
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan tentang PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha

Rejosari

1. Sejarah dan Perkembangan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)

Unit Usaha Rejosari

Unit Usaha Rejosari merupakan salah satu Unit usaha PT. Perkebunan

Nusantra VII (Persero) yang termasuk dalam menajemen Distrik Way

Sekampung (DKSP). Pada awalnya Unit Usaha Rejosari adalah Perkebunan

Karet milik Belanda yan dinasionalisasikan pada tahun 1957.  Setelah

mendapat bantuan kredit dari World Bank tahun 1973, perusahaan dapat

mengembangkan usaha dan melaksanakan konversi dengan beberapa jenis

tanaman/komoditi, antara lain: karet, kelapa, kakao, dan kelapa sawit. Pada

tahun 2008 seluruh tanaman telah dikonversikan menjadi tanaman kelapa

sawit.

Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Unit Usaha Rejosari adalah seluas 4.984,41 Ha

sesuai dengan Surat No. 16 No. Register 08.02.14.31.2.00016 tanggal 19 Mei

1997.  Luas areal tanaman yang sudah diusahakan adalah 4.881 Ha, yang

terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 4.566 Ha, Tanaman Ulang

(TU)  seluas 291 Ha, bibitan kelapa sawit tahun 2008/2009 seluas 12 Ha, dan
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rencana bibitan kelapa sawit tahun 2009/2010 disediakan seluas 12 Ha, sisanya

digunakan untuk emplasmen afdeling, emplasmen pabrik, jalan, jurang, rawa,

embung, jalur PLN, dan hutan cadangan. Komposisi areal Unit Usaha Rejosari

tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 4 . Komposisi Areal Konsensi (Ha) Penuh PT. Perkebunan  Nusantara VII
(Persero)  Unit Usaha Rejosari Tahun 2009

URAIAN KRITERIA TAHUN

UMUR

TANAMAN TANAM I II III IV V TOTAL

I. Tanaman TUA 1984 0 0 0 0 0 0

   Menghasilkan (TM) Sub Total 0 0 0 0 0 0

DEWASA 1987 0 71 0 0 0 71

1989 0 84 0 0 0 84

Sub Total 0 155 0 0 0 155

REMAJA 1992 0 0 0 279 157 436

1993 0 105 170 225 44 544

1994 30 0 49 35 0 114

1995 0 204 0 114 0 318

1996 65 25 165 0 77 332

1998 0 0 0 0 186 186

1999 301 12 0 0 227 540

Sub Total 396 346 384 653 691 2.470

MUDA 2000 121 10 0 0 0 131

2001 273 0 98 0 0 371

2002 48 112 185 0 324 669

2003 0 238 194 43 0 475

2005 37 48 73 0 137 295

Sub Total 479 408 550 43 461 1.941

Total 875 909 934 696 1.152 4.566

II. Tanaman Ulang (TU) 2009 0 69 0 222 0 291

 SUB TOTAL 0 69 0 222 0 291
III. BIBITAN K. S 2008/2009 5 7 12
     RENC BIBIT 2009/2010 12 12
 SUB TOTAL 5 0 0 19 0 24
 TOTAL AREAL YANG DIGUNAKAN 880 978 934 937 1.152 4.881
IV. AREAL LAIN LAIN
     - EMPLASMEN AFDELING 2,00 2,15 2,91 4,50 6,80 18,36
     - EMPLASMEN PABRIK 9,35 0,00 0,00 10,77 0,00 20,12
     - JLN, JURANG ,RAWA,EMBUNG 11,24 9,13 5,55 11,3 5,11 42,33
     - JALUR PLN 0,00 0,00 0,00 10,00 7,00 17,00
     - HUTAN CADANGAN 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 5,60
SUB TOTAL 22,59 11,28 8,46 42,17 18,91 103,41

Kelapa Sawit di Tiap Afdeling

979,17 1.170,91 4.984,41TOTAL SELURUH AREAL 902,59 989,28 942,46

Sumber : PT.  Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari, 2009

Keterangan : I, II, III, IV, dan V : Afdeling, yaitu blok kebun atau wilayah

kerja dalam suatu unit usaha perkebunan.
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2. Letak Geografis dan Kondisi Agroklimat Unit Usaha Rejosari

Unit Usaha Rejosari terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten

Lampung Selatan. Unit Usaha Rejosari mempunyai lokasi yang cukup strategis

karena jaraknya dari ibukota propinsi hanya 27 km, dari Kabupaten Lampung

Selatan 90 km, dari Pelabuhan Panjang 35 km, dan dari Kantor Direksi 22 km.

