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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

1. Rosnani (2011)

Judul dalam penelitian ini yaitu Pola dan Mekanisme Kemitraan Usaha 

Tani  Jagung Di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  

tentang  pola dan mekanisme kemitraan usaha  tani jagung di Kabupaten 

Takalar, Provinsi  Sulawesi Selatan. Teknik analisis data adalah analisis 

deskriptif kualitatif untuk  mengkaji pola kemitraan dan  mekanisme 

kemitraan usaha tani jagung antara petani dengan PT. Sang Hyang Seri. Hasil 

penelitian menunjukkan kemitraan  usaha pertanian antara petani  jagung yang  

tergabung dalam dua kelompok tani dengan PT.  Sang Hyang Seri di  

Kabupaten  Takalar  dapat  dikategorikan  dalam  kemitraan  usaha pertanian 

dengan pola inti plasma. 

2. Affan Jasuli (2014)

Judul dalam penelitian ini yaitu Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas 

dengan PT. Nusafarm Terhadap Pendapatan Usahatani Kapas di Kabupaten 

Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pola  kemitraan  

yang  dilaksanakan oleh petani kapas dengan PT Nusafarm di Kabupaten 

Situbondo. (2) Pendapatan  petani  kapas  yang  melakukan  kemitraan  dengan  

PT.  Nusafarm  di Kabupaten  Situbondo . (3) Faktor-faktor  yang  

berpengaruh  terhadap  tingkat pendapatan  petani  kapas  yang  melakukan  

kemitraan  dengan  PT.  Nusafarm  di Kabupaten Situbondo. Metode  yang  
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digunakan  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitik. Metode 

yang digunakan untuk menentukan  contoh  yang  diambil  adalah  

disproportionate  stratified  random sampling yaitu metode pengambilan 

contoh dengan mengambil total petani secara keseluruhan,  dengan  strata  

jumlah  empat  kecamatan  masing-masing  satu kelompok  tani. Dari  hasil  

perhitungan  kemudian  digunakan  rumus  slovin  untuk memperoleh  jumlah  

sampel.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan sekunder, analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis pendapatan, dan analisis 

regresi linier berganda. Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1)  Pola  kemitraan  

antara  petani  kapas dengan  PT Nusafarm  di Kabupaten Situbondo  adalah  

pola  kemitraan  kerjasama operasional  agribisnis  (KOA).  Dimana  pihak  

petani  menyediakan  lahan  dan tenaga kerja, sedangkan pihak PT Nusafarm 

menyediakan sarana produksi seperti benih,  pupuk  dan  obat-obatan,  selain  

itu  PT Nusafarm  juga menanggung  biaya angkut serta memberikan 

bimbingan teknis dari budidaya hingga pasca panen dan memberikan  jaminan  

kepastian  pasar  kepada  petani. Tetapi  pihak  PT Nusafarm tidak 

memberikan kategori atau tingkatan terhadap kualitas kapas yang dihasilkan 

petani, sehingga petani yang menghasilkan kualitas kapas yang bagus tetap 

dibeli dengan  harga  yang  sama  oleh  pihak  PT  Nusafarm. Maka  dalam  

hal  ini  petani masih merasa dirugikan oleh pihak PT Nusafarm (Win-Lose) 

(2) Pendapatan rata-rata  yang diterima oleh petani kapas di Kabupaten 

Situbondo adalah  sebesar Rp 1.235.818,75, nilai tersebut menunjukkan 

keuntungan bagi petani (3) Faktor-faktor yang  berpengaruh  nyata  terhadap  
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pendapatan  usahatani  kapas  adalah  biaya produksi, pendidikan petani, dan 

luas lahan. Faktor-faktor yang berpengaruh tidak nyata terhadap pendapatan 

usahatani kapas adalah umur petani dan lama bermitra. 

3. Adidhana Satya Prasasta (2013) 

Judul dalam penelitian ini yaitu Analisis Kemitraan Antara Perusahaan 

Benih dengan Petani Penangkar Kedelai Hitam, Jagung Manis, dan Jagung 

Hibrida di Bantul Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pola 

kemitraan yang dilakukan antara perusahaan benih dengan petani penangkar 

benih kedelai hitam, jagung manis, dan jagung hibrida. (2) menganalisis 

keuntungan petani penangkar dalam kemitraan antara perusahaan benih 

dengan petani penangkar benih kedelai hitam, jagung manis, dan jagung 

hibrida. (3) menganalisis risiko petani penangkar dalam kemitraan antara 

perusahaan benih dengan petani penangkar benih kedelai hitam, jagung manis, 

dan jagung hibrida. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan pada 

perusahaan benih dengan petani penangkar benih kedelai hitam, jagung manis, 

dan jagung hibrida tidak ada perbedaan, yaitu pola kemitraan Inti-Plasma. 

Hubungan kemitraan dilaksanakan dengan disertai menampung hasil produksi, 

membeli hasil produksi, memberi bimbingan teknis dan pembinaan 

manajemen kepada kelompok mitra, memberi pelayanan kepada kelompok 

mitra berupa permodalan, saprodi, teknologi, mempunyai usaha budidaya 

pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, dan menyediakan lahan. 

Kemitraan penangkaran benih jagung manis memiliki keuntungan paling 
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besar, dan kemitraan penangkaran benih jagung hibrida memilikirisiko paling 

besar.  

 

2.1.2 Jagung Hibrida 

a.  Definisi Jagung Hibrida  

Jagung hibrida adalah jagung yang benihnya merupakan keturunan pertama 

dari persilangan dua jalur atau lebih dimana sifat-sifat individunya heterozygot 

dan homogen (Ariadi, 2009). Jagung hibrida merupakan generasi pertama atau F1 

dari persilangan antara dua galur. Jagung hibrida dapat diperoleh dari hasil seleksi 

kombinasi atau disebut hibridasi. Hibridasi merupakan perkawinan silang antara 

tanaman satu dengan tanaman yang lain dalam satu spesies untuk mendapatkan 

genotipe (sifat-sifat dalam) yang unggul. 

Benih jagung hibrida dihasilkan dari pembuatan silang secara alamiah yang 

kemudian dikembangbiakkan lebih lanjut dengan proses pembuatan satu tanaman 

yang berulang selama lebih dari tujuh generasi. Bibit hasil pembuatan sendiri ini 

kemudian disilangkan dalam program pembiakan selektif guna menghasilkan 

benih jagung hibrida generasi pertama atau F1. Benih jagung hibrida ini dapat 

menghasilkan tanaman seragam yang diuntungkan oleh efek heterosis dan vigor 

hibrida. Heterosis memberikan daya hasil yang lebih besar kepada keturunan yang 

dihasilkan dari pembuahan satu tanaman dan keturunan setara yang merupakan 

hasil persilangan (Hipi et al, dalam Dewi, 2010). 
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b.  Keunggulan Jagung Hibrida 

Tipe hibrida mempunyai potensi hasil yang lebih tinggi dari pada tipe bersari 

bebas, karena hibrida memiliki gen dominan yang mampu untuk memberi hasil 

tinggi. Hibrida dikembangkan berdasarkan adanya gejala hybrid vigor atau 

heterosis dengan menggunakan galur tanaman generasi F1 sebagai tanaman 

produksi. Oleh karena itu benih hibrida selalu dibuat ataupun diperbaharui untuk 

mendapatkan generasi F1. Keunggulan jagung hibrida adalah kapasitas 

produksinya tinggi sekitar 8-12 ton per hektar, lebih toleran terhadap hama 

penyakit, lebih tanggap terhadap pemupukan, pertanaman, dan tongkol lebih 

seragam (Redaksi Agromedia, dalam Dewi, 2010). 

c.  Pasar 

Pasar sebagai tempat dimana produk dari perusahaan ditawarkan kepada 

konsumen potensialnya tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (Umar, 2002). 

Sedangkan pemasaran suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, 

budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari beberapa faktor tersebut 

adalah masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan menukarkan produk yang 

dimiliki nilai komoditas (Rangkuti 2011). 

Aspek peluang pasar tanaman jagung mempunyai prospek yang cerah untuk 

diusahakan karena permintaan konsumen dalam negeri dan peluang ekspor yang 

terus meningkat. Rukmana (1997) mengemukakan bahwa prospek usahatani 

tanaman jagung cukup cerah bila dikelola secara intensif dan komersial berpola 

agribisnis. Pemintaan pasar dalam negeri dan peluang ekspor komoditas jagung 
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cenderung meningkat tahun ketahun, baik untuk memenuhi kebutihan pangan 

maupun non pangan. Disamping itu juga prospek pasar produksi jagung semakin 

baik, karena didukung oleh adanya kesadaran gizi dan diversifikasi bahan 

makanan pada masyarakat. Demikian juga untuk keperluan bahan baku industri 

rumah tangga seperti emping jagung, wingko jagung dan produk jagung olahan 

lainnya dan untuk keperluan bahan baku pakan ternak, serta untuk ekspor 

memerlukan produk jagung dalam jumlah yang besar. Keadaan ini merupakan 

peluang pasar yang potensial bagi petani dalam mengusahakan tanaman jagung. 

Dengan demikian peningkatan produksi jagung baik kualitas maupun kuantitas 

sangat penting. 

 

2.1.3 Gambaran Umum Kemitraan  

a. Konsep Kemitraan  

Menurut Hendrojogi  (1999)  pola  kerjasama  atau  kemitraan usaha antara 

pengusaha  besar  dan  koperasi  serta  pengusaha  kecil  haruslah  mengacu  pada  

memberikan  keuntungan  kepada  kedua  belah  pihak.  Banyak  faktor  yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu kemitraan usaha. Kemitraan strategis memang 

memiliki  potensi  untuk membuat  rekan  kemitraan  lebih  kuat  dan  stabil,  

namun kemitraan sering pula membawa kekecewaan. Dua faktor utama yang 

menentukan keberhasilan  atau  kegagalan  dari  hubungan  kerjasama  ini  yaitu:  

tujuan  yang ditetapkan  bagi  kemitraan  tersebut  dan  perilaku  atau  sifat  dan  

sikap  dari  pihak yang turut serta dalam kemitraan.  
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Menurut Sulistyani  (2004) kemitraan merupakan pemecah masalah untuk 

meningkatkan  kesempatan  petani  kecil  dalam  perekonomian  nasional,  

sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Kemitraan  merupakan  suatu  

bentuk persekutuan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang membentuk  ikatan  

kerjasama  atas dasar kesepakatan dan  saling membutuhkan. Tujuan kemitraan  

antar  lain  adalah untuk  meningkatkan  pendapatan,  usaha,  jaminan  suplai  

jumlah,  dan  kualitas produksi. Pelaku kemitraan meliputi petani, kelompok  tani, 

gabungan kelompok tani, dan perusahaan yang bergerak dibidang pertanian.  

Kemitraan merupakan  strategi  bisnis  yang  dilakukan  oleh  2  (dua)  pihak 

atau  lebih,  dalam  jangka  waktu  tertentu,  untuk  meraih  keuntungan  bersama, 

dengan  prinsip  saling  membutuhkan  dan  saling  membesarkan.  Kemitraan 

merupakan  strategi  bisnis  yang  keberhasilannya  sangat  ditentukan  oleh  

adanya kepatuhan  diantara  pihak  yang  bermitra  dalam menjalankan  etika  

bisnis,  dalam konteks ini, pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan 

tersebut, harus memiliki  dasar-dasar  etika  bisnis  yang  dipahami  bersama  dan  

dianut  bersama, sebagai  titik  tolak  dalam menjalankan  kemitraan. Hal  ini  erat  

kaitannya  dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku 

kemitraan  (Soemardjo,  

2004). 

Kemitraan  usaha  adalah  jalinan  kerjasama  usaha  yang  saling 

menguntungkan  antara  pengusaha  kecil  dengan  pengusaha  menengah/besar 

(perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha 

besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.  
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Menurut  Hafsah  (2002)  kemitraan  merupakan  strategi  bisnis  yang 

dilakukan oleh dua pihak atau  lebih, dalam  jangka waktu  tertentu, untuk meraih 

keuntungan  bersama,  dalam  prinsip  saling  membutuhkan  dan  saling 

membesarkan. Kemitraan merupakan  suatu  strategi bisnis,  yang keberhasilannya 

sangat  ditentukan  oleh  adanya  kepatuhan  di  antara  yang  bermitra  dalam 

menjalankan  etika  bisnis. Konteks  ini  perilaku-perilaku  yang  terlibat langsung 

dalam kemitraan  tersebut, harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami  

bersama  dan  dianut  bersama,  sebagai  titik  tolak  dalam  menjalankan 

kemitraan. Hal  ini erat kaitannya dengan peletakkan dasar-dasar moral berbisnis 

bagi pelaku-pelaku kemitraan.  

Konsep  kemitraan  yang  banyak  dilakukan  di  Indonesia  terdiri  dari  

dua tipe, yaitu tipe dipersial dan tipe sinergis (Soemardjo, dkk, 2004): 

(a)  Tipe Dipersal  

Dispersal berasal dari kata asal dipersi yang artinya terbesar. Dalam hal ini 

tipe dispersal dapat diartikan sebagai pola hubungan antar-pelaku usaha yang 

satu sama  lain memiliki  ikatan  formal  yang  kuat.  Tipe  dipersial  dicirikan  

tidak  ada hubungan organisasi  fungsional antara  setiap  tingkatan usaha 

pertanian hulu dan hilir.  Jaringan  agribisnis  hanya  terikat  pada mekanisme  

pasar,  sedangkan  antar-pelakunya  bersifat  tidak  langsung  dan  impersonal.  

Sehingga  setiap  pelaku agribisnis  hanya  memikirkan  kepentingan  diri  

sendiri.  Dalam  kondisi  tersebut, pelaku  tidak menyadari bahwa sebenarnya 

mereka saling membutuhkan. Bahkan salah  satu  pihak,  terutama  pihak  

investor,  cenderung  eksploitatif  sehingga menjurus pada kematian usaha 
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bersama. Pada  kemitraan  tipe  dispersal,  pihak  pengusaha  lebih  kuat  

dibandingkan produsen.  Pihak  pengusaha  ini  sangat  berperan  dalam  

berhubungan  dengan produsen yang  lemah. Akan  tetapi, hubungan yang  

terjalin di antara kedua belah pihak tidak sinergis dan  tidak 

berkesinambungan karena  tidak bersifat kemitraan. Kondisi seperti  itu 

menimbulkan kesenjangan dalam sistem bisnis hulu dan hilir.  

Kesenjangan  yang  terjadi  berupa  informasi  tentang mutu,  harga,  

teknologi,  dan akses  permodalan. Dengan  demikian  pemodal  kuat  yang  

umumnya  berwawasan luas,  lebih berpendidikan,  dan  telah  berperan  di  

subsistem  hilir  menjadi diuntungkan oleh berbagai kelemahan pengusaha 

kecil sebagai produsen. 

 

Gambar 1. Kondisi Kemitraan Tipe Persial 
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(b)  Tipe Sinergi dan Saling Menguntungkan  

Tipe  ini  berbasis  pada  kesadaran  saling  membutuhkan  dan  saling 

mendukung pada masing-masing pihak yang bermitra. Sistem kemitraan jenis 

ini sudah mulai banyak ditemukan di daerah pdalaman  (hinterland) kota-kota 

besar dan kota menengah. Contoh kemitraan sisitem ini adalah kemitraan 

petani kapas, karena  telah  terbukti  menunjukkan  sinergi  kerjasama  usaha  

yang  saling menguntungkan  dan  saling  memperkuat  serta  menjadikan  

kerjasama  bisnis mereka berkesinambungan. Sinergi yang dimaksud saling 

menguntungkan di sini diantaranya  dalam  bentuk  petani  menyediakan  

lahan,  sarana  dan  tenaga  kerja, sedangkan  pihak  eksportir  menyediakan  

modal,  bimbingan  teknis,  dan  atau penjaminan pasar.  

Konsep kemitraan agribisnis menjadikan salah satu pilihan yang prospektif 

bagi  pengembangan  iklim  bisnis  yang  sehat  di  Indonesia  pada masa  

yang  akan datang. Hal  tersebut  dapat  terjadi  jika  konsep  kemitraan  yang  

dijalankan  benar-benar  dapat menjembatani  kesenjangan  antar-subsistem  

dalam  system  hulu-hilir (produsen-industri pengolahan-pemasaran) maupun 

hulu-hulu (sesama produsen). 
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Gambar 2. Kondisi Kemitraan Tipe Sinergis 

Lebih  lanjut menurut  Soemardjo,  dkk  (2004),  dalam  sistem  agribisnis  

di Indonesia,  terdapat  5  (lima)  bentuk  kemitraan  antara  petani  dengan  

pengusaha besar:  

(a)  Pola Kemitraan Inti-Plasma  

Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani atau kelompok 

mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan inti menyediakan 

lahan, sarana produksi, bimbingan  teknis, manajemen, menampung dan 

mengolah, serta memasarkan  hasil  produksi,  sedangkan  kelompok  mitra  

bertugas  memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan 

yang telah disepakati.  

Keunggulan sistem inti-plasma:  

1. Terciptanya saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan 

usaha kecil sebagai plasma mendapatkan pinjaman permodalan, 

pembinaan teknologi dan manajemen, sarana produksi, pengolahan serta 

pemasaran hasil dari perusahaan mitra. Perusahaan inti memperoleh 

standar mutu bahan baku industri yang lebih terjamin dan 

berkesinambungan.  

2. Terciptanya peningkatan usaha  

Usaha  kecil  plasma  menjadi  lebih  ekonomis  dan  efisien  karena  

adanya pembinaan dari perusahaan  inti. Kemampuan pengusahaan  inti 

dan kawasanpasar  perusahaan  meningkat  karena  dapat  

mengembangkan  komoditas sehingga barang produksi yang dihasilkan 
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mempunyai keunggulan dan  lebih mampu  bersaing  pada  pasar  yang  

lebih  luas,  baik  pasar  nasional,  regional, maupun internasional.  

3. Mendorong perkembangan ekonomi  

Berkembangnya  kemitraan  inti-plasma  mendorong  tumbuhnya  pusat-

pusat ekonomi  baru  yang  semakin  berkembang.  Kondisi  tersebut  

menyebabkan kemitraan  sebagai  media  pemerataan  pembangunan  dan  

mencegah kesenjangan sosial antar daerah.  

Kelemahan sistem plasma:  

1. Pihak  plasma  masih  kurang  memahami  hak  dan  kewajibannya  

sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar.  

2. Komitmen  perusahaan  inti  masih  lemah  dalam  memenuhi  fungsi  dan 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma.  

3. Belum  ada  kontak  kemitraan  yang menjamin  hak  dan  kewajiban  

komoditas plasma sehingga  terkadang pengusaha  inti mempermainkan 

harga komoditas plasma. 

(b)  Pola Kemitraan Subkontrak  

Pola  kemitraan  subkontrak merupakan  pola  kemitraan  antara  

perusahaan mitra  usaha  dengan  kelompok mitra  usaha  yang memproduksi  

komponen  yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari 

produksinya.  

Keunggulan pola kemitraan subkontrak:  

Kemitraan  ini  ditandai  dengan  adanya  kesepakatan  mengenai  kontrak 

bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Pola subkontrak 
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sangat bermanfaat  bagi  terciptanya  alih  tehnologi,  modal,  keterampilan  

dan produktivitas, serta terjaminnya pemasaran produk pada kelompok mitra.  

Kelemahan pola kemitraan subkontrak:  

1. Hubungan  subkontrak  yang  terjalin  semakin  lama  cenderung  

mengisolasi produsen  kecil  mengarah  ke  monopoli  atau  monopsoni,  

terutama  dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran. 

2. Berkurangnya nilai-nilai kemitraan antara kedua belah pihak.  

3. Kontrol  kualitas  produk  ketat,  tetapi  tidak  diimbangi  dengan  sistem 

pembayaran yang tepat.  

(c)  Pola Kemitraan Dagang Umum  

Pola  kemitraan  dagang  umum  merupakan  hubungan  usaha  dalam 

pemasaran  hasil  produksi.  Pihak  yang  terlibat  dalam  pola  ini  adalah  

pihak pemasaran  dengan  kelompok  usaha  pemasok  komoditas  yang  

diperlukan  oleh pihak  pemasaran  tersebut.  Keuntungan  berasal  dari  

margin  harga  dan  jaminan harga  produk  yang  yang  diperjual-belikan,  

serta  kualitas  produk  sesuai  dengan kesepakatan pihak yang bermitra.  

Keunggulan pola kemitraan dagang umum:  

Kelompok mitra  atau  koperasi  tani  berperan  sebagai  pemasok  

kebutuhan yang  diperlukan  oleh  perusahaan  mitra,  sementara  itu  

perusahaan  mitra memasarkan  produk  kelompok  mitra  ke  konsumen.  

Kondisi  tersebut menguntungkan  pihak  kelompok  mitra  karena  tidak  

perlu  bersusah  payah memasarkan hasil produknya sampai ke tangan 

konsumen.  
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Kelemahan pola kemitraan dagang umum:  

1. Sistem  prakteknya,  harga  dan  volume  produknya  sering  ditentukan  

secara sepihak oleh pengusaha mitra sehingga merugikan kelompok mitra.  

2. Sistem  perdagangan  sering kali  ditemukan  berubah  menjadi  bentuk 

konsinyasi.  

(d)  Pola Kemitraan Keagenan  

Pola  kemitraan  keagenan merupakan  bentuk  kemitraan  yang  terdiri  

dari pihak  perusahaan  mitra  dan  kelompok  mitra  atau  pengusaha  kecil.  

Pihak perusahaan  mitra  memberikan  hak  khusus  kepada  kelompok  mitra  

untuk memasarkan  barang  atau  jasa  perusahaan  yang  dipasok  oleh  

pengusaha  besar mitra. 

Perusahaan  besar/menengah  bertanggung  jawab  atas  mutu  dan  volume 

produk  (barang  dan  jasa),  sedangkan  usaha  kecil  mitranya  berkewajiban 

memasarkan  produk  atau  jasa.  Di  antara  pihak-pihak  yang  bermitra  

terdapat kesepakatan  tentang  target-target  yang  harus  dicapai  dan  

besarnya  komisi  yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk. 

Keuntungan usaha kecil (kelompok mitra) dari pola kemitraan ini bersumber 

dari komisi oleh pengusaha mitra sesuai dengan kesepakatan.  

Keunggulan pola kemitraan keagenan:  

Pola  ini memungkinkan  dilaksanakan  oleh  pengusaha  kecil  yang  

kurang kuat modalnya  karena  biasanya menggunakan  sistem mirip  

konsinyasi. Berbeda dengan pola dagang umum yang  justru perusahaan 



23 
 

besarlah yang kadang-kadang lebih  banyak  mengangguk  keuntungan  dan  

kelompok  mitra  haruslah  bermodal kuat.  

Kelemahan pola kemitraan keagenan:  

1. Usaha  kecil  mitra  menetapkan  harga  produk  secara  sepihak  sehingga 

harganya menjadi lebih tinggi di tingkat konsumen.  

2. Usaha  kecil  sering  memasarkan  produk  dari  beberapa  mitra  usaha  

saja sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi 

target.  

(e)  Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)  

Pola  kemitraan  KOA  merupakan  hubungan  bisnis  yang  dijalankan  

oleh kelompok mitra  dengan  perusahaan mitra. Kelompok mitra 

menyediakan  lahan, sarana, dan  tenaga kerja,  sedangkan pihak perusahaan 

mitra menyediakan biaya, modal,  manajemen,  dan  pengadaan  sarana  

produksi  untuk  mengusahakan  atau membudidayakan  suatu  komoditas  

pertanian.  Perusahaan  mitra  juga  berperan sebagai penjamin pasar produk 

dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan  dan  

pengemasan.  KOA  telah  dilakukan  pada  usaha  perkebunan, seperti 

perkebunan tebu, tembakau, sayuran, dan usaha perikanan tambak. Dalam 

KOA  terdapat  kesepakatan  tentang  pembagian  hasil  dan  resiko  dalam  

usaha komoditas pertanian yang dimitrakan.  

Keunggulan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis:  

Keunggulan  kemitraan  ini  sama  dengan  keunggulan  sistem  inti-

plasma. Pola  kemitraan  kerjasama  operasional  agribisnis  ini  paling  
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banyak  ditemukan pada masyarakat pedesaan, antara usaha kecil di desa 

dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil.  

Kelemahan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis:  

1. Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek 

pemasaran dan  pengolahan  produk  terlalu  besar  sehingga  dirasakan  

kurang  adil  oleh kelompok usaha kecil mitranya.  

2. Perusahaan mitra  cenderung monopsoni  sehingga memperkecil  

keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil mitranya.  

3. Belum  ada  pihak  ketiga  yang  berperan  efektif  dalam  memecahkan 

permasalahan di atas. 

Faktor-faktor  pendorong  terjalinnya  kemitraan  antara  petani  dengan 

pengusaha dari sisi petani adalah sebagai berikut (Basoenondo, dalam Wulandari, 

2004):  

1.  Adanya jaminan modal  

Petani  umumnya  mau  menjalin  kerjasama  atau  bermitra  dengan  adanya 

jaminan modal. Asumsi yang ada, dengan adanya modal petani dapat dengan 

mudah mengerjakan  lahannya,  karena modal merupakan  faktor  utama  bagi 

petani sebagai sumber dana.  

2.  Ketersediaan pupuk  

Petani menganggap  tersedianya pupuk akan memudahkan petani melakukan 

kegiatan  usahataninya,  dan  penggunaan  pupuk  akan meningkatkan  kualitas 

produk, tentu saja harus disertai bimbingan penggunaan pupuk yang tepat.  
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3. Anjuran  penanaman  varietas  atau  jenis  tertentu  sesuai  dengan  yang   

diinginkan pabrikan. Diasumsikan  jika pabrikan memberikan anjuran varietas  

tertentu maka pada saat panen, maka pabrikan akan membeli produk petani. 

4.  Adanya jaminan kepastian pasar  

Asumsi yang ada, jika pabrikan memberikan bantuan modal atau memberikan 

kepercayaan  kepada  petani  dengan  memberikan  bantuan  modal,  berarti 

pabrikan akan menerima produk petani.  

5.  Adanya bimbingan teknis budidaya  

Diasumsikan jika pengusaha atau pabrikan memberikan bantuan modal, maka 

tidak  mungkin  pabrikan  akan  membiarkan  petani  berusahatani  tanpa 

bimbingan  teknis  dari  pihak  pabrikan.  Bimbingan  teknis  dilakukan  untuk 

mengurangi  resiko  kegagalan  dari  pihak  petani. Resiko  kegagalan  ini  

dapat berdampak  pada  resiko  pengembalian modal  yang  cukup  kecil.  

Bimbingan teknis  akan  membuat  petani  lebih  terarah  dalam  melakukan  

kegiatan usahataninya  dan merasa  aman  terhadap  terjadinya  cacat  fisik  

sejak  tanam.  

Misal warna tidak sesuai (nemor), berlubang karena serangan hama penyakit, 

dan lainnya, sehingga dapat diantisipasi sejak dini, dimana kegiatan antisipasi 

ini dilakukan dari kedua belah pihak yang bermitra.  

6.  Adanya bimbingan teknis pasca panen/pengeringan  

Diasumsikan  bimbingan  teknis  pasca  panen  akan  mengurangi  cacat  fisik 

seperti robek (rambing).  
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7.  Adanya  keterlibatan  pemerintah  dalam  kerjasama  antara  petani  dengan 

pengusaha Pemerintah  dapat  melakukan  pembinaan  kepada  petani,  

sehingga  petani mendapatkan  2  (dua)  sumber  informasi  pasar  yang  dapat 

menampung  hasil produksinya. Jika pada nantinya terjadi permasalahan maka 

pemerintah dapat menjadi  penengah  yang  dapat  menghubungkan  petani  

dengan  pengusaha, sehingga posisi lemah petani dapat diperkuat dengan posisi 

pemerintah.  

8.  Keterbukaan pihak pabrikan  

Pabrikan yang yang mengajak bermitra adalah pabrika yang  transparan, baik 

pada masalah jumlah/kuantitas produk yang akan dibeli, maupun kualitas dan 

harga yang dikehendaki pabrikan.  

9.  Penanggung resiko  

Diasumsikan petani akan mau bermitra jika pihak pabrikan yang memberikan 

bantuan berupa modal maupun sarana produksi lain, akan memberikan solusi 

jika  terjadi  hal-hal  yang  tidak  dapat  diprediksi. Misalnya  datangnya  hujan 

lebih  awal  yang  disertai  badai,  sehingga  tembakau  petani  mengalami 

kerusakan. Keadaan ini tidak akan menyebabkan pabrikan lepas tangan begitu 

saja  meninggalkan  petani,  akan  tetapi  dapat  memberikan  solusi  yang  baik 

walaupun secara teknis sangat sulit dilakukan.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Pada dasarnya semua usaha yang dilakukan selalu menginginkan suatu 

keuntungan yang mampu meningkatkan kesejahteraannya. Begitu pula dengan 
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petani yang menginginkan hasil panennya dapat dijual dengan harga yang lebih 

tinggi, perusahaan juga selalu berupaya untuk memenuhi permintaan pasar yang 

sudah menjadi targetnya. Sehingga terciptalah kerjasama agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan semua pihak. Sehingga petani dapat bermitra dengan lembaga yang 

terkait agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

Terkait dengan kegiatan kemitraan antara petani jagung dengan 

perusahaan pembenihan ada banyak hal yang telah dialami petani yang dapat 

menggambarkan keinginan petani untuk berperan aktif dalam kegiatan kemitraan 

pembenihan jagung. Sehingga antara kedua belah pihak memiliki hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan, sehingga tercapai kerjasama yang ideal. 

Kerjasama dalam bentuk mitra ini dibutuhkan saling percaya, saling melengkapi 

serta saling menguatkan karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk 

menciptakan kejasama dalam bentuk mitra yang optimal. 

Perusahaan pembenihan ini melakukan mitra dengan petani jagung untuk 

mempermudah penyediaan bahan baku produksi benih jagung. Hal ini dilakukan 

bukan hanya untuk kepentingan bersama, dimana petani juga akan mendapat 

untung karena hasil pertaniannya akan dibeli oleh perusahaan dengan harga lebih 

tinggi dari pada harga pasar secara umum. Selain itu petani juga mendapatkan 

sarana produksi dan pinjaman modal, bukan hanya itu petani mitra juga 

mendapatkan pengarahan untuk melakukan pengkaran benih jagung ini. Sehingga 

jagung yang dihasilkan layak untuk digunakan bahan baku produksi benih jagung. 

Peran petani mitra ini dalam penyediaan bahan baku pembenihan cukup 

banyak diantaranya adalah menyediakan lahan untuk penangkaran benih, merawat 
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tanaman serta menyerahkan hasil panennya sesuai dengan perjanjian yang 

sepakati. Banyak hal yang telah dialami petani yang dapat menggambarkan 

keinginan petani untuk berperan aktif dalam kemitraan pembenihan jagung. Hal 

ini dapat dilihat dari pertisipasi aktif petani baik dalam perencaan, pelaksanaan 

dan pengawasan dari setiap pelaksana kegiatan tersebut.  

Merujuk pada penelitan Febriati (2006), faktor eksternal petani jagung 

yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan pembenihan jagung hibrida antara 

PT. Dupon Indonesia dengan petani jagung mitra di kacamatan pakis kabupaten 

malang yaitu antara lain: dukungan fasilitas, dukungan teknologi, dukungan aparat 

desa, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan kelembagaan masyarakat. Selain 

faktor-faktor tersebut keberhasilan kegiatan didukung oleh elemen lain seperti 

adanya rasa saling menghargai antara inti dan plasma. Kesesuain tujuan dan 

pelaksanaan kegiatan, saling ketergantungan antara inti dan plasma serta adanya 

transfarasi/ keterbukaan informasi dari inti kepada plasma.   
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