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ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF A PATNERSHIP PATTERN OF FARMING 

PALM ON PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT BEKRI 

 

 

By: 

ENDAH HAPSARI 

 

Since 2011 until now there had been a problem in a partnership system the core of plasma 

between PTPNVII Unit Bekri with theSidomulyo farmer. It was because some 

Sidomulyofarmers which was included into core  plasma from PTPN VII were sale of part of 

the result of palm to other company. As a result, PTPNVII Unit Bekri had experienced a fall 

in the supply of palm oil production that directly negative impacts on the company . 

 
The aim of this research to find the effectiveness of the implementation of a partnership 

system farming palm in PTPN VII Unit Bekri.This research use qualitative descripsive, 

because the research want to describe  relating of process of the merhade partnership that 

occur between PTPN VII Unit Bekri and theSidomulyo farmers. 

 
The result show that the implementation of a partnership system plasma core between PTPN 

VII Unit Bekri with farmers groups Sidomulyoenough effective.In a pattern of patnership 

between PTPN VII with farmers palm sidomulyo the government had the role of the 

regulator and made an agreement between the PTPN VII with farmers palm, the role of 



governmenas fasilitator and bridging patter of partnership between the PTPN VIIwith farmers 

palm , while the government role as a mediator namely the mediate if any conflict between 

PTPN VII with farmers palm .While the role of government as a mediator namely the 

mediate if there was a conflict between PTPN VII with farmers palm. PTPN VII Unit Bekri 

which was the core of the Sidomulyo had carry out their obligations in conducted a survey, 

counseling, supervision, and the purchase of produce based on the agreement that 

made.While, farmers palm Sidomulyo which was based as plasma, had the obligation to 

prepare of land, tending plants, and sell the product of TBS to the PTPN VII. However in the 

implementation, the farmers palm of sidomulyo could not pay as a business partner. It 

wasbecause the low the purchase price TBS applied by the ptpn vii so the farmers palm 

sidomulyo sell their TBS to the other company, not to PTPN VII. From the implementation 

of a partnership system this the core  plasma, it could be seen that the PTPN VIIwas loss of 

production. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI POLA KEMITRAAN USAHA TANI SAWIT PADA  

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII USAHA BEKRI 

 

Oleh: 

Endah Hapsari 

Sejak tahun 2011 sampai sekarang  telah terjadi masalah dalam pola kemitraan 

inti plasma antara PTPN VII Unit Bekri dengan kelompok Tani Sidomulyo. Hal 

ini disebabkan karena beberapa petani Sidomulyo yang merupakan plasma dari 

inti PTPN VII menjual sebagian hasil produksi kelapa sawitnya kepada 

perusahaan lain. Akibatnya, PTPN VII Unit Bekri mengalami penurunan pasokan 

produksi sawit yang secara langsung berdampak buruk terhadap perusahaan.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas implementasi pola 

kemitraan usaha tani sawit pada PTPN VII Unit Bekri. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin menggambarkan 

secara jelas proses kemitraan yang terjadi antara PTPN VII Unit Bekri dan 

Kelompok Tani Sidomulyo. 

  

 

 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pola kemitraan inti plasma 

antara PTPN VII Unit Bekri dengan kelompok  Tani Sidomulyo cukup efektif. 

Dalam pola kemitran antara PTPN VII dengan petani sawit sidomulyo pemerintah 

memiliki peran sebagai regulator yaitu dengan membuat surat perjanjian antara 

pihak PTPN VII dengan petani sawit, peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu 

dengan menjembatani pola kemitraan antara pihak PTPN VII dengan petani sawit, 

sedangkan peran pemerintah sebagai mediator yaitu menjadi pihak yang 

memediasi jika ada konflik antara PTPN VII dengan petani sawit. PTPN VII Unit 

Bekri yang merupakan inti dari kelompok tani Sidomulyo telah melaksanakan 

kewajiban dengan melakukan survei, penyuluhan, pengawasan, dan pembelian 

hasil produksi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sedangkan, petani sawit 

Sidomulyo yang berkedudukan sebagai plasma, memiliki kewajiban untuk 

menyediakan lahan, merawat tanaman, dan menjual hasil TBS kepada pihak 

PTPN VII. Namun dalam pelaksanaannya, petani sawit Sidomulyo belum dapat 

menunaikan kewajiban sebagai mitra usaha. Hal ini disebabkan karena rendahnya 

harga pembelian TBS yang ditetapkan oleh pihak PTPN VII sehingga petani sawit 

Sidomulyo menjual hasil TBS kepada perusahaan lain, bukan kepada PTPN VII. 

Dari implementasi pola kemitraan inti plasma ini, terlihat bahwa pihak PTPN VII 

mengalami kerugian hasil produksi.  

 

Kata Kunci: Implementasi, Pola kemitraan dan Peran Pemerintah. 
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MOTTO 

 

In Ahsantum Ahsantum Li-Anfusikum, Wa Ina As’Tum Falaha 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk 

dirimu sendiri” 

(QS. Al-Isra’: 7) 

 

Sesuatu yang Tertunda, tetap memberi makna 

(M. Zia Ul Islam) 

 

Disiplilah, karna disiplin itu kunci dari keberhasilan 

(Ayah) 

 

Hargailah waktu yang ada karna waktu tidak akan pernah kembali 

dan meminta mu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kamu 

buat 

(Endah Hapsari) 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sehubungan dengan upaya melakukan reformasi pemerintah dan birokrasi, 

maka tuntutan penerapan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) 

semakin mencuat. Begitupun hasilnya di Indonesia, yang telah dan tengah 

berupaya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sehingga sebuah solusi 

dibutuhkan untuk melakukan percepatan reformasi pemerintahan dan 

birokrasinya yang selama ini dipandang buruk. 

Pada dasarnya, dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik (Good 

Governance), maka pola hubungan pemerintahan yang dahulunya bersifat 

satu arah, harus diubah agar dapat terjalin pola hubungan pemerintahan yang 

dapat bersifat timbal balik (tidak satu arah). Oleh sebab itulah, dalam 

penerapannya terdapat tiga unsur pembentuk pola hubungan tersebut, yaitu  

(1) state (negara, pemerintah dan pemerintah daerah), (2) private (sektor 

swasta atau dunia usaha), dan (3) society (masyarakat), yang saling 

berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintah 

berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor 

private menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan pendapatan 

sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan 



2 
 

politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam aktivitas produktif dan pemberdayaan masyarakat. 

Sehingga untuk menjalin pola hubungan pemerintahan yang sesuai dengan 

good governance, maka pemerintah dituntut untuk dapat membentuk 

kemitraan dengan sektor private dan masyarakat madani secara nyata, yang 

terlibat dalam upaya kolaborasi disegala bidang. Adapun salah satunya yaitu, 

dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi. Sebab, melalui pola 

kemitraan dapat diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 

ketimpangan ekonomi usaha skala kecil-menengah dengan usaha skala besar. 

Hubungan ideal dalam kemitraan adalah hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan. Usaha skala kecil-menengah memerlukan bantuan modal 

dan teknologi, sementara itu usaha skala besar memerlukan bahan baku yang 

cukup dan berkesinambungan serta membutuhkan pihak eksternal untuk 

memerlancar arus pemasaran produk. 

Keberadaan perusahaan ditengah lingkungan berpengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap lingkungan eksternal (community). Eksistensi perusahaan 

berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat, kearah positif maupun 

negatif. Dampak secara positif yaitu perusahaan memberi manfaat 

peningkatan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam bentuk peningkatan 

kesejahteraan, infrastruktur, tata sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sedangkan dampak negatif yaitu keberadaan perusahaan memunculkan 

ketimpangan sosial, diskriminasi, relokasi masyarakat kecil termaginal 

(terpinggirkan).   
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Dalam rangka menuju dampak yang positif maka perusahaan harus 

melakukan tindakan tanggungjawab sosial (social responsibility), dan 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari operasionalnya. Tanggungjawab 

sosial (Hadi, 2011:35) merupakan aktivitas kontra prestasi langsung dan tidak 

langsung akibat operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Menurut Cowther David dalam Hadi (2011:59) tanggungjawab sosial yang 

baik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial 

(social responsibility) yaitu, (1)  sustainability, berkaitan dengan bagaimana 

perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memerhitungkan 

keberlanjutan sumber daya dimasa depan, (2) accountability, merupakan 

upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang 

dilakukan, (3) transparancy, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

pihak eksternal, berperan untuk mengurangi ketimpangan informasi, 

kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai 

dampak dari lingkungan. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari 

Yusuf dalam Hadi (2011:67), bahwa tanggungjawab sosial merupakan bagian 

dari aktivitas perusahaan. Tanggungjawab perusahaan tidak hanya diukur dari 

economic measurement, namun juga sebagai upaya mematuhi peraturan dan 

perundangan (legal responsibility), dan tanggungjawab terhadap masyarakat 

dan lingkungan (social responsibility). 

Salah satu bentuk tanggungjawab sosial yang diberikan oleh perusahaan 

adalah dalam hal kemitraan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

1997 tentang Kemitraan menyebutkan bahwa kemitraan merupakan 
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kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan 

usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan 

atau usaha besar dengan memerhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memerkuat dan saling menguntungkan. Sedangkan menurut Hafsah 

(2000:43), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.  

Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para 

pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama 

kemitraan yang saling menguntungkan (win-win solution) dan bertanggung- 

jawab. Sasaran kemitraan adalah terlaksananya kemitraan usaha dengan baik 

dan benar bagi pelaku-pelaku usaha tani terkait di lapangan sesuai dengan 

hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Di dalam pembangunan 

ekonomi, pola kemitraan merupakan perwujudan cita-cita untuk 

melaksanakan sistem gotong royong yang dibentuk antara mitra yang kuat 

dari segi permodalan, pasar dan kemampuan teknologi dengan petani 

golongan lemah serta miskin yang tidak berpengalaman. Tujuannya 

(Sinulingga, 2000:1) adalah meningkatkan produktivitas dan usaha atas 

kepentingan bersama.  

Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan sebagai agen of development (agen 

pembangunan), yaitu melibatkan masyarakat pemilik lahan disekitar unit 

usaha dengan konsep “kemitraan” sekaligus dengan harapan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan peran sosial 
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perusahaan agar keberadaan perusahaan dirasakan eksistensinya oleh 

masyarakat sekitar. Konsep kemitraan yang menjadi dasar pelaksanaan 

merupakan upaya kerjasama yang berazaskan saling menguntungkan secara 

berkesinambungan. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha 

diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha 

yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada 

usaha kecil oleh pemerintah dan dunia usaha, hal tersebut sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan, yang memuat  ketentuan-ketentuan mengenai tata cara 

penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya.  

Salah satu produk pertanian yang menjadi sektor unggulan Indonesia adalah 

kelapa sawit. Sawit merupakan salah satu produk hasil usaha yang sangat 

penting bagi negara Indonesia dan merupakan komoditas strategis untuk 

menjaga kestabilan ekonomi dan salah satu sumber pendapatan bagi para 

petani sawit. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan sekaligus 

meningkatkan pendapatan petani sawit adalah dengan cara diterapkannya 

pola kemitraan, yaitu perusahaan melakukan kerjasama dengan petani untuk 

mendapatkan hasil bahan baku yang cukup serta pada kualitas yang baik. 

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang agribisnis dan khusus 

memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit. Sebagai salah satu 

perusahaan yang berada ditengah lingkungan masyarakat, maka PT. 

Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri melaksanakan kemitraan dengan petani 
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yang berada disekitarnya. Pelaksanaan program kemitraan PT. Perkebunan 

Nusantara VII Unit Bekri mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Nomor.PER-05/MBU/27/04/2007 tentang Kemitraan. Program 

Kemitraan yang diberikan kepada usaha kecil yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

1. Kecil bisnis/usaha mikro (pasar tradisional); 

2. Usaha kecil yang telah terstruktur dengan baik; 

3. Koperasi, karyawan koperasi/KPN; 

4. Bisnis yang berkelanjutan dan prospek harus dikembangkan dan dapat 

merebut pasar; 

5. Usaha kecil di bidang agribisnis dan agro industri (pertanian, pertanian, 

peternakan, perikanan, dan lain-lain); 

6. Usaha kecil di daerah (kerajinan, makanan, produk pertanian); 

7. Bisnis yang telah memberi kontribusi pada pendapatan daerah/ 

nasional; 

8. Usaha yang berada di sekitar wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara  

VII (Unit Bisnis/Kabupaten/Kantor Direksi). 

Dalam hal ini, kerjasama antara rakyat dengan perusahaan sangat diharapkan, 

rakyat menjadi produsen dan produknya kemudian ditampung dan diolah oleh 

pihak perusahaan dan menjadi produk yang sempurna yang dapat dipasarkan. 

Adanya dominasi antara rakyat sekitar (petani mitra) dibekali oleh PT. 

Perkebunan Nusantara VII, dengan ilmu yang diberikan seperti ilmu 

manajemen usaha tani kelapa sawit (meliputi faktor-faktor usaha tani seperti 
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komoditi, modal, luas lahan, tenaga kerja, pembinaan dan lain-lain), 

kerjasama rakyat dengan perusahaan bukan hanya menampung dan 

mengelola hasil tanaman yang diberi oleh petani mitra, tapi perusahaan disini 

menyediakan input dengan kredit, mengelola tanahnya, dan memberikan 

bantuan lain yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan pendapatan 

petani mitra.  

Dari delapan kriteria tersebut, kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara 

VII Unit Bekri dengan petani sawit di Lampung Tengah termasuk pada 

kriteria nomor 5 (lima) yaitu “usaha kecil di bidang agribisnis dan agro-

industri”. Pada pola kemitraan ini, pihak perusahaan memfasilitasi para petani 

dengan modal usaha dalam bentuk bibit siap tanam, melakukan pengawasan 

dan kepastian pemasaran hasil, sedangkan para petani melakukan proses 

produksi sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak pengusaha besar dengan 

mendapatkan binaan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri. 

Dalam perjanjian kemitran terakhir, yang mengajukan atau mengikuti pola 

kemitraan adalah kelompok tani Sidomulyo yang berkedudukan di Desa 

Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Para petani 

mulai mengikuti pola kemitraan sejak tahun 2005 sampai saat ini. Kemitraan 

tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Bibit Kelapa Sawit 

antara PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri dengan Kelompok Tani 

Sidomulyo, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 

BEKI/KTR/154/2005. Di dalam hal ini pihak PT. Perkebunan Nusantara VII 

Unit Bekri juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan.  
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Pembinaan tersebut dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri 

apabila dari pihak petani ada yang melaporkan dan membutuhkan bantuan 

dari PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri. Biasanya permasalahan yang 

sering dihadapi para petani yaitu hama penyakit tanaman pada kelapa sawit, 

selanjutnya pihak PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri mendatangi 

petani dan memberikan arahan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut.  

Selain pembinaan, PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri juga melakukan 

kontrol terhadap para petani, yaitu dengan melihat sejauh mana 

perkembangan tanaman kelapa sawit. Kontrol yang dilakukan oleh pihak PT. 

Perkebunan Nusantara VII  Unit Bekri dilaksanakan setiap bulan oleh petugas 

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri sejak awal tanam bibit kelapa sawit 

sampai siap panen. Kemitraan yang dilakukan petani kelapa sawit di Desa 

Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah dengan 

perusahaan diharapkan dapat memberi efek positif terhadap peningkatan 

pendapatan petani tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari 

Wibisino Yusuf dalam Hadi (2011: 67), bahwa tanggungjawab sosial 

merupakan bagian dari aktivitas perusahaan. Tanggungjawab perusahaan 

tidak hanya diukur dari economic measurement, namun juga sebagai upaya 

mematuhi peraturan dan perundangan (legal responsibility), dan 

tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan (social responsibility). 
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Namun pada pelaksanaan managemennya, salah satu fungsi managemen yaitu 

perencanaan, perencanaan awal yang berbentuk perjanjian atau kontrak 

dengan petani yang terdapat target produksi yang ditentukan telah dilanggar, 

pada pelaksanaannya sejak tahun 2011 perusahaan mengalami penurunan 

pasokan produksi sawit yang secara langsung berdampak buruk terhadap 

perusahaan. Hal ini mengakibatkan ada kecenderungan tidak terpenuhinya 

target produksi sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan PT. 

Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri. Karena beberapa petani yang sudah 

mengikuti pola kemitraan ternyata sebagian hasil produksi kelapa sawitnya 

dijual kepada perusahaan lain diantaranya PT. Kalirejo Lestari, Kecamatan 

Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah dan PT. Anaktuha Sawit Mandiri, 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut 

sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bagio selaku Mandor Besar bagian 

Kemitraan di PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri. (Pra-riset pada hari 

Rabu tanggal 11 Maret 2015). 

Pola pengelolaan usaha petani kelapa sawit yang bermitra dengan perusahaan 

ini merupakan fenomena yang menarik. Berdasarkan permasalahan tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai implementasi pola kemitraan 

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri, sebagai salah satu BUMN dalam 

menjalin pola kemitraan dengan masyarakat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

implementasi pola kemitraan yang dilakukan oleh petani sawit Sidomulyo 

dengan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara 

mendalam tentang efektifitas pola kemitraan yang dilakukan oleh petani sawit 

Sidomulyo dengan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan 

referensi dalam perkembangan ilmu pemerintahan khususnya yang 

berkaitan dengan manajemen pemerintahan; 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi manajemen PT. Perkebunan 

Nusantara VII Unit Bekri dalam menjalin pola kemitraan. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Manajemen Pemerintahan 

  

1. Definisi Manajemen Pemerintahan 

Untuk mengulas pengertian manajemen pemerintahan terlebih dahulu 

peneliti awali dengan pengertian manajemen. Manajemen menurut G. 

Terry (1977:4) adalah Management is adistrinct process consisting of 

planning, organizing, actuating and controlling, performaned to 

determined and accomplish, started objectives by the use of human beings 

and other resources. Manajemen adalah suatu terapan proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui orang-orang dan sumber lain. 

 

Situmorang dan Sitanggang (1991:4) mengemukaan bahwa secara 

etimologis, istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” berarti 

menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa : 

a. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan yang 

tertinggi yang memerintah sesuatu negara seperti kabinet merupakan suatu 

pemerintah. Pemerintah yakni kata nama subyek yang berdiri sendiri. 

Sebagai contoh yakni: Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah dan 

sebagainya. 
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b. Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian, yang 

oleh karena subyek mendapat akhiran. Artinya Pemerintah sebagai subyek 

melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu 

disebut sebagai pemerintahan. Atau dengan kata lain, bahwa pemerintahan 

yakni perbuatan memerintah. Sedangkan tambahan akhir an dapat juga 

diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat diartikan lebih dari satu 

Pemerintahan. Selanjutnya dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan 

“Government” yang acapkali diartikan baik sebagai “Pemerintah” ataupun 

sebagai “Pemerintahan”. 

Menurut Suryadinata (1998) manajemen pemerintahan adalah suatu 

kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan Negara dengan menggunakan 

berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, 

terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana 

terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan. 

Jadi peneliti menarik kesimpulan bahwa manajemen Pemerintahan, 

merupakan proses pemberian, bimbingan kepemimpinan, pengaturan dan 

pengendalian yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan 

pemerintah melalui kegiatan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa prinsip dasar yang 

menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan 

administrasi pemerintahan dan manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip 

dasar tersebut disebut dengan asas-asas pemerintahan. 
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Adapun prinsip-prinsip umum manajemen Pemerintahan, menurut Suradinata 

(1998:5 ), mencakup beberapa kegiatan antara lain : 

a. Adanya pembagaian tugas pada anggota dalam unit-unit kerja 

organisasi pemerintah. 

b. Perlunya disiplin, kepatuhan, ketaatan aturan, tanggung jawab, 

kewenangan sehingga proses pengendalian sesuai dengan pedoman 

untuk mencapai tujuan. 

c. Penghargaan yang wajar dan sanksi sesuai kebutuhan 

d. Melaksanakan pekerjaan sesuai prioritas. 

e. Inovasi, kebersamaan dan keamanan dalam bekerja 

f. Proses pengendalian kegiatan Pemerintah oleh Aparatur Pemerintah 

dan bersama masyarakat. 

Menurut Nihin (1999:20), bila dirinci tugas-tugas pokok pemerintahan 

mencakup tujuh bidang pelayanan sebagai berikut : 

a. Menjamin keamanan dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan 

menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 

menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan. 

b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan 

diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang 

terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 

c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 

masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi 

keberadaan mereka. 
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d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang 

yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau 

yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh Pemerintah. 

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial : 

membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo 

dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan 

ke sektor kegiatan yang produktif. 

f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 

luas, serta mengendalikan laju inflasi, mendorong pencipataan 

lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar 

bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin 

peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan masyarakat. 

g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga 

berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan untuk memanfaatkan 

sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara 

eksploitasi dan reservasi. 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen Pemerintahan 

Di dalam ilmu pemerintahaan pengaturan dikelola oleh lembaga legislatif 

sedangkan pengurusan dikelola oleh lembaga eksekutif. Fungsi 

manajemen pemerintahan menurut Syafiie (1998: 48) adalah sebagai 

berikut: 
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a. Perencanaan Pemerintahan  

Di dalam manajemen pemerintahan, perencanaan adalah proses 

penetapan sasaran dan pemilihan cara untuk mencapai sasaran 

tersebut. Tanpa perencanaan para pemimpin pemerintahan tidak dapat 

mengetahui bagaimana mengorganisasikan sumber daya manusia dan 

sumber daya alam secara efektif. Mereka mungkin bahkan tidak 

memunyai ide yang jelas mengenai apa yang perlu mereka 

organisasikan. Tanpa perencanaan pemerintah para pemimpin 

pemerintahan dan stafnya hanya memunyai peluang kecil untuk 

mencapai sasaran serta mengetahui kapan dan di mana mereka keluar 

dari jalur yang sebenarnya juga sulit. Pekerjaan menjadi serba sia-sia 

dan mubazir sering terjadi dan ini memengaruhi masa depan seluruh 

keberadaan pemerintahan dan masyarakat. 

b. Penyelenggaraan Pemerintahan  

Penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan 

pengurusan (eksekutif) dan pengaturan (legislatif), baik ditingkat pusat 

maupun di daerah sampai ke desa dan kelurahan dalam berbagai 

peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. 

c. Pengawasan Pemerintah  

Yang dimaksud dengan pengawasan pemerintah adalah pengawasan 

dari dan terhadap pemerintah. Mengapa pemerintah yang berkuasa 

mesti harus diawasi. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah 

memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, 

mengurus segala persoalan rakyat dengan baik dan benar. Pengawasan 
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dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengawasan politik dan 

pengawasan ekonomi. Apa jadinya bila pemerintah dibiarkan 

menghamburkan uang negara, membagi uang kepada istri muda 

pejabat, memberi pinjaman bank kepada warga yang tidak jelas ujung 

pangkalnya, apakah karena negosiasi kolusi atau kekerabatan tertentu, 

kendati mereka yang lebih berhak begitu sulitnya untuk memeroleh 

pinjaman.  

 

Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan 

menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan 

terukur: target) organisasi. Realisasi (implementasi) langkah-langkah 

tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. 

Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai 

(siap gerak). Controlling pemerintah dilakukan semenjak actuating 

dijalankan. Actuating meliput berbagai subfungsi, seperti komunikasi 

(Komunikasi Pemerintahan), dan kepemimpinan (Kepemimpinan 

Pemerintahan). Untuk menjamin kesesuaian antara target (plan) dengan 

hasil (produk, output, result) yang keluar dari actuating, diperlukan fungsi 

manajemen keempat, yaitu controlling. Controlling itu sendiri terdiri dari 

sejumlah subfungsi yang rumit, antara lain pengaturan (Hukum 

Pemerintahan), pengendalian (directing, yang dikendalikan adalah 

kecepatan, arah dan cara), pengawasan, supervisi, auditing, koreksi, 

improving, bimbingan, adjusting, monitoring, evaluasi, dan feedback. 

 



17 
 

3. Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Manajemen 

Pemerintahan Daerah 

 

 

Perubahan pada manajemen pemerintahan, dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik internal maupun eksternal. Wasistiono (2003: 22) 

mengemukakan adanya tiga faktor dominan yang perlu diperimbangkan 

yaitu faktor struktural, faktor fungsional dan faktor kultural. 

a. Perubahan Struktural 

Perubahan sosial, ekonomi, politik dan teknologi dengan berbagai 

kecenderungan sebagaimana diramalkan oleh masa depan para ahli 

masa depan, secara timbal balik memengaruhi manajemen yang 

dijalankan pada berbagai organisasi termasuk di dalamnya organisasi 

pemerintah. Beberapa perubahan besar yang mewarnai gaya 

manajemen antara lain yaitu bahwa para anggota organisasi akan 

cenderung terdiri dari berbagai etnis dan kebangsaan. Oleh karena itu 

menurut Elashwi dan Harris (1996) perlu dikembangkan manajemen 

multibudaya sebagai salah satu kecakapan untuk menyongsong 

globalisasi. Gaya-gaya manajemen dengan orientasi primodial yang 

selama ini banyak digunakan negara Asia, secara bertahap nampaknya 

perlu ditinggalkan. Berkaitan dengan manajemen multibudaya, Ansari 

dan Jackson (1996) mengemukakan perlunya menerima kenyataan 

adanya keragaman budaya di lingkungan kerja. Keragaman budaya 

tersebut perlu dikelola guna meningkatkan daya saing organisasi. 

Perubahan ini menyangkut struktur hubungan antara angota organisasi. 
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b. Perubahan Fungsional  

Perubahan ke arah perdagangan bebas dunia akan membuat persaingan 

di antara pelaku ekonomi menjadi semakin sengit. Pengambilan 

keputusan harus dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. Organisasi 

pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat, perlu 

pula berubah guna mengimbangi perubahan yang terjadi pada sektor 

ekonomi. Hal tersebut dengan sendirinya menuntut perubahan pada 

bentuk dan iklim organisasi. Mengenai hal ini, Bennis dan Townsend 

(1995) mengemukakan bahwa akan terjadi perubahan bentuk 

organisasi dari semula berbentuk hierarkis dengan ciri-ciri 

pengendalian komando (command-control organization) ke arah 

organisasi yang bersifat mendatar (flat organization). Artinya, 

organisasi mendatang tidak lagi disusun secara hierarkis berlapis-lapis 

dengan mengandalkan kewenangan yang dimilikinya, melainkan 

dalam bentuk tim kerja yang diisi oleh orang-orang yang ahli dalam 

bidangnya. Hal ini menuntut adanya perubahan orientasi para 

penyelenggara pemerintahan daerah, dari orientasi struktural dan 

kewenangan ke arah orientasi fungsi dan keahlian. 

c. Perubahan Kultural 

Perubahan kultural akan menyangkut cara pandang, kebiasaan, 

mekanisme kerja maupun hubungan manusiawi yang mungkin sudah 

berjalan bertahun-tahun dengan pola tertentu. Perubahan struktural dan 

fungsional tanpa dikuti dengan perubahan kultural hanya 

menghasilkan perubahan pada bentuk belum pada tingkatan isi. Kultur 
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hubungan kerja patron-klien yang sangat kental akibat pola hubungan 

paternalistik dan pola tanggung jawab memusat ke atas, perlu secara 

bertahap diperbarui menjadi kutur hubungan kerja yang berorientasi 

keahlian dengan arah tanggung jawab ke atas, ke samping dan ke 

bawah. 

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga faktor 

dominan yang mempengaruhi manajemen pemerintahan yaitu diantaranya: 

Faktor struktural yang berkenaan dengan perubahan sosial, ekonomi, politik 

dan teknologi yang mempengaruhi perubahan hubungan struktural antara 

pemerintah dan masyarakat, hubungan yang semula bersifat hirarkis akan 

bergeser ke arah heterarkis. Faktor fungsional yang menuntut perubahan pada 

bentuk dan iklim organisasi. Selanjutnya, faktor kultural akan menyangkut 

cara pandang, kebiasaan, mekanisme kerja maupun hubungan manusiawi 

yang mungkin sudah berjalan bertahun-tahun dengan pola tertentu. 

 

4. Aspek-Aspek Manajemen yang Cenderung Akan Berubah 

 

Perubahan struktural, fungsional dan kultural pada manajemen 

pemerintahan akan mencakup semua aspek. Akan tetapi ada beberapa 

aspek yang perlu memeroleh perhatian utama, mengingat urgensinya. 

Wasistiono (2003: 29) mengungkapkan sebagai berikut: 

1. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

Melalui otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah 

daerah akan diberi kewenangan untuk mengangkat memberhentikan 

dan menggaji karyawannya sendiri perubahan ini tentunya 
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memerlukan penguasaan manajemen sumber daya manusia yang 

handal di tingkat daerah. Sebab selama ini, kebijakan kepegawaian 

diatur oleh pemerintah pusat. 

2. Aspek Manajemen Perencanaan 

Pemerintah daerahtelah diberi kewenangan yang luas dalam hal 

perencanaan. Diperkirakan akan terjadi pergeseran pengelolaan fungsi-

fungsi perencanaan yang semula oleh unit perencanaan (Bappeda), 

secara bertahap akan ditangani oleh pejabat-pejabat fungsional 

perencanaan, sehingga menjadi lebih profesional. Ukuran unit 

perencanaan akan menjadi semakin kecil. Untuk mengantisipasinya, 

maka pengembangan SDM di bidang perencanaan merupakan kunci 

utamanya.  

3. Aspek Manajemen Keuangan  

Diperlukan lebih banyak ahli keuangan yang memunyai kapasitas 

untuk mengelola dana yang semakin besar dari sumber-sumber yang 

semakin kompleks. Melalui perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah, telah diserahkan berbagai sumber-

sumber keuangan, termasuk kemungkinan pengelolaanbantuan dana 

atau pinjaman luar negri secara langsung. Kuncinya adalah kualitas 

SDM. 

4. Aspek Manajemen Logistik 

Secara umum, manajemen logistik pemerintah sangat lemah, sehingga 

banyak kekayaan daerah yang tidak terdata dan terkelola dengan baik. 

Selama ini, orientasi pemerintah daerah terutama pada perolehan 
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PADS, sehingga melupakan potensi kekayaan daerah yang telah 

dimilikinya. 

5. Aspek Manajemen Konflik 

Penguasaan keahlian manajemen pemerintahan dengan berbagai 

aspeknya merupakan langkah strategi yang sangat penting, mengingat 

telah terjadinya perubahan paradigma peranan birokrasi di Indonesia. 

Semula birokrasi ikut terjun aktif di kancah politik. Pada masa 

sekarang, birokrasi diminta untuk bersikap netral. Berkaitan dengan 

hal tersebut, Nhite (1953) pernah mengatakan bahwa “kegiatan 

administrasi dimulai pada saat kegiatan politik selesai”. Artinya, 

birokrasi harus memunyai keahlian administratif yang kuat dan 

proposional sehingga mampu melakukan tawar menawar dengan 

pimpinan pemerintahan daerah yang dijabat oleh para politisi. Tanpa 

keahlian manajerial, para birokrasi hanya akan menjadi korban 

permainan politik dan tidak memiliki jati diri yang jelas dan kuat.      

 

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa selain 

ketiga faktor dominan (faktor struktural, faktor fungsional dan faktor kultural) 

yang memengaruhi manajemen pemerintah daerah ada beberapa aspek lain 

yang perlu mendapat perhatian, diataranya aspek sumber daya manusia, aspek 

perencanaan, aspek keuangan, aspek logistik dan konflik. Dimana kelima 

aspek tersebut memerlukan penguasaan yang handal agar keberlangsungan 

suatu organisasi menjadi tidak terganggu. 
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B. Fungsi Pemerintah 

 

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi negara, yang 

memerlihatkan dan menjalankan kekuasaannya (Syafiie, 1998:17). Sebagai 

badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti 

memerhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta 

pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh 

lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat 

dan legitimasi.  

 

Maka dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman 

bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak 

masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, 

bahkan Van Poelje dalam Hamdi (1999: 52) menegaskan bahwa 

pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan 

bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. 

Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu 

mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya 

pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan 

umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah 

bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya 

mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati 

masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah 

hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga 
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keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi 

sosial dan sebagainya. 

 

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena 

adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan dengan 

rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, 

komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa 

pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan 

mensejahterakan rakyat. Ndraha (2000:70) mengatakan bahwa pemerintah 

memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha 

juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, 

mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat 

berbentuk  jasa publik dan layanan civil. Sejalan dengan itu, Kaufman dalam 

Thoha (1995: 101) menyebutkan bahwa: Tugas pemerintahan adalah untuk 

melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa 

tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, 

memermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, 

sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat 

pada posisi jabatan birokrasi. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000:13) yang menyebutkan secara 

umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: 

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, 

dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 

menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan; 
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2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan 

diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi 

di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai; 

3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 

masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi 

keberadaan mereka; 

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-

bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, 

atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah; 

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: 

membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak 

terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor 

kegiatan yang produktif, dan semacamnya; 

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, 

seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja 

baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan 

lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi 

negara dan masyarakat; 

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 

lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan. 

 

Lebih lanjut Rasyid (2000: 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok 

tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan 

(service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). 

Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan 
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akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan 

menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh Ndraha (2000: 85), fungsi 

pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, 

yaitu: 

1. Pemerintah memunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), 

sebagai provider  jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil 

termasuk layanan birokrasi. 

2. Pemerintah memunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan 

(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan 

program pemberdayaan. 

 

Luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan 

pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk 

mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan 

lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang 

memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam 

masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, 

mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 

masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk 

mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

 

Menurut Purnama (2004) dalam Gede (2009: 2), peran pemerintah yang 

efektif dan optimal dalam pola kemitraan dapat terwujudkan sebagai 

fasilitator, regulator dan mediator. Sebagi fasilitator, pemerintah memiliki 



26 
 

peran dalam memfasilitasi suatu pihak yang akan melakukan mitradengan 

pihak lain untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang akan dilakukan. 

Jika salah satu pihak memiliki kelemahan di bidang produksi tugas fasilitator 

adalah memberikan kemampuan dengan berbagai cara, misalnya dengan 

memberian pelatihan. Demikian pula jika ada kelemahan dalam hal 

pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar pihak 

yang memiliki kelemahan mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan. 

 

Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan 

sehingga mempermudah usaha atau pola kemitraan yang akan dibangun oleh 

kedua belah pihak dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, 

pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif 

untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga 

Bank Indonesia (SBBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan tentang 

pola kemitraan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. 

 

Fungsi terakhir dari pemerintah dalam pola kemitraan adalah sebagi mediator. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, pemerintah berusaha 

menjadi penengah yang menjembatani ketika suatu perbedaan atau konflik 

muncul antara satu pihak dengan pihak yang lain sedang melaksanakan pola 

kemitraan. 
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C. Kemitraan 

 

1. Pengertian Kemitraan 

 

Bergerak dibidang usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, 

membutuhkan pengelolan yang tidak sederhana. Lahan yang luas, juga 

dibutuhkannya manajemenyang baik dalam mengatur roda produksi dan 

sumber daya, karena rawan konflik yang berkaitan dengan hukum, politik, 

ekonomi dan budaya masyarakat sehingga perlu dibangun manajemen 

yang kuat dan mapan untuk menghadapi berbagai persoalan yang kerap 

dihadapi.  

Solusi yang baik dari hal ini ialah dengan membangun sistem kemitraan. 

Sistem kemitraan diharapkan dapat membangun harmonisasi hubungan 

yang saling menguntungkan, khususnya antara perusahaan perkebunan dan 

masyarakat sekitarnya. Usaha kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama 

antara usaha kecil dan menengah atau dengan usaha besar, disertai 

pembinaan dan pengembangan usaha dengan memerhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memerkuat dan saling menguntungkan.  

Definisi dan kebijaksanaan kemitraan usaha resmi telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang 

kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1995, tentang Kemitraan adalah kerjasama usaha kecil 

dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan 
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pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan 

memerhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerkuat, dan saling 

menguntungkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Sedangkan menurut Hafsah (2000:43) kemitraan adalah suatu strategi 

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu 

tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan juga merupakan usaha 

alternatif yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengeliminasi 

kesenjangan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. 

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan 

usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfatan dana 

dari bagian laba BUMN (PTPN VII, 2010). Menurut Hermawan (1998: 

205-214), prinsip kemitraan ditandai oleh adanya azaz saling 

menguntungkan yang merupakan persetujuan antara dua atau lebih 

perusahaan untuk saling berbagi biaya, resiko dan manfaat. Jaringan 

kerjasama kemitraan sebagai lembaga penggerak agribisnis sangat 

dibutuhkan demi terciptanya pemenuhan kebutuhan akan produk 

pertanian. Hubungan kerjasama ini dapat berjalan efektif dan saling 

menguntungkan bila: 

a. Hubungan yang bersifat interdependen, yaitu bentuk kerjasama 

yang saling membutuhkan dan keberadaan satu pihak tidak 

membebani pihak lain yang saling bekerjasama; 
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b. Hubungan yang bersifat egaliter dan adil, yaitu bentuk kerjasama 

yang saling menghargai, tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak 

lain dengan keuntungan atau kepentingan sepihak; 

c. Masing-masing pihak menyadari kebutuan satu sama lain 

danmemelihara hubungan untuk dapat memenuhi kebutuhan satu 

sama lain; 

d. Masing-masing dapat dipercaya dan diandalkan dalam menjaga 

kualitas (mutu) dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga 

menghasilkan sinergi berupa daya saing bersama dan kepentingan 

bersama. 

Menurut Fadjar (2006: 24), faktor-faktor yang perlu diperhatian untuk 

menjamin kemitraan atau kerjasama antara kedua belah pihak berhasil 

antara lain harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik para 

pelaku usaha kemitraan akan membantu lawan bicaranya memahami 

maksud dan berusaha mencapai klaim-klaim kesahihan dan arah orientasi 

yang jelas, profesionalisme serta saling menguntungkan (win-win 

solution). 

Pelaksanaan kemitraan secara sehat dengan usaha kecil memerlukan upaya 

khusus, misalnya pembinaan yang tidak hanya terbatas pada pembinaan 

finansial dan teknis tetapi termasuk manajemen. Berkembangnya 

kemitraan usaha merupakan indikasi dari sudah mulai berbuahnya strategi 

usaha agar setiap pihak yang bersaing dapat menang dalam setiap 

sasarannya. Kemitraan usaha perkebunan diharapkan mampu 
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mensinergiskan kekuatan para pelaku utama usaha kemitraan (petani dan 

perusahaan) serta beberapa unsur penunjang lainnya seperti pemerintah, 

lembaga keuangan nasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 

penelitian, dan perguruan tinggi Fadjar (2006: 46-60).  

Di dalam rangka membangun kemitraan usaha, ikut campur tangan 

pemerintah sangat diperlukan dalam beberapa aspek; yaitu pertama, 

mengarahkan kelembagaan ekonomi koperasi, terutama Koperasi Unit 

Desa (KUD) untuk menjadi bagian dari jaringan agribisnis; kedua, 

mengonsolidasikan mengenai penggunan lahan petani; ketiga, membuat 

perangkat hukum yang mendukung sehatnya perkembangan kemitraan 

usaha, terutama yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu petani 

dari bahaya eksploitasi pemodal besar, dan pengurasan sumberdaya alam 

yang menjadi basis usaha di sektor pertanian; kempat, menciptakan 

kondisi yang kondusif, misalnya pengembangan prasarana ekonomi, 

pengkajian dan pengembangan sistem informasi pasar dan kelima, 

membuat status pilot project dengan tahap awal melibatkan Badan Usha 

Milik Negara (BUMN), koperasi dan kemitraan usaha di daerah 

Sudaryanto dan Pranadji (1999: 22-24). 

Kebijakan program kemitraan merupakan salah satu strategi pembangunan 

andalan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah 

yang merupakan harapan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan 

pendapatan setrta memerbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat; 

sedangkan bagi perusahaan inti, program kemitraan merupakan peluang 
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pembangunan usaha pada kondisi keterbatasan usaha pada kondisi 

keterbatasan lahan dan modal. Harris Hasyim (2005:13). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dan menengah 

dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan 

yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan prinsip win-

win solution. 

2. Pola Kemitraan 

 

 

Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan, dilaksanakan melalui 

pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang 

dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam 

pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya. Pembinaan kemitraan 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang berlaku di suatu 

wilayah, oleh karena itu dukungan kebijaksanaan mutlak diperlukan dalam 

pelaksanaan kemitraan usaha dan ditunjang operasionalisasi yang baik 

seperti penjabaran pelaksanaan kemitraan melalui kontrak kerjasama 

kemitraan dan secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah 

ditetapkan bersama.  

Kontrak kerjasama ini bukan hanya berupa MOU (Memorandum of 

Understanding)  namun kontrak kerjasama sudah memuat perjanjian 

waktu, harga dan jumlah produksi, yang dibarengi dengan sangsi yang 

ditetapkan apabila salah satu pihak melanggar atau merugikan pihak lain. 
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Menurut Hafsah (2000: 68-77) terdapat beberapa jenis pola kemitraan 

yang telah banyak dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Pola Inti Plasma 

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitran antara kelompok 

mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. 

Salah satu contoh kemitraan ini adalah pola Perusahaan Inti Rakyat 

(PIR),  di mana perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, 

bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan 

memasarkan hasil produksi, di samping itu perusahaan inti tetap 

memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan kelompok mitra 

usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan 

yang telah disepakati sehingga hasil yang diciptakan harus memunyai 

daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi. 

b. Pola Subkontrak 

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara 

perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang 

memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai 

bagian dari komponen produksinya. Di dalam rangka efisiensi kinerja 

perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam 

kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan 

pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan 

subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan 

volume, harga dan waktu. Kemitraan pola subkontrak ini memunyai 

keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal 
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dan keterampilan serta menjamin pemasran produk kelompok mitra 

usaha. 

c. Pola Dagang Umum 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997tentang Pola 

Dagang Umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang 

memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan 

yang diperlukan oleh perusahaan. Oleh karena itu pola kemitraan ini 

memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, 

baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, 

membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari 

kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual 

terhadap roduk yang dimitrakan. Lembaga penunjang dalam 

mendukung pembiayaan kegiatan kegiatan ini sangat mendukung 

proses pelaksanaan sistem kemitraan pola dagang ini. Keutungan dari 

pola kemitraan dagang ini adalah adanya jaminan harga atas produk 

yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau 

disepakati.  

d. Pola Keagenan 

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di 

mana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan 

jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Usaha 

menengah atau usaha besar sebagai sebagai perusahaan mitra usaha 

bertanggung jawab terhadap produk (barang dan jasa) yang dihasilkan 

sedangkan usaha kecil sebagi kelompok mitra diberi kewajiban untuk 



34 
 

memasarkan barang atau jasa tersebut, bahkan disertai dengan target-

target yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola 

keagenan dapat berbentuk komisi atau fee yang diusahakan oleh usaha 

besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan antara lain bahwa 

agen dapat merupakan tulang punggung dan ujung tombak pemasaran 

usaha besar dan usaha menengah.     

e. Waralaba 

Pola waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok 

mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak 

lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada 

kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai 

dengan bantuan bimbingan manajemen. Kelebihan dari pola waralaba 

ini antara lain adalah bahwa perusahaan perwaralaba dan perusahaan 

terwaralaba sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak 

dan kewajibannya. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu 

pihak ingkar dalam menempati kesepakatan yang telah ditetapkan 

sehingga terjadi perselisihan. Perusahaan mitra juga berperan sebagai 

penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk 

melalui pengolahan dan pengemasan. 
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Pendapat lain mengenai jenis-jenis pola kemitraan dikemukakan oleh,  

Kartini (2009: 107-109), menjelsakan bahwa pola kemitraan yang sering 

diterapkan di Indonesia antara lain : 

a. Pola kemitraan kontra produktif 

Pola ini terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional 

yang hanya mengutamakan kepentingan shareholders yaitu mengejar 

profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang 

bertumpu pada bagaimana perusahaan dapat meraup keuntungan 

secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan 

komunitas (kelompok) masyarakat hanya pemanis belaka perusahaan 

berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak mau ambil 

peduli, sedangkan masyarakat tidak punya akses apapun kepada 

perusahaan. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

hanyalah digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu saja.  

Hal ini dapat dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah 

keamanan jangka pendek saja. Di dalam skenario ini, kemitraan dapat 

saja terjadi namun lebih bersifat semu dan bahkan menonjolkan kesan 

negatif. Terlebih hal ini juga dapat memicu terjadinya fenomena buruk 

kapan saja misal pemogokan oleh karyawan atau buruh, unjuk rasa 

oleh komunitas (kelompok) masyarakat, pencemaran lingkungan serta 

eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Keadaan terburuk 

juga mungkin terjadi yakni terhentinya aktivitas atau bahkan tutupnya 

perusahaan. 
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b. Pola kemitraan semi produktif 

Di dalam skenario ini pemerintah dan komunitas masyarakat dianggap 

sebagai obyek dan masalah di luar perusahaan. Perusahaan tidak tahu 

program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan 

iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. 

Pola kemitraan semacam ini masih mengacu pada kepentingan jangka 

pendek dan belum atau tidak menimbulkan sense of belonging di 

pihak masyarakat dan low benefit di pihak pemerintah kerjasama lebih 

mengedepankan aspek karikatif atau public relations dimana 

pemerintah dan komunitas masyarakat masih dianggap sebagai obyek. 

Dengan kata lain, kemitraan belum strategis dan masih 

mengedepankan kepentingan sendiri (self interest) perusahaan, bukan 

kepentingan bersama (common interest) antara perusahaan dengan 

mitranya.    

c. Pola kemitraan produktif  

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam 

paradigma common interest. Prinsip simbiosis mutualisme sangat 

kental. Pada pola ini perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan 

lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim investasi yang 

kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan 

positif kepada perusahaan. Bisa jadi mitra dilibatkan pada pola 

hubungan resource based partnership dimana mitra diberikan 

kesempatan menjadi bagian shareholders. Skenario ini dapat 

menimbulkan sense of belonging membangun kepercayaan yang 
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semakin tinggi (high trast, high security level) serta hubungan sinergis 

antara subyek-subyek dalam paradigma common interest. 

 

D. Kerangka Pikir 

Di dalam menerapkan prinsip good governance tersebut, pemerintah 

dituntut untuk dapat membentuk kemitraan dengan swasta dan masyarakat 

madani secara nyata, yang terlibat dalam upaya kolaborasi disegala bidang, 

salah satunya dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi dalam 

bidang agribisnis tanaman kelapa sawit. 

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-

pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan 

diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh 

Pemerintah dan dunia usaha hal tersebut sebagaimana tertuang dalam  

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Dimana 

didalamnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara 

penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya.  

Sebagai perusahaan yang ada dilingkungan masyarakat, PTPN VII 

melakukan kemitraan dengan pihak petani sawit Sidomulyo. Pola kemitraan 

yang terjadi anatara pihak PTPN VII dengan petani sawit Sidomulyo ini 

merupakan pola kemitraan inti plasma. Pola kemitraan ini tergolong 

kedalam pola inti plasma karena pihak PTPN VII sebagai inti bertanggung 

jawab memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada petani dalam 

bidang penanaman serta menyediakan bibit tanaman. Sedangkan pihak 
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petani sawit yang berkedudukan sebagai plasma bertanggung jawab 

merawat tanaman dan menjual hasil TBS kepada pihak PTPN VII. Dalam 

pola kemitraan ini juga ada peran pemerintah yang mengawasi jalannya pola 

kemitraan. Di dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana 

implementasi dan efektifitas pola kemitraan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini 

ditanggungjawabkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) 

Kabupaten Lampung Tengah, PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha 

Bekri dan kelompok tani sidomulyo, dimana implementasi pola kemitraan 

tersebut apakah dapat berjalan untuk mewujudkan esensi dari tujuan 

kemitraan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan 

masyarakat. Secara jelas kerangka pikir bisa dilihat pada bagan berikut: 
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

PT. Perkebunan Nusantara 

VII Unit Bekri 

Kelompok Petani 

Sawit Sidomulyo 

Kemitraan 

Ketercapaian Tujuan Program Kemitraan 

INTI 

- Survei 

- Penyuluhan 

- Pengawasan 

- Pembelian  

 

PLASMA 

- Menyediakan lahan 

- Memelihara tanaman sawit  

- Menjual Tandan Buah Segar 

(TBS) kepada PT. Perkebunan 

Nusantara VII Unit Bekri 

Pola Kemitraan  

Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten 

Lampung Tengah 

- Fasilitator 

- Regulator 

- Mediator 
 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Jenis Penelitian 

 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell dalam Herdiansyah (2010: 

8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 

ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia 

dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan 

kompleks yang disajikan dengan melaporkan pandangan terperinci daripara 

sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya 

intervensi apapun dari penulis. 

Alasan dipilihnya jenis penelitian ini yaitu, pertama, dikarenakan topik yang 

diangkat perlu dieksplorasi secara lebih mendalam. Masalah yang terkait 

penelitian ini lebih kompleks sehingga peneliti memiliki kemantapan untuk 

menggunakan metode kualitatif karena metode ini dapat memberikan rincian 

yang lebih detail tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode 

kuantitatif. Peneliti bermaksud untuk memaparkan mengenai fakta-fakta yang 

terjadi dalam masalah penelitian, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian 

empiris yang berkaitan dengan implementasi pola kemitraan usaha tani sawit 

pada PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri. Dalam pengumpulan datanya 
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membutuhkan proses dan wawancara yang mendalam dan dokumentasi agar 

mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Alasan kedua, berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka jenis 

penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berupaya 

menyajikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat 

mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti, oleh karena 

itu peneliti ingin mendeskripsikan dan memberikan pemahaman mengenai  

fakta-fakta yang terjadi dalam masalah penelitian. 

Sesuai dengan definisi penelitian deskriptif menurut Moleong (2007: 11) 

bahwa tipe penelitian deskriptif yakni tipe penelitian yang berupaya 

menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Dalam 

jenis penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data 

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen 

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Berdasarkan kedua 

alasan tersebut maka peneliti merasa sangat cocok dalam menggunakan 

pendekatan ini. 
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B. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, 

sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang 

menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik. 

Adapun di dalam konteks penelitian ini, fokus penelitian yang digunakan, 

adalah ditetapkan setelah kegiatan  pra-riset, setelah diketahui bahwa pola 

kemitraan yang tebntuk adalah pola kemitraan inti plasma fokus penelitiannya 

diarahkan pada implementasi pola kemitraan inti plasma usaha tani sawit 

dengan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri, yang dianalisis dengan 

menggunakan beberbapa indikator sebagai berikut : 

1. Peran pemerintah (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Lampung Tengah) dalam menerapkan pola kemitraan; 

2. Peran PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri dalam menerapkan pola 

kemitraan; 

3. Peran kelompok tani dalam melakukan pola kemitraan; 

4. Ketercapaian dari tujuan program kemitraan antara PT. Perkebunan 

Nusantara VII Unit Bekri dan kelompok tani Sidomulyo.  
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C. Penentuan Informan  

 

 

Dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah sebuah perusahaan 

yang merupakan organisasi formal, maka informan ditentukan dengan 

menggunakan teknik purposive sample, dimana informan telah ditentukan 

sebelumnya oleh peneliti. Peneliti mengambil subyek secara sengaja (non 

random) karena alasan spesifik dari sample tersebut Sugiyono (2014: 85). 

Pelaksanaan dilakukan dengan langsung memilih informan yang berkompeten 

dan bersentuhan dalam pelaksanaa kemitraan. Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kuswibowo Ningsih, selaku sekretaris bidang Intersifisasi, Ekstensifikasi 

dan Divisifikasin Tanaman pada Dishutbun Lampung Tengah. 

b. Raja, selaku Sinder Kemitraan PTPN VII Unit Usaha Bekri. 

c. Wagiyo, selaku mandor besar di PT. Perkebunan Nusantara VII Unit 

Bekri. 

d. Kasdan, selaku ketua kelompok tani Sidomulyo 

 

D. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (Sangadji, 2010: 171). Data primer dari 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informan berupa wawancara 

langsung kepada pelaksana program kemitraan.  
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2. Data Sekunder  

Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi 

kebutuhan penelitian tertentu (Sangadji: 2010: 172). Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen yang berkaitan 

dengan program Kemitraan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang 

umum digunakan, antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Penggunaan metode tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan 

keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian dilakukan secara terstruktur yaitu 

peneliti menyiapkan panduan wawancara yang berisi pertanyaan-

pertanyaan untuk diajukan oleh peneliti kepada informan. Dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, 

Sinder Kemitraan, Mandor Besar Kemitraan, ketua kelompok petani 

sawit Sidomulyo beserta anggota 
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2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang 

memuat informasi tertentu. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih 

kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan 

karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 

penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek 

kesesuaian data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

surat perjanjian Nomor: 7.9/KTR/Mm/010/1997 tanggal 17 November 

1997 525.25/3014/D.4/1997. 

 

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan untuk memeroleh data yang 

berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, 

kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-

kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun 

observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung 

kegiatan dan perilaku stakeholder yang terlibat dalam implementasi pola 

kemitraan usaha tani sawit  pada PT. Perkebunan Nusantara VII Unit 

Bekri dengan Petani sawit Sidomulyo. 
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F. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah 

mengolah data tersebut, adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan 

data sebagaimana yang disebutkan oleh Moleong (2007: 151) : 

1. Editing 

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data 

yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat 

segera diperoses lebih lanjut. Tahap editing yang telah dilakukan oleh 

penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-

kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku 

dan bahasa yang mudah dipahami. 

2. Interpretasi  

Interpretasi merupakan upaya untuk memeroleh arti dan makna yang lebih 

mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil 

penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informan akurat 

yang diperoleh di lapangan. 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data merupakan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Selain itu analisis data dapat dilakukan 

pengujian guna mengetahui apakah pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau 

tidak. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis. 
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Merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang 

relevan untuk digunakan dalam penelitian (Noor, 2011: 163). 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan harian dan bahan-bahan lain 

sehinngga mudah dipahami (Sugiyono, 2013: 8). Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalaman unit-unit, 

menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai 

akhir penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:   

 

1. Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang 

mengacu dari catatan-catatan dilapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan 

membuang yang tidak perlu dan mengkordinasikan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan 

diverivikasi. Memilih data atas tingkat relevansi dan kaitannya dengan 

setiap kelompok kedua dengan menyususn data dalam satuan yang 

sejenis (Sugiyono, 2013: 92).  

2. Menampilkan Data 

Merupakan suatu usaha untuk menampilkan informasi yang tersusun 

dalam pola, sehingga mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan 
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adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan 

menampilkan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya (Sugiyono, 2013: 95).  

3. Mengambil Kesimpulan 

Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam tahap 

kesimpulan/verivikasi. Pertama, menguraikan subkategori tema. Kedua, 

menjelaskan hasil temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan 

penelitian. Ketiga, membuat kesimpulan dari temuan yang disajikan 

(Herdiansyah, 2012: 143).  

 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data 

dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: 

 

1. Teknik Memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan):  

Kriteria keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kriteria derajat kepercayaan (credibility). Penerapan derajat kepercayaan 

(credibility) pada dasarnya menggantikan konsep validiatas internal dari 

nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat 

dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan (credibility) hasil-
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hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan 

(credibility) peneliti menggunakan uji kredibilitas, sebagai berikut: 

a. Triangulasi sumber 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk triangulasi 

sumber, dimana peneliti membandingkan data hasil wawancara 

kepada sumber yang berbeda (informan yang berbeda), kemudian 

dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan 

yang berbeda dan mana yang spesifik. 

b. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  

mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang berhubungan dengan penelitian  untuk 

menguji kembali data yang ada. 

 

2. Kepastian Data (comfirmability) 

Menguji kepastian data (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses 

tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari 

konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak 

lagi subjektif tapi sudah objektif. Hal yang dilakukan untuk menguji 

kepastian ini adalah dengan seminar tertutup atau terbuka dengan 

mengundang teman sejawat dan pembimbing. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

A. Sejarah PT. Perkebunan Nusantara VII 

 

 

1. Dari Internatio I Menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII  

 

 

Perkebunan Bekri untuk pertamakalinya dibuka oleh bangsa Belanda 

pada tahun 1916 dan diberi nama Iinternatio I. Tujuh tahun kemudian, 

tepatnya pada tahun 1923 didirikanlah pabrik dengan sistem hand 

press. Lalu pada tahun 1942 Jepang berhasil mendudukan Belanda. 

Sehingga akibat kekalahan Belanda oleh Jepang,  maka perusahaan ini 

beralih kepemilikannya kepada pemerintahan Jepang hingga 

diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 

1945. Sejak hari itu resmilah perkebunan ini menjadi hak milik bangsa 

Indonesia. Namun hanya bertahan selama tiga tahun, hal ini 

disebabkan Belanda kembali ke Indonesia dan langsung mengambil 

alih perusahaan yang diberi nama Internatio II.  

 

Kepemilikan Belanda ini bertahan selama sepuluh tahun. Akhirnya 

pada tahun1961 perusahaan ini dapat diresmikan menjadi milik bangsa 

Indonesia dan diberi nama PTP Karet IX, tetapi tiga tahun kemudian 

terjadi perubahan nama menjadi PPN Sumatra II yang kantor 
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direksinya berlokasi di Tanjung Karang, Lampung.  Kemudian pada 

tahun 1964 terjadi pengklasifikasian atau penggolongan perusahaan 

menurut jenis tanaman yang dibudidayakan, sehingga perusahaan ini 

berubah sebutan menjadi PPN Aneka Tanaman III dan kantor 

direksinya pindah ke Medan. Selanjutnya, dilakukan lagi 

penggabungan perusahaan berdasarkan wilayah pada tahun 1968 yang 

secara otomatis menyebabkan pergantian nama menjadi PNP X dan 

kantor direksinya berkedudukan di Tanjung Karang. 

 

Setelah itu, pada 1 juni 1980 PNP X mengalami perubahan lagi 

menjadi PT. Perkebunan X (Persero) dan Empat belas tahun kemudian 

tepatnya tanggal 12 Juni 1994 diadakanlah restrukturasi BUMN, 

sehingga terjadi penggabungan PTP X dengan PTP XXXI Gula. Lebih 

lanjut tidak lama setelah itu, pada pergantian hari Super Semar tanggal 

11 Maret 1996, PTP X dan XXXI dirubah menjadi PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) yang disahkan berdasarkan Akta Notaris 

Harun Kamil, S.H. No. 40 tanggal 11 Maret 1996 (Sumber: Estate 

Profile 2015 PT. Perkebunan Nusantara VII). 

 

2. Unit Usaha Bekri 

Unit usaha Bekri khusus membudidayakan tanaman kelapa sawit yang 

secara topografi terletak di daratan dengan kemiringan rata-rata 5
o
 

pada ketinggian 48-62 meter di atas permukaan laut. Iklim di daerah 

ini memiliki curah hujan rata-rata 200-2500 mm dan bila hari hujan 
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100-150 HH jenis tanahnya pun berupa Latosal Aluvial dan Padsolik 

Merah Kuning. 

Mengenai jumlah pabrik sebagai alat pengelolahan kelapa sawit hingga 

kini telah ada dua pabrik. Pertama adalah pabrik pengolahan TBS 

kelapa sawit yang berkapasitas 40 ton TBS/jam. Tetapi kapasitas 

efektifnya 98% x 40 ton TBS/jam yaitu 39 ton TBS/jam, atau dapat 

diasumsikan hasil produksi puncak adalah 11%. Jadi, 39 ton TBS/jam 

x 20 jam/hari x 25 hari/bulan dibagi 11%, dan hasilnya adalah 177.171 

ton TBS. Sehingga, dapat diketahui kemampuan pabrik tiap tahun 

kurang lebih 177.271 ton TBS sesuai dengan hasil produksi puncak 

11%. Proses yang harus dilalui dalam pengolahan kelapa sawit yaitu: 

perebusan, penebahan atau penampungan, pengempaan, klarifikasi, 

pengeringan, penyimpanan dan pabrik biji. Lainnya adalah pabrik-

pabrik pengolahan inti sawit dengan kapasitas 50 ton untuk mengolah 

inti dengan kinerja perhari. Proses pengolahan inti sawit hanya 

melampaui tiga tahap yaitu : pengempaan, penyaringan, dan penyiapan 

(data PTPN VII).  

 

Hal yang sama pentingnya dengan pengolahan TBS dan inti sawit 

yaitu pengolahan limbah sawit. Tahap-tahap pengolahan limbah sawit 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Limbah yang dihasilkan dari pengolahan sawit diproses di kolam 

an aerob.  
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2. Limbah ditampung pada parit atau rorak yang berukuran 10 m (per 

parit), lebar 80cm, dengan kedalaman 70 cm dan volume 5,6 

m
3
/parit. 

3. Kemudian limbah dipompakan ke areal kelapa sawit sebagai pupuk 

cair. 

 

Pengolahan limbah di Unit Usaha Bekri dilakukan dengan cara hand 

application sesuai izin menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep.04-

05/Men.LH/1998. Sludge Feed (Colling Poun) adalah pompa yang 

digunakan dalam proses pengolahan limbah tersebut. Untuk 

pengolahan limbah ini Unit Bekri memiliki sumur pantau di areal 

limbah, semur pantau ini memiliki kedalaman 10 meter. Sedangkan 

untuk limbah padat berupa serabut dan cangkang digunakan sebagai 

bahan bakar boiler dan tandan kosong dapat juga dimanfaatkan sebagai 

pupuk organik lapangan.  

 

B. Keadaan Umum Perusahaan  

 

1. Letak Geografis 

Areal Unit Usaha Bekri terletak di desa Sinar Banten Kecamatan Bekri 

Kabupaten Lampung Tengah, kurang lebih 62 km dari kota Bandar 

Lampung. Pada umumnya dataran dengan kemiringan rata-rata 5meter 

terletak pada ketinggian 48-62 meter diatas permukaan laut dengan 

iklim B, curah hujan rata-rata 2000-2500 mm, hari hujan 100-500 HH. 

Jenis tanah Latosal Aluvial dan Padsolik Merah Kuning. Luas areal 
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perkebunan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri berdasarkan 

HGU tampak pada Tabel 1 sebagai berikut : 

 

Tabel 1.Luas Areal PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha VII 

Berdasarkan HGU. 

 

No. Lokasi Luas (Ha) Total 

TM Lain-lain TBM 

1 Afdeling I 677.9 123.1 0 801 

2 Afdeling II 1061 22.7 137 1220.7 

3 Afdeling III 1142 6.8 0 1148.8 

4 Afdeling IV 1092.6 1 0 1093.6 

5 Penghijauan  0 2.2 0 2.2 

6 Emplasmen 0 20.4 0 20.4 

7 Dam, Rawa & Jalan 0 35.1 0 35.1 

Jumlah 3973.5 211.3 137 4321.8 

 

Sumber: Profile PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri 

(2012) 

 

Luas areal terluas PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri 

adalah pada lokasi afdeling 2 sebesar 28,24% sedangkan luas terkecil 

adalah pada lokasi penghijauan sebesar 0,05%. Luas  areal terluas 

untuk tanaman menghasilkan adalah pada lokasi afdeling 3 sebesar 

28,74% sedangkan luas areal terkecil adalah pada lokasi afdeling 1 

sebesar 17,06%. Luas areal terluas tanaman belum menghasilkan 

terdapat di afdeling 2. 
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2. Batasan Wilayah 

Unit Usaha Bekri berada di dalam wilayah Distrik Way Seputih. 

Tepatnya di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri – Lampung Tengah. 

Batas Wilayah Unit Usaha Bekri sebagai berikut: 

 

Utara : Kec. Padang Ratu, Gunung Sugih 

Selatan : Kec. Bangun Rejo, Natar 

Timur : Kec. Gunung Sugih 

Barat : Kec. Padang Ratu, Bangung Rejo 

 

3. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

Menjadikan perusahaan agribisnis dan agroindustri yang tangguh 

dan berkarakter global. 

b. Misi Perusahan  

a) Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditi 

karet, kelapa sawit, teh dan tebu.  

b) Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti mengarah ke 

integrasi vertikal. 

c) Menggunakan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan 

akrab dengan lingkungan untuk menghasilkan produk 

berstandar baik untuk pasar domestik maupun internasional.  

d) Memperhatikan kepentingan sharehorders dan stakeholders, 

khususnya pekerja dan mitra tani, pemasok dan mitra usaha, 

untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuh 
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kembangkan perusahaan. (Sumber: Estate ProfilePT. 

Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri, 2015: 4). 

 

4. Tujuan Perusahaan  

a. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor 

perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan 

bertumbuh dalam skala usaha yang ekonomis, dan 

b. Menjadi perusahaan yang berkemampuan labaan (profitable), 

makmur (wealthy) dan berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat 

berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan 

nasional. 

 

5. Ruang Lingkup Bidang Usaha 

PT. Perkebunnan Nusantara VII  Unit Bekri merupakan perkebunan 

yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit yaitu 

Crude Palm Oil (CPO). PT. Perkebunnan Nusantara VII  Unit Bekri 

memperoleh bahan baku kelapa sawit dari kebun-kebun Bekri, Padang 

Ratu dan Kemitraan. Selain memproduksi Crude Palm Oil (CPO) PT. 

Perkebunnan Nusantara VII  Unit Bekri juga memproduksi Palm 

Kernel Oil (PKO).  
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C. Proses Berkembangnya Pola Kemitraan di PTPN VII 

 

1. Sejarah Pola Kemitraan  

Awal pola kemitraan kelapa sawit di Kabupaten Lampung Tengah 

dimulai pada tahun 1993 sebagai bentuk kemitraan antara PTPN VII 

Unit Bekri dengan KUD Rukun Tani Jaya, Desa Tanjung Jaya, 

Kecamatan Bangun Rejo. Upaya ini diawali dengan keinginan 

pengurus KUD Rukun Tani Jaya yang mewakili 124 orang petani 

anggotanya untuk mengembangkan lahan pertanian mereka melalui 

metode tumpang sari tanaman pangan dengan tanaman kelapa sawit 

seluas 248 Ha. 

 

Melihat dampak positif dari pengembangan kelapa sawit dengan pola 

kemitraan tersebut, Pemda Tk. II Lampung Tengah melalui Dishutbun 

Lampung Tengah segera menyambut baik rencana kerjasama. Untuk 

itu, disusunlah program pengembangan kelapa sawit dengan pola 

kemitraan bagi petani di sekitar Kabupaten Lampung Tengah. 

Berdasarkan program tersebut, kerjasama Pemda Lampung Tengah 

dengan PTPN VII dituangkan dalam surat no X.9/KTR/01/1995 dan 

surat nomor 525.26/0503/D.4/1995 tanggal 4 april 1995. 

 

Adapun beberapa hal yang disepakati mengenai pengembangan kelapa 

sawit di daerah Lampung Tengah seluas 3.000 Ha dimulai sejak tahun 

1995 selama tiga tahun, dengan setiap tahun ditanam seluas 1.000 Ha. 

Pada tahun 1997 dibuat kembali perjanjian kerjasama kemitraan antara 

Pemda Lampung Tengah dengan PTPN VII dengan nomor 
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7.9/KRT/010/1997 dan 525.25/3014/D.4/1997 tanggal 17 November 

1997. Semua itu merupakan perpanjangan kerjasama kemitraan dengan 

perluasan areal 10.000 Ha selama 5 tahun.  

 

Menurut Raja selaku Sinder Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara VII 

Unit Bekri (5 September 2015), misi PTPN VII melaksanakan program 

kemitraan adalah membantu memecahkan masalah ketimpangan 

pendapatan, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan yang cukup 

tajam antara kota dan desa. Bersamaan dirumuskannya komoditas misi 

itu, maka program kemitraan sawit yang bertujuan mengembangkan 

komoditas kelapa sawit ke berbagai wilayah melalui perluasan 

perkebunan rakyat, mengaktifkan fungsi kelembagaan seperti KUD 

untuk menunjang kegiatan kemitraan di bidang ekonomi, menjamin 

pasokan bahan baku kelapa sawit untuk kelangsungan pabrik dan 

bersama petani menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan di 

sekitar unit Bekri. 

 

Jika diamati berdasarkan keterangan informasi tersebut maka dapat 

disimpulkan dampak yang diharapkan dari pengembangan kelapa 

sawit melalui pola kemitraan yaitu meningkatkan pendapatan dan 

mengentaskan kemiskinan petani mitra, meningkatkan hasil produksi 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif komoditi ekspor perkebunan 

rakyat, meningkatkan efisiensi dan produktifitas pemanfaatan SDA 

khususnya dalam penggunaan lahan, mempercepat alih teknologi, 

manajemen dan kelembagaan kepada petani mitra, mengembangkan 
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daerah di sekitar perusahaan dalam bidang sosial, ekonomi, dan 

budaya. Terakhir merupakan wujud kerjasama yang paling 

menguntungkan antara petani mitra dan PTPN VII. 

 

2. Ruang Lingkup Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

a. Visi dan Misi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

Adapun visi dan misi PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan) adalah sebagai berikut: 

a) Visi 

Menjadi bagian PT. Perkebunnan Nusantara VII  yang mampu 

menciptakan dan mendukung keberlanjutan perusahaan melalui 

harmonisasi kepentingan perusahaan, hubungan sosial 

kemasyarakatan dan lingkungan. 

b) Misi  

- Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian 

masyarakat, khususnya Usaha Mikro kecil dan Menengah 

(UMKM), agar menjadi tanguh dan mandiri.  

- Memberdayakan masyarakat dan wilayah berdasarkan 

potensinya serta peran dan partisipasi masyarakat. 

- Membantu masyarakat mendapatkan fasilitas sosial dan 

umum yang layak dan sehat sesuai dengan kebutuhannya 

(felt needs). 

- Mempertahankan dn mengembangkan fungsi dan kualitas 

lingkungan. 
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- Membentuk perilaku wirausaha dan masyarakat yang etis 

dan profesional.  

 

b. Tujuan Program Kemitraan  

Program Kemitraan Badan Usaha  Milik Negara dengan usaha 

kecil PT. Perkebunan Nusantara VII bertujuan: 

a) Terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memperluas 

kesempatan berusaha di usaha mikro, kecil menengah 

(UMKM). 

b) Terbentuknya masyarakat yang mandiri berdasarkan potensi  

c) Terwujudnya masyarakat dan mitra binaan yang memiliki 

perilaku etis dan profesional. 

 

c. Strategi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  

1. Strategi Program Kemitraan  

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan 

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri 

melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Di tingkat 

kemitraan, untuk mencapai sasaran ditentukan tiga strategi 

yang tidak terpisahkan, yaitu: 

 

a) Strategi Assesment Kelayakan Calon Mitra 

Strategi ini merupakan langkah penting untuk seleksi bagi 

UMKM yang belum bankbale agar dapat memperoleh 

bantuan modal dari perusahaan. Strategi ini memberikan 

kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh jumlah 
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mitra UMKM yang layak dibantu guna memperlakukan dan 

mengembangkan bisnisnya. Bagi UMKM yang dengan 

bantuan modal mampu berkembang diharapkan dapat 

membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. 

