
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari dasar atau acuan diperoleh

dari  peneliti-peneliti  terdahulu  yang  berguna  sebgaia  pendukung  dalam

penelitian.  Adapun  beberapa  penelitian  yang  menjadi  perbandingan  tidak

lepas dari tema penelitian sebagai berikut:

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
Sri  Rahayu  Rahmah
Nasir (2014)

Perubahan  Sosial
Masyarakat  Akibat
Perkembangan
Pariwisata  Dusun
Wakka Kab. Pinrang

Penelitian  dilakukan
dengan  menggunakan
metode  penelitian
kualitatif  untuk
mengungkap  dan
memahami  baik
fenomena  yang  sedikit
maupun  yang  belum
pernah diketahui dengan
meneliti tentang apa saja
faktor  terjadinya
perubahan  sosial  akibat
adanya  wisatawan  serta
bentuk perubahan sosial
yang  terjadi  akibat
interaksi  dengan
wisatawan.
Hasil penelitian ini yaitu
yang  menjadi  bentuk
perubahan  sosial  adalah
perubahan  secara  kecil
yang  tidak  membawa
pengaruh
langsung/berarti  bagi
perubahan  gaya
berbusana/pakaian  pada
masyarakatnya  yang
sudah  mulai  mengikuti
trend,tapi  masih
mempertahankan
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budaya. 
Dara  Nur  Zakiyah
(2012)

Perubahan  Sosial  di
Desa  linggajati
Kecamata  Sukaratu
Kabupaten  Tasikmalaya
Tahun 2006-2011

Penelitian ini membahas
tentang  kondisi  sosial
masyarakat  desa  dari
history  5  tahun
sebelumnya  terhadap
perubahan  sosial  yang
terjadi.
Hasil  penelitian  ini
merupakan  adanya
perubahan  sosial  dari
tahun 2006-2011. Hal ini
dibuktikan  dengan
adanya perubahan status
sosial  (perubahan  mata
pencaharian)  beberapa
penduduk  yang  semula
menjadi  petani  sebagian
berubah  menjadi
pedagang.  Perubahan
gaya  hidup  karena
adanya  pengaruh
masyarakat  pendatang
yang berkunjung seperti
main  judi,  mabuk-
mabukan  dan  lainnya.
Dan  adanya  perubahan
populasi  karena  apabila
pertumbuhan  kebutuhan
hidupnya tidak terpenuhi
maka  akan
menyebabkan  terjadinya
berbagai  ketimpangan,
baik  ekonomi,  ekologi,
pendidikan,  maupun
sosiallainnya. 

Sumber: Data Penelitian Tahun 2014 dan 2012
Secara garis  besar kedua penelitian di  atas dan penelitian yang akan

dilakukan  sama yakni  meneliti  tentang  perubahan  sosial  masyarakat  desa.

Perbedaan  dari  penelitian  sebelumnya  terletak  dari  fokus  yang  diambil

masing-masing peneliti. Peleiti sebelumnya meneliti tetang perubahan sosial

akibat  perkembangan  pariwisata  berikut  dengan  adanya  interaksi  terhadap
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wisatawan,  dan  selanjutnya  fokus  pada  perubahan sosial  yang dilihat  dari

history  selama  5  tahun  sebelumnya.  Penelitian  kali  ini  di  fokuskan  pada

perubahan  sosial  masyarakat  desa  pasca  kemitraan  terhadap  perusahaan

akibat fenomena permasalahan yang ada didalam perusahaan tersebut.
B. Perubahan Sosial

Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi

setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang

diamati  antara  sebelum  dan  sesudah  jangka  waktu  tertentu.  Untuk  dapat

menyatakan perbedaannya, ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan

cermat meski terus berubah (Sztompka, 2008:3).
1. Tori-teori Perubahan Sosial

Perubahan  sosial  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  jenis,

tergantung pada sudut pengamatan: apakah dari sudut aspek, fragmen

atau dimensi sostem sosialnya.ini disebabkan keadaan sistem sosial itu

tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai

kombinasi  atau  gabungan  hasil  keadaan  berbagai  komponen  seperti

berikut:
a. Unsur-unsur pokok ( misalnya: jumlah dan jenis individu, serta

tindakan mereka).
b. Hubungan  antarunsur  (misalnya:  ikatan  sosial,  loyalitas,

ketergantungan, hubungan antarindividu, integrasi).
c. Berfungsi unsur-unsur didalam sestem (misalnya : peran pekerja

yang  dimainkan  oleh  individu  atau  diperlakukannya  tindakan

tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial)

Perubahan  sosial  ini  dibedakan  menjadi  beberapa  jenis,

tergantung pada sudut pengamatan, apakah dari sudut aspek, fragmen
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atau dimensi sistem sosialnya. Hal Ini kemudian disebabkan oleh suatu

keadaan sistem sosial ysng tidak sederhana dan tidak hanya berdimensi

tunggal,  tetapi  muncul  sebagai  kombinasi  atau  gabungan  hasil  dari

berbagai  komponen.  Dalam  Sztompka  (2008:4),  ada  beberapa

pengertian  perubahan  sosial  menurut  para  ahli  diaantaranya  sebagai

berikut:

a. Menurut  Macionis  perubahan  sosial  adalah  transformasi  dalam

organisasi  masyarakