
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk memperoleh

hasil  keuntungan  yang  besar.  Pokok  usaha  dari  perusahaan  adalah  suatu

kegiatan  produksi  yang menghasilkan  produk  berupa  barang  dan  kegiatan

penawaran  berupa  produk  jasa  yang  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan

keuntungan ekonomi yang maksimal serta sebisa mungkin untuk mencegah

kerugian  secara  maksimal.  Perusahaan diartikan  sebagai  sebuah organisasi

yang memproses perubahan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya

ekonomi  menjadi  barang  dan  jasa  yang  diperuntukkan  bagi  pemuasan

kebutuhan para pembeli (konsumen) sedang diharapkan akan diberikan laba

kepada para pemiliknya. 
Pada satu sisi suatu perusahaan diakui sebagai salah satu penggerak dan

penompang  ekonomi  nasional.  Peran  perusahaan  dalam  meningkatkan

pertumbuhan pada sektor ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi

yang positif.  Menciptakan lapangan kerja, produk berupa barang serta jasa

yang  dihasilkan  dari  usaha  perusahaan  dan  pembayaran  pajak  yang  besar

merupakan kontribusi yang sangat besar manfaatnya bagi pendapatan sebuah

Negara.
Perseroan terbatas (PT) diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1995.  Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  didirikan  atas

perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  moral  dasar  yang  terbagi
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kedalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

uandang pasal 1 ayat 1 UUPT (Ibrahim, 2006:22).
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  berdirinya

Perseroan  Terbatas  didasarkan  atas  adanya  perjanjian  antara  mereka  (para

pihak)  yang  mendirikannya.  Perjanjian  untuk  mendirkan  suatu  Perseroan

Terbatas tersebut dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta

notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  indonesia.  Ibrahim,  2006:49  Perseroan

Terbatas yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak

bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  ketertiban  umum

dan/atau kesusilaan.
Kemitraan adalah suatu hubungan antara perusahaan inti dengan mitra

mempunyai  target  keutuhan  ekonomi  yang  tinggi,  karena  pola  kemitraan

dapat  mengatasi  segala  kendala  berupa  pendanaan  hingga  kualitas  pada

produk. Perusahaan inti juga akan mendapatkan manfaat yang cukup besar,

antara lain mereka dapat memasarkan produknya kepada mitra usaha, selain

itu mereka juga akan mendapatkan sebagian hasil dari mitranya.
Tujuan  akhir  melakukan  kemitraan  adalah  untuk  memperoleh

pendapatan serta manfaat dari sebuah kerjasama, baik materil maupun non-

materil  bagi  perusahaan  maupun  mitra  usaha.  Yakni  meningkatkan

pendapatan  dan taraf  hidup usaha  serta  menyediakan lapangan kerja  yang

berkesinambungan di sektor budidaya. Dari sisi perusahaannya sebagai inti

kemitraan pun memperoleh pendapatan finansial bagi perusahaan. Kemitraan

dikatakan  baik  jika  mampu  memperoleh  pendapatan  atau  nilai  lebih  bagi

perusahaan  dengan  mitra  usaha.  Salah  satu  perusahaan  yang  melakukan

kemitraan dengan petani tambak udang adalah PT Wachyuni Mandira di Desa
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Bumi  Pratama  Mandira  Kecamatan  Sungai  Menang  Kabupaten  Ogan

Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
Desa  Bumi  Pratama  Mandira  merupakan  desa  yang  masyoritas

masyarakatnya  bekerja  sebagai  petani  tambak  udang  di  PT  Wachyuni

Mandira.  Antara  petani  tambak  udang  dengan  PT  Wachyuni  Mandira

memiliki hubungan kerja yang disebut Kemitraan. Para petani tambak udang

ini diberi pinjaman berupa modal baik tunai maupun peralatan atau aset untuk

memenuhi  kebutuhan  operasional  tambak  udang  serta  sembako  untuk

kebutuhan sehari-hari.
Desa Bumi Pratama Mandira  merupakan daerah transmigrasi  dimana

banyak orang dari  berbagai  daerah,  mencari  nafkah sebagai petani tambak

udang.  Hasil  survey awal,  temuan dilapangan mengenai program kerja  PT

Wachyuni  Mandira  untuk  para  petani  tambak  udang  salah  satunya  yaitu

program  kemitraan  dengan  pinjaman  lunak  kepada  masyarakat  guna

meningkatkan  kualitas  usahannya.  PT  Wachyuni  Mandira  belum  mampu

membantu menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi masyarakat, karena

pengelola  dilapangan  menghadapi  masalah  dan  kendala,  seperti  penjualan

udang menurun sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar.
Akibat dari permasalahan di atas maka menimbulkan perubahan sosial

dalam masyarakat setempat. Pada umumnya, penduduk desa Bumi Pratama

Mandira apabila ditinjau dari segi kehidupan, sangat terikat dan sama-sama

tergantung pada budidaya udang. Karena sama-sama terikat dan bergantung

pada unsur yang sama, sehingga kepentingan pokok juga akan bekerja sama

untuk  mencapai  kepentingan-kepentingannya.  Misalnya,  pada  saat  musim

persiapan  untuk  menebar  kembali  bibit-bibit  udang  (benur),  mereka  akan
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bersama-sama bergotong royong, seperti menabur kapur pada tanah didasar

tambak  agar  tanah  menjadi  keras  kemudian  menebar  bibit-bibit  udang

(benur).  Namun  sebaliknya,  akibat  dari  kerugian  yang  terjadi  pada

perusahaan,  rasa  memiliki  antar  masyarakat  menjadi  berkurang  karena

masyarakat  memilih  untuk  pulang  kekampung  halaman  untuk  berkumpul

dengan  keluarga  dari  pada  mengurus  tambak  mereka  sendiri,  sehingga

membebankan  tambak  mereka  kepada  tetangganya,  seperti  ketika  tahap

persiapan,  memberi  pakan  dan  kegiatan  keamanan  warga.  Selain  itu  juga

sebagian masyarakat disibukkan untuk mencari sebuah mata pencaharian baru

untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari-Nya. 
Dari  penjabaran  pada  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk

mengetahui  dan membahas  “PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PASCA

KEMITRAAN  DENGAN  PT  WACHYUNI  MANDIRA (studi  kasus  di  Desa

Bumi  Pratama  Mandira,  Kecamatan  Sungai  Menang,  Kabupaten  Ogan

Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan)”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  masalah  sebagaimana  diatas

maka rumusan masalah peneliti yang penulis dapat rumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Bentuk  Kemitraan  PT  Wachyuni  Mandira  dengan

Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira?
2. Bagaimana Perubahan Sosial Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira

Pasca Kemitraan dengan PT Wachyuni Mandira?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mendeskripsikan  Bentuk  Kemitraan  PT  Wachyuni  Mandira

dengan Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira.
2. Untuk  mendeskripsikan  Perubahan  Sosial  Masyarakat  Desa  Bumi

Pratama Mandira Pasca Kemitraan dengan PT Wachyuni Mandira.
D. Manfaat Penelitian
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1. Manfaat Akademis
a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi

terbaru, dan memberi wawasan serta tambahan ilmu pengetahuan

dalam  bukti  empiris  mengenai  kinerja  perusahaan  dalam

kemitraan dengan masyarakat.
b. Hasil  penelitian  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  refernsi  dalam

penilitian selanjutnya.
2. Praktis

a. Memberikan  pengetahuan  pemahaman  tentang  pola  kemitraan

pada  perusahaan  yang  berdampak  terhadap  perubahan  sosial

masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira.
b. Bagi  perusahaan  PT  Wachyuni  Mandira  diharapkan  menjadi

bahan  rujukan  dalam  menentukan  kebijakan  yang  berkaitan

dengan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Bumi  Pratama

Mandira.
E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah disampaikan, maka ruang

lingkup penelitian meliputi: 
1. Kondisi kemitraan antara PT Wachyuni Mandira dengan Masyarakat.
2. Mendeskripsikan  bentuk  kemitraan  PT  Wachyuni  Mandira  dengan

masyarakat.
3. Mendeskripsikan perubahan sosial  dalam hubungan antar  masyarakat

dengan kemitraan di PT Wachyuni Mandira.

5