 

b) Strategi Assesment Kelayakan Nilai Modal 

Strategi ini merupakan aktivitas seleksi untuk 

mempertimbangkan besaran nilai modal yang layak 

diberikan guna mendorong percepatan kemajuan usha mitra 

binaan. Pemberian besaran modal bantuan yang tidak sesuai 

dengan yang dibutuhkan justru tidak akan efektif dan 

berbalik menjadi beban bagi mitra binaan.  

 

c) Strategi Pembinaan Mitra  

Strategi ini menjadi penting karena terkait dengan 

perusahaan sikap dan perilaku mitra usaha menuju perilaku 

bisnis yang etis dan profesional. Peningkatan hard dan soft 

competence merupakan aktifitas yang menentukan disiplin 

mitra binaan untuk mempertanggung jawabkan secara sadar 

kewajibannya, karena mereka paham kewajiban tersebut 

akan berarti membantu UMKM lain untuk memperoleh 

tambahan permodalan.  

 

 

 

 

 

 



62 
 

3. Landasan Hukum Pola Kemitraan   

 

Awal tahun 1992 pemerintah mulai membuat regulasi untuk 

mendorong pelaksaan kemitraan dan sebagai acuan dasar bagi BUMN 

khususnya PTPN VII dalam mengimplementasikan kemitraan, antara 

lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budaya Tanaman. Pasal 47, 48 dan 49 mengenai 

pengarahan badan usaha untuk bekerjasama secara terpadu dengan 

usaha tani. Hal ini berarti pemerintah menugaskan badan usaha untuk 

mendorong kerjasama, kerepaduan budidaya, pemasaran dan industri. 

Selain itu GBHN 1993 mempertegas hal ini dengan mengamanatkan 

bahwa pengembangan dan pembinaan usaha nasional harus didorong 

melalui perluasan kerjasama antara usaha sekala besar, menengah dan 

kecil. Termasuk di dalamnya usaha informal dan tradisional 

berdasarkan kemitraan usaha yang saling mendukung dan saling 

menguntungkan. Lalu SK Menkeu No. 316/KMK/016/1994 turut 

menginstruksikan pemanfaatan dana bagian laba BUMN untuk 

pelaksanaan kerjasama tersebut.  

 

Sementara itu, Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha 

kecil dan menengah atau besar disertai pembinaan, pengembangan 

dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan 

menguntungkan. Kemudian diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1997 menjelaskan bahwa usaha menengah atau besar yang 

melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban 
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memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan 

kemitraan, menuju penanggung jawab kemitraan, menaati dan 

melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan 

serta, melakukan pembinaan kepada mitranya. 

 

Peraturan-petaruran tersebut, menjadi landasan bagi PTPN VII untuk 

menjalankan kemitran, yaitu sebagi proses penglibatan masyarakat 

pemilik lahan di sekitar unit usaha. Harapannya dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani sekaligus mengaktualisasikan peran sosial 

perusahaan agar esistensinya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar 

sehingga kerjasama tersebut saling menguntungkan dan 

berkesinambungan. Pilihan ini cukup strategis apalagi dengan 

pengembangan komuditas kelapa sawit melalui: pengalihan teknologi 

terapan, kemandirian pengelolaan agribisnis, meningkatkan fungsi 

kelembagaan ekonomi pedesaan dan pasokan bahan baku oleh pabrik.  

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan dalam program ini adalah 

berupa pengadaan bibit kelapa sawit yang berkualitas dan hal ini dapat 

langsung dirasakan atau mengena pada petani. 
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D. Pola Kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara VII dengan Petani 

Mitra  

 

Awal pola kemitraan kelapa sawit di Kabupaten Lampung Tengah dimulai 

pada tahun 1993 sebagai bentuk kemitraan antara PTPN VII Unit Bekri 

dengan KUD Rukun Tani Jaya, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun 

Rejo. Upaya ini diawali dengan keinginan pengurus KUD Rukun Tani Jaya 

yang mewakili 124 orang petani anggotanya untuk mengembangkan lahan 

pertanian mereka melalui metode tumpang sari tanaman pangan dengan 

tanaman kelapa sawit seluas 248 Ha. 

 

Kemitraan kelapa sawit ini memberikan dampak positif sehingga Pemda Tk. 

II Lampung Tengah melalui Disbun Lampung Tengah menyusun program 

pengembangan kelapa sawit dengan pola kemitraan bagi petani di sekitar 

Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan program tersebut, kerjasama 

Pemda Lampung Tengah dengan PTPN VII dituangkan dalam surat no 

X.9/KTR/01/1995 dan surat nomor 525.26/0503/D.4/1995 tanggal 4 april 

1995.Program kemitraan bertujuan untuk: 

a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memperluas kesempatan 

berusaha di usaha mikro, kecil menengah (UMKM). 

b. Terbentuknya masyarakat yang mandiri berdasarkan potensi  

c. Terwujudnya masyarakat dan mitra binaan yang memiliki perilaku etis dan 

profesional. 

Berdasarkan surat perjanjian antara PT. Perkebunan Nusantara VII dengan 

Kelompok Tani Sidomulyo Kecamatan Bekri Lampung Tengah nomor: 
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BEKI/KTR/154/2005, tercantum hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

dalam menjalin kemitraan tersebut. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Pihak pertama (PT. Perkebunan Nusantara VII) memberikan 

pinjaman uang dana kemitraan kepada pihak kedua (Kelompok Tani 

Sidomulyo). 

2. Uang yang menjadi objek pinjaman diperuntukan bagi keperluan 

pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam. 

3. Setelah pihak kedua menerima pinjaman bibit kelapa sawit dari 

pihak pertama, pihak kedua wajib membuat Surat Pernyataan 

Pengakuan Hutang (SPPH). 

4. Hasil Tandan Buah Segar (TBS) pihak kedua dimaksud harus 

diserahkan/ dijual kepada pihak pertama sesuai ketentuan kriteria 

teknis yang berlaku pada pihak pertama. 

Jadi dengan memahami substansi dari hak dan kewajiban antar PT. 

Perkebunan Nusantara VII dengan Kelompok Tani Sidomulyo, peneliti 

menarik kesimpulan bahwa pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. 

Perkebunan Nusantara VII  dengan petani sawit Sidomulyo di Desa Binjai 

Ngagung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah termasuk kedalam 

pola kemitraan inti plasma. Dimana pola inti plasma merupakan hubungan 

kemitran antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan 

inti yang bermitra, di mana perusahaan inti menyediakan lahan, sarana 

produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan 

memasarkan hasil produksi, di samping itu perusahaan inti tetap 
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memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan kelompok mitra usaha 

memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah 

disepakati sehingga hasil yang diciptakan harus memunyai daya kompetitif 

dan nilai jual yang tinggi. 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

1. Implementasi pola kemitraan yang terjadi antara pihak PTPN VII 

dengan petani sawit Sidomulyo menunjukkan peran pemerintah 

Daerah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Lampung sebagai regulator, fasilitator dan mediator belum terlihat 

maksimal dan  efektif. Karena peran pemerintah sebagai mediator 

dilaksanakan ketika ada pengaduan konflik dari pihak yang bermitra. 

Sedangkan PTPN VII sebagai inti sudah melaksanakan kewajibannya 

dengan maksimal dan efektif hal ini dapat dilihat dari kewajiban PTPN 

VII  saat melakukan survey, penyuluhan, pengawasan dan pembelian 

TBS dari petani yang bermitra. Peran kelompok petani sawit 

Sidomulyo sebagai plasma belum melaksanakan kewajibannya dengan 

maksimal. Karena petani sebagai plasma justru menjual hasil TBS 

kepada perusahaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa etika 

profesionalitas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh 

pihak petani sawit sebagai mitra belum dapat dilaksanakan sesuai 

dengan surat perjanjian. 
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2. Tujuan program kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara VII Unit 

Bekri dan Kelompok Tani Sidomulyo meliputi terciptanya 

pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memperluas kesempatan 

berusaha di Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang 

ditunjukkan dengan pemberian kesempatan kepada petani yang tidak 

punya modal untuk usaha untuk membeli bibit sawit diberi pinjaman 

bibit oleh PTPN VII Unit Bekri; terbentuknya masyarakat yang 

mandiri berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan alam yang 

dimiliki, ditunjukkan dengan upaya PTPN VII Unit Bekri membentuk 

kemandirian petani sawit dengan penyuluhan dan pendampingan; 

terwujudnya masyarakat dan mitra binaan yang memiliki perilaku etis 

dan profesional belum tercapai, karena ada beberapa anggota 

Kelompok Tani Sidomulyo yang menjual hasil TBS ke perusahaan 

lain. Secara keseluruhan progran kemitraan antara PTPN VII dengan 

kelompok petani sawit Sidomulyo ini dapat dikatakan cukup efektif 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, walapun masih 

terdapat beberapa ketimpangan  dalam pelaksanaannya. 

 

B. Saran  

 

Pada akhir studi ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan implementasi pola kemitraan diantaranya: 

1. Peran pemerintah sebagai mediator sebaiknya lebih ditingkatkan 

dengan cara menangani atau memediasi permasalahan yang muncul 

antara pihak PTPN VII Unit Bekri dengan kelompok tani Sidomulyo 
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secara cepat dan tanggap sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah 

Nomo. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, pemerintah harus 

bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi pembinaan, 

pengembangan, pelaksanaan kemitran usaha sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing; 

2. Penentuan harga TBS di PTPN VII Unit Bekri merupakan hasil 

keputusan dari unit usaha. Harga komoditi yang sering kali dibawah 

harga pasaran ini, hal ini tentu menjadi permasalahan yang sangat 

penting. Oleh karena itu, sebaiknya harga TBS yang dibeli PTPN VII 

Unit Usaha harus di sesuaikan dengan harga komoditi dipasaran.   

3. KUD harus didirikan lagi, dan pengurus harus memiliki sifat 

profesional dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.       

4. Agar tujuan dari pola kemitraan khususnya tujuan terwujudnya 

masyarakat dan mitra binaan yang memiliki perilaku etis dan 

profesional tercapai secara maksimal, sebaiknya pihak PTPN VII Unit 

Bekri mengkaji dan menganalisis apakah harga jual yang petani 

dapatkan dari pihak ketiga jauh lebih baik dari pada harga jual ke 

PTPN VII Unit Bekri. Karena tidak menutup kemungkinan adanya 

potongan-potongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika harga yang 

dihasilkan lebih baik PTPN VII Unit Bekri maka ini dapat menjadi 

cara guna menarik kembali petani mitra agar menjual TBS-nya 

kembali ke PTPN VII Unit Bekri. 
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