Batas wilayah Unit Usaha Rejosari dengan wilayah lainnya adalah :

sebelah Utara :   Kecamatan Tegineneng

sebelah Selatan :   Kecamatan Kedaton

sebelah Barat :   Kecamatan Gedong Tataan

sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Bintang

Menurut Profil Unit Usaha Rejosari (2009), Unit Usaha Rejosari mempunyai

jenis tanah perkebunan yang sebagian besar tanah Podsolik Merah Kuning

(PMK), dan sebagian kecil jenis tanah alluvial, sedangkan topografi

wilayahnya datar dan bergelombang. Tekstur tanah di Unit Usaha Rejosari

adalah liat berpasir dengan solum tanah 20-200 cm. Curah hujan 1500-2100

mm/tahun dengan hari hujan 77-122 hari/tahun.

3. Lingkup Kegiatan Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantra VII (Persero) Unit Usaha Rejosari bergerak dalam

dua bidang usaha, yaitu perkebunan dan pengolahan. Di bidang perkebunan,

Unit Usaha Rejosari melakukan budidaya tanaman kelapa sawit, mulai dari

pembibitan sampai kegiatan panen. Di bidang pengolahan, Unit Usaha rejosari

mengolah kelapa sawit menjadi CPO dan inti sawit/kernel. Kelapa sawit yang
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diolah oleh Unit Usaha Rejosari berasal dari berbagai sumber, yaitu

perkebunan Unit Usaha Rejosari seluas 4.556 Ha dari lima afdeling dan

kemitraan seluas 2.413,50 Ha.

4. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

Visi

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) sebagai salah satu perusahaan

perkebunan mempunyai visi “Menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustri

yang tangguh dan berkarakter global”.

Misi

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) mempunyai misi :

a. Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa

sawit, teh, dan tebu.

b. Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke integrasi

vertikal.

c. Mengembangkan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan akrab

dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik untuk pasar

domestik maupun internasional.

d. Memperhatikan kepentingan shareholders dan stakeholders, khususnya

karyawan, mitra petani, pemasok, dan mitra usaha, untuk bersama-sama

mewujudkan daya saing guna menumbuhkembangkan perusahaan.
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Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan akta pendirian perusahaan,  maka tujuan perusahaan adalah:

a. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor

perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh dalam

skala usaha yang ekonomis.

b. Menjadi perusahaan yang berkemampulabaan (profitable), makmur (wealth)

dan berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat berperan lebih jauh dalam

akselerasi pembangunan regional dan nasional.

Untuk mencapai visi dan misi, PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit

Usaha Rejosari telah mencanangkan program ”ProMOSI”.  Program ini

merupakan program tata nilai yang dapat mendorong setiap sumber daya

manusia untuk memiliki semangat yang menyala dan berkobar-kobar untuk

melakukan perubahan dalam menjalankan tugas masing-masing (the spirit of

chance) agar dapat memperoleh  kinerja yang unggul.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam program ”ProMOSI” meliputi :

Produktivitas, Mutu, Organisasi, Servis, dan Inovasi. PT. Perkebunan

Nusantara VII (Persero) selalu mengutamakan produktivitas dalam bekerja,

menjunjung tinggi mutu hasil kerja, serta mampu berorganisasi secara efektif

guna memberikan servis terbaik kepada pelanggan dan selalu berinovasi dalam

menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan usaha.



59

5. Struktur Organisasi Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari dipimpin oleh

seorang manajer. Dalam menjalankan tugasnya, manajer dibantu oleh empat

sinder kepala (sinka), yaitu Sinder  Kepala Tata Usaha Keuangan (TUK),

Sinder Kepala Tanaman, Sinder Kepala Teknik dan Pengolahan (T & P), dan

Sinder Kepala Kemitraan.  Sinder Kepala dibantu sinder dan sinder dibantu

oleh mandor atau krani.

Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha

Rejosari berbentuk lini dan staf. Pimpinan memberikan perintah, sedangkan

staff hanyalah sebagai pembantu pimpinan dengan tugas perencanaan,

memberikan nasehat dan masukan. Selain itu, pimpinan juga mendelegasikan

wewenangnya kepada staff sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur

organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari dapat

dilihat pada Gambar. 2 di bawah ini.
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Keterangan : : garis komando
: garis koordinasi

Gambar 2.  Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit
Usaha Rejosari Tahun 2009
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6. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja yang terdapat di PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit

Usaha Rejosari terdiri dari tenaga kerja/karyawan tetap dan tidak

harian/borongan. Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit

Usaha Rejosari sebanyak 639 orang, yang dapat dibedakan berdasarkan bidang

pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Tabel 5. Komposisi karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)
Unit Usaha Rejosari Berdasarkan Bidang Pekerjaan dan
Tingkat Pendidikan Tahun 2009

Bidang Pekerjaan Jumlah Tingkat Pendidikan Jumlah

Staff 14 S1 12
Administrasi 63 S2 2
Tanaman 371 Diploma 12
Teknik 86 SMA 177
Pengolahan 105 SMP 65

SD 371

Total 639 639

7. Corporate Social Responsibility (CSR) Program Bina Lingkungan

Selain bergerak sesuai dengan core business-nya, PT. Perkebunan Nusantara

VII (Persero) Unit Usaha Rejosari juga aktif melaksanakan peran sosialnya

melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Menurut PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari (2009), program CSR

yang telah dilaksanakan Unit Usaha Rejosari antara lain adalah :

1. Pengaspalan jalan masuk dari jalan Lintas Sumatera ke dalam kebun

sepanjang 200 m (Simpang Batupuru).
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2. Pengembangan kebun-kebun kemitraan seluas 2.413,50 ha dengan nilai

pinjaman pokok sebesar Rp. 2.223.453.520.-.

3. Pemberian bantuan modal usaha untuk pengusaha kecil yang membuka

usaha, seperti : usaha penggilingan padi & usaha kopra, usaha meubel,

usaha bengkel kendaraan, usaha warung telepon(wartel)/celluler, toko

kelontongan, dan warung internet (warnet). Sampai dengan Juni 2009 telah

disalurkan sejumlah Rp 231.500.000,- dengan bunga 6% per tahun.

4. Kebun Unit Usaha Rejosari telah dikenal oleh IMI (Ikatan Motor Indonesia)

dan ditetapkan sebagai lokasi terbaik untuk rally.  Berkat dukungan

manajemen dan partisipasi masyarakat setempat, Rally Of Indonesia 2005

dapat diselenggarakan di kebun Unit Usaha Rejosari dan dipilih oleh IOF

(Indonesian Off-Roader Federation) sebagai lokasi terbaik dan paling

menantang untuk KEJURNAS OFF-ROAD 2006.  Hal ini membuktikan

bahwa PTPN VII (Persero) Unit Usaha Rejosari ikut mendukung olah raga

nasional dan pariwisata di Lampung.

5. Bersama Ikatan Kekeluargaan Istri (IKI), PTPN VII (Persero) melaksanakan

aneka kegiatan dan program, seperti program penghijauan 10 juta pohon,

beasiswa untuk siswa berprestasi, Pemberian Makanan Tambahan-Anak

Sekolah (PMT-AS), santunan sosial untuk dhuafa & lansia, sunatan massal,

pelayanan KB gratis serta Posyandu, dan bantuan langsung pangan.

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari, selain

mengembangkan Program Kemitraan Kelapa Sawit, juga melaksanakan

Program Bina Lingkungan kepada masyarakat desa sekitar. Program Bina
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Lingkungan yang diberikan berupa hibah dan bantuan pinjaman modal usaha

Bantuan bersifat hibah antara lain:

a. Khitanan Massal sebanyak 150 orang anak pada tahun 2008.

b. Bea siswa untuk keluarga kurang mampu/yatim piatu setiap tahun.

c. Sarana ibadah & sekolah dasar.

d. Pembuatan/perbaikan jalan, jembatan, sumur bor.

e. Alat/sarana olah raga bagi Karang Taruna setempat dan lain lain.

