. Komoditas paprika menjadi 

78,3 
105,4 
57,2 

1998 
1999 
2000* 

Keterangan : * Sampai dengan bulan Juli 

16,2 
27,7 
14,l 
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andalan PT. Saung Mirwan karena prospeknya yang cerah sekali terutama 

untuk ekspor. 

Pada tahun 1992 PT. Saung Mirwan melaksanakan pola kemitraan 

untuk pertama kalinya dalam rangka menjamin target produksi dan 

kontinyuitas produksi sayurannya. Khusus untuk paprika kemitraan dimulai 

sejak tahun 1994. Konsep kemitraan perusahaan dengan petani paprika 

tersebut diberi nama 'Mitra Kota'. Dalam menjalankan konsep kemitraan di 

atas kewajiban utama yang harus dijalankan perusahaan diantaranya 

memberikan konsultasi teknik budidaya dan menampung serta membeli 

semua hasil produksi paprika yang memenuhi standar mutu. Di lain pihak 

kewajiban utama petani adalah mengikuti dan melaksanakan program tanam 

dan menjual semua hasil produksi paprika yang memenuhi standar kepada 

perusahaan. Pada tahun 1997 perusahaan tidak lagi memproduksi sendiri 

paprika, melainkan seluruhnya diproduksi oleh petani mitra. 

B. Perurnusan Masalah 

Dengan pola kemitraan yang dilaksanakannya, PT. Saung Mirwan 

memperoleh beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut diantaranya adalah 

perusahaan tidak perlu menyediakan dana investasi yang besar, dan juga 

memperkecil rentang manajemen sehingga perusahaan dapat beroperasi 

lebih efisien. 

Kemitraan 'Mitra Kota' sebagai bagian dari rantai kegiatan agribisnis 

perusahaan, dapat dipandang sebagai suatu unit produksi. Sebagai unit 

produksi perusahaan, -kemitraan harus mampu menyediakan komoditas 

paprika yang dibutuhkan perusahaan, baik dari segi kuantitas, mutu, 

kontinyuitas, harga dan waktu. Pada Tabel 2 dapat dilihat realisasi produksi 

kemitraan paprika pada periode 1999 dan 2000. 
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Tabel 2. Realisasi Produksi Paprika PT. Saung Mirwan Tahun 1999-2000 
tKg) 

Paprika Merah 
Paprika Kuning 

Pa~rika Merah 
Paprika Kuning 

I Paprika Merah 
Paprika Kuning 
Paprika Hijau 1 38508 1 55385 1 -16877 1 21453 
Total 1 338746 1 390240 1 -51494 1 304872 
Keteranaan : *Periode tahun 2000 sam~a i  denaan Bulan 
sumbe; Bagian SIM PT. Saung ~ i r w a n  (2004 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan realisasi 

produksi dibandingkan dengan permintaan yang ada. Dengan demikian masih 

terbuka peluang bagi perusahaan dalam meningkatkan kemampuan produksi 

paprikanya. 

Kemitraan 'Mitra Kota' merupakan strategi yang ditempuh perusahaan 

dalam rangka memperoleh keunggulan bersaing dalam agribisnis paprika. 

Mengingat kemitraan yang telah berumur enam tahun dan capaian kemitraan 

yang ada selama ini, maka perlu dilakukan suatu kajian mengenai sejauh 

mana dampak kemitraan bagi petani mitra dan sejauh mana pula pelaksanaan 

kemitraan berjalan sesuai dengan harapan petani dan perusahaan. 

Perumusan masalah pada penelitian ini secara rinci dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Sampai sejauh mana capaian kemitraan memenuhi harapan perusahaan? 

2. Sampai sejauh mana pelaksanaan kemitraan oleh perusahaan 

memberikan manfaat dan kepuasan bagi petani mitra? 

3. Permasalahan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan kemitraan? 
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4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan? 

5. Bagaimana kondisi perusahaan dalam rangka melanjutkan kerja sama 

kemitraan? 

6. Perbaikan-perbaikan apa yang dapat dilakukan dalam rangka 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kemitraan? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk memperoleh jawaban dari perumusan masalah sebelumnya, 

maka tujuan penelitian evaluasi kemitraan PT. Saung Mitwan dengan petani 

paprika ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengkaji sampai sejauh mana capaian kemitraan memenuhi harapan 

perusahaan. 

2. Mengukur sejauh mana pelaksanaan kemitraan oleh perusahaan 

memberikan manfaat dan kepuasan bagi petani mitra. 

3. Menggali permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan kemitraan. 

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan. 

5. Mengevaluasi kondisi perusahaan dalam rangka melanjutkan kerja sama 

kemitraan. 

6. Mencari alternatif pemecahan masalah atau perbaikan pelaksanaan 

kemitraan. 
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