B. Tinjauan tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Kelapa Sawit PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari

1. Latar Belakang

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)  Unit Usaha Rejosari melaksanakan

kemitraan petani kelapa sawit sejak tahun 1996 dengan dilatarbelakangi

penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan X

(Persero) dengan pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan

Nomor: X.9/KTR/02/1996-Nomor:66/Disbun/HK-LS/1996 tanggal 27 Maret

1996 tentang pengembangan tanaman kelapa sawit rakyat di Lampung Selatan.

Dengan penerapan coorperate social responbility (CSR) dalam lingkup

perusahaan, kemitraan ini tercakup di dalam salah satu bentuk tanggung jawab

sosial perusahaan di sub sektor usaha perkebunan, dimana kemitraan ini

terjalin sebagai CSR yang dijalankan atas dasar pertimbangan dari strategi

bisnis perusahaan. Untuk itu Unit Usaha Rejosari membentuk divisi khusus

untuk menangani kemitraan ini, yaitu bagian kemitraan. Dengan ini tujuan
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yang diharapkan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari

dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan memanfaatkan lahan tidur

menjadi lahan produktif.

Program kemitraan ini juga sebagai wahana pembangunan ekonomi rakyat

dengan munculnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) di desa-desa sekitar areal

unit usaha. Luas areal perkebunan kemitraan penerima pinjaman  bibit PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero)  Unit Usaha Rejosari tersebut pada tahun

2009 adalah 2.413,50 Ha

Pola kemitraan kelapa sawit dikembangkan dengan memberikan bantuan

pinjaman bibit kelapa sawit kepada petani peserta kemitaraan yang meliputi

wilayah Lampung Selatan dan Tanggamus. Hasil dari kebun kemitraan tersebut

akan dijual dan dibeli PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha

Rejosari. Nilai lebih yang didapat petani dalam program kemitraan kelapa

sawit PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari untuk

penjualan TBS dilakukan secara tunai, keakuratan dan transparansi dalam

penimbangan TBS tetap dipertahankan. Pinjaman petani mitra akan dibayar

secara mengangsur /mencicil setelah tanaman kelapa sawit petani

menghasilkan/bereproduksi. Pengembalian pinjaman diangsur dari penjualan

TBS petani kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha

Rejosari. Pembinaan pun dilakukan sebagai bentuk transfer teknologi dan

pengalaman bertani guna membentuk petani yang tangguh, mandiri, produktif

serta kompeten sehingga hasil panen yang diperoleh memiliki mutu yang baik.
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Pada perkembangan pelaksanaan konsep kemitraan kelapa sawit di PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) berubah seiring pembangunan kelapa

sawit itu sendiri dan pertimbangan perusahaan, perubahan tersebut terlihat

seperti pada tabel penjelasan berikut:

Tabel 6. Perbedaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
antara PIR dan Kemitraan

Uraian Perkebunan Inti Rakyat
(PIR) Kemitraan

Sifat
Pengelolaanya sentralisasi
melalui pemerintah pusat

Pengelolaannya lebih
bersifat individual

Istilah Perusahaan inti; Plasma Kemitraan

Pendanaan Pada umumnya melalui DIP

Dari Pembinaan Usaha
Kecil dan Koperasi
(PUKK), PTPN VII,
bank kredit usulan
petani

Bentuk kredit Total paket

Bibit dan sarana
produksi sesuai
kebutuhan dan
kemampuan
perusahaan

Peserta Direkrut oleh TP3D
Petani yang ingin
menjadi mitra

Lahan Bukaan baru
Umumnya berupa
lahan jadi

Pelaksana
pembangunan kebun

Perkebunan Besar Negara
(PBN)/Perkebunan Besar
Swasta (PBS)

Dibangun oleh petani
sendiri dengan
bimbingan dari PTPN
VII

Hak petani mitra

Lahan, kebun, perumahan,
lahan pangan, sertifikat yang
diatur dalam ketentuan proyek
PIR

Bimbingan teknis dari
PTPN VII

Kewajiban petani
mitra

 Menandatangani perjanjian
dengan pimpinan proyek PIR

Menandatangani
perjanjian atas kredit
yang
diajukan/disetujui
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 Mematuhi kewajiban
pembayaran kembali hutang-
hutang samapai lunas dari
hasil penjualan produksi
petani kepada perusahaan inti
sesuai dengan akad kredit
bank

 Mematuhi kewajiban
pembayaran kembali
hutang-hutangnya
sampai lunas dari
hasil penjualan
produksi petani
kepada perusahaan
mitra sesuai kredit

Hak perusahaan
mitra

Mengusulkan pembatalan hak
petani peserta apabila
melanggar peraturan berlaku

Menolak hasil
produksi yang dikirim
bila tidak memenuhi
prasyaratan teknis

Kewajiban
perusahaan mitra

 Membantu penertiban
sertifikat tanah atas nama
petani peserta Memberikan

bimbingan teknis Mempersiapkan pelaksanaan
konversi

Sumber: Robert Simanjuntak. 2001:7

2. Misi dan Tujuan Kemitraan

Misi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dengan melakukan kemitraan

adalah membantu memecahkan masalah ketimpangan dalam kesempatan

berusaha, ketimpangan pendapat, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan

kota dengan desa.

Tujuan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) melakukan pengembangan

dengan pola kemitraan yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan petani peserta

proyek pengembangan perkebunan.

2. Meningkatkan hasil produksi baik kualitatif maupun kuatitatif komoditi

ekspor perkebunan rakyat.

3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sumber daya alam,

khususnya penggunaan lahan.
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4. Mempercepat tercapainya alih teknologi, manajemen dan kelembagaan

kepada petani kelapa sawit.

5. Mengembangkan daerah sekitar proyek pengembangan dalam bidang sosial,

ekonomi dan budaya.

6. Kerja sama yang saling menguntungkan  (win-win solution patnership)

antara petani sekitar perkebunan dengan PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero)

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak dan Kewajiban Petani Mitra

Hak Petani Mitra

1. Memperoleh bibit.

2. Memperoleh bimbingan penyuluhan dan latihan dalam berusaha tani

kelapa sawit dari PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero).

3. Memperoleh kesempatan untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS) pada

perusahaan dengan syarat-syarat menurut kesepakatan bersama.

Kewajiban Petani Mitra

1. Menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH) atas kredit

bibit.

2. Memelihara kebun dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dari

perusahaan mitra atau tugas penyuluh.

3. Menjual seluruh hasil tanaman pokok kepada PT. Perkebunan Nusantara

VII (Persero) sebagai mitra, sesuai perjanjian produksi dan jual beli hasil

kebun.
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4. Mematuhi kewajiban pembayaran kembali hutang-hutangnya sampai

lunas dan hasil penjualan produksi petani kepada perusahaan mitra.

5. Menjadi anggota kelompok tani atau Kelompok Usaha Bersama (KUB).

b. Hak dan Kewajiban Perusahaan

Hak Perusahaan

1. Ikut menetapkan petani mitra yang berhak menerima kredit/bibit.

2. Membatalkan hak sebagai petani mitra apabila melanggar peraturan yang

berlaku.

3. Menerima pengembalian kredit sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Kewajiban Perusahaan

1. Menetapkan petunjuk dan bimbingan teknis dalam penanaman,

pemeliharaan sampai panen.

2. Secara berkala memberikan informasi mengenai harga TBS yang akan

dibeli oleh perusahaan.

3. Menampung dan membeli TBS dari petani mitra dengan harga sesuai

ketetapan yang telah disepakati.

4. Turut membina petani kemitraan melalui kelompok tani atau Kelompok

Usaha Bersama (KUB).

4. Sumber Dana Kemitraan

a. Dana murni dari PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero).

b. Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) berupa penyisihan 1-

3% keuntungan yang dimiliki PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero).
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c. Dana dari perbankan yang merupakan:

1. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KPPA)

2. Kredit khusus.

5. Unsur-unsur Kelembagaan Kemitraan dan Hubungannya

Didalam pelaksanaannya kegiatan kemitraan akan melibatkan unsur-unsur

lembaga/instansi utama terkait dalam suatu aturan yang mengikat seta dilandasi

oleh asas kebersamaan, kebebasan, transparan dan saling menguntungkan

antara lain:

a. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) sebagai BUMN perkebunan

diharapkan untuk dapat berperan sebagai penyandang dana atau penjamin

kredit untuk permodalan pelaku kemitraan, melalui sumber dana kemitraan.

b. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) berperan sebagai pembina dan

motivator pada para petani peserta kemitraan.

c. Pemerintah Daerah/Dinas Perkebunan bertindak sebagai penghubung atau

koordinator yang membantu proses pelaksanaan kemitraan.

d. Petani sebagai pelaku kemitraan dituntut untuk berperan aktif dalam proses

pelaksanaan kemitraan ini dengan memenuhi persyratan yang dituntut

secara Kelompok Usaha Bersama (KUB).

6. Teknis Pelaksanaan Kemitraan

a. Dibuat kesepakatan antara pihak PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)

dengan Pemerintah Daerah mengenai rencana pelaksanaan kemitraan untuk

disepakati bersama.
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b. Penyediaan dana oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) atas dasar

usulan yang diajukan oleh kelompok dalam satu format lainnya jauh hari,

paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan kerja.

c. Setiap calon petani peserta kemitraan agar mengajukan permohanan yang

diketahui oleh Kepala Desa dan Camat yang dikoordinir Pemerintah Daerah

/ Dinas Perkebunan Tingkat Kabupaten.

d. Setiap permohonan calon petani peserta kemitraan harus melampirkan

1. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT)

2. Fotokopi surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atau surat bertempat

tinggal disekitar lokasi kemitraan.

3. Surat pernytaan yang sanggup dan mau mengembalikan kredit yang

dipinjam sesuai surat perjanjian yang disepakati.

4. Surat pernyataan sanggup mengikuti kegiatan penyuluhan teknis yang

dilakukan baik oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) maupun

Dinas Perkebunan Tingkat Kabupaten.

e. Penetapan petani peserta kemitraan sebagai berikut:

1. Persyaratan calon petani setelah dipenuhi Pemerintah Daerah melalui

desa, maka kecamatan menyeleksi para calon untuk selanjutnya yang

terpilih diajukan ke PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero).

2. Sinder Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) melaksanakan

evaluasi kebenaran dan keabsahan petani calon  peserta kemitraan.

3. Membuat rekapitulasi petani yang memenuhi persyaratan, kemudian oleh

Manejer Unit Usaha diajukan ke Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) untuk mendapat pengesahan.
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4. Bagian terkait PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) akan menghitung

kredit serta beban kredit setelah dikompilasi.

5. Petani yang memenuhi syarat ditetapkan menjadi peserta program

kemitraan, dituangkan dalam SK Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten.

f. Penyediaan sarana produksi

1. Bibit disediakan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero).

2. Saprodi disediakan oleh KUD atau kelompok tani sesuai Rencana

Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah diajukan dan

pengawasan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh petani/kelompok

tani beserta petugas PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) sebagai

pembina teknis dan Pinjaman Kerja Operasional Lapangan (PKOL)

3. Aplikasi sarana produksi harus disesuaikan dengan petunjuk teknis dari

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dengan memperhatikan

rekomendasi dari lembaga penelitian yang ditunjuk dan teknologi baru

menjadi prioritas pilihan meningkatkan potensi produksi.

g. Transfer teknologi dan pengetahuan

1. Petugas dari PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) harus merubah

program pembinaan dari top down ke bottom up system oleh karena itu

dalam pembinaan yang dilakukan harus dapat menumbuhkan dinamika

kelompok dengan cara:

- Pembinaan massal dilakukan tiga bulan sekali

- Pembinaan kelompok dilakukan sebulan sekali

- Pembinaan individu dilakukan setiap hari
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2. Demonstrasi plot dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) pada setiap jenis pekerjaan pada setiap hamparan.

3. Pemakaian alat bantu penyuluhan dilakukan secara periodik untuk

meningkatkan efektivitas penyampaian pesan.

h. Pelaksanaan panen dan pengembalian kredit

1. Pelaksanaan panen dilakukan oleh petani secara kelompok dengan

pembinaan dari petugas PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan

Dinas Perkebunan untuk memperoleh hasil panen yang optimal.

2. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) membeli hasil produksi

petani/kelompok tani dengan harga bersaing atau harga sesuai dengan

ketentuan yang disepakati bersama.

3. Pengembalian pinjaman (kredit) dipotong dari hasil produksi

petani/kelompok tani sesuai dengan perjanjian (akad kredit). Tenggang

waktu pengembalian kredit disesuaikan dengan umur komoditi yang

diusahakan oleh petani dan untuk kelapa angsuran mulai dilakukan pada

tahun keempat (TM I)

i. Penangan konflik

1. Penyelesaian konflik yang timbul/diangkat petani diselesaikan melalui

forum pertemuan secara periodik. Pada kasus khusus diupayakan

penyelesaian dengan melibatkan instansi terkait/berwenang yang

mengacu asas musyawarah dan saling menguntungkan.

2. Untuk menekan konflik perlu dibuat aturan main yang jelas dan

transparan dalam kemitraan yang tidak berat sebelah, sehingga dapat
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menekan konflik. Oleh karena itu penyusunan aturan main melibatkan

pelaku utama kemitraan.

j. Administrasi dan pelaporan

1. Dalam setiap penerimaan bibit dan saprodi harus dibuat tanda terima dan

berita acara yang ditandatangani oleh petani/ketua kelompok yang

diketahui oleh kepala desa, KUD dan KOD-Bun.

2. Setiap kegiatan penyuluhan dibuat hasil pertemuan dalam bentuk laporan

secara periodik yang disampaikan kepada direksi ditembuskan kepada

bagian terkait.

3. Kelompok Usaha Bersama (KUB) membuat laporan kegiatan lapangan

untuk disampaikan kepada Unit Usaha Pelaksana setiap bulan.

4. Unit Usaha merekapitulasi laporan KUB dan menyampaikan kepada

Direksi setiap bulan.

5. Sinder Kemitraan membuat program kerja pembinaan dalam satu tahun,

satu semester dan bulanan.

k. Skema kredit

a. Ruang lingkup perjanjian

- PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) memberikan pinjaman dana

pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada pihak peserta

kemitraan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pihak peserta selanjutnya menyatakan telah menerima pinjaman

tersebut dari PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero).

- Dana yang menjadi objek pinjaman ini diperuntukkan bagi keperluan

pengadaan bibit kelapa sawit yang sudah siap tanam.
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- Setelah peserta menerima pinjaman dana tersebut, maka selanjutnya

membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH) dari masing-

masing kelompok tani dengan nama-nama kelompok tani sebagai

lampiran yang diketahui Manajer Unit Usaha dan Dinas Perkebunan

Kabupaten.

b. Cara pembayaran

- Besarnya dana PUKK yang dipergunakan untuk membeli bibit

selanjutnya ditambah biaya administrasi akan menjadi beban kredit.

- Pembayaran kredit kepada pihak peserta oleh PT. Perkebunan

Nusantara VII (Persero) dalam bentuk bibit siap tanam. Hasil produksi

selanjutnya diserahkan atau dijual kepada PT. Perkebunan Nusantara

VII (Persero) sesuai dengan ketentuan kriteria teknis yang berlaku.

c. Angsuran pengembalian

- Uang kredit bibit harus lunas dikembalikan seluruhnya oleh pihak

petani dalam jangka tiga tahun dengan dibebani biaya administrasi

12% per tahun, dihitung secara menurun dan diperhitungkan

proporsional masing-masing anggota. Angsuran mulai dicicil setelah

tahun pertama menghasilkan.

- Uang angsuran yang dibayar adalah angsuran uang pokok bibit

ditambah biaya administrasi yang dihitung dari sisa yang terhutang.

d. Ketentuan hukum

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam masalah kredit, maka

diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atau bila terpaksa melalui

pengadilan negeri setempat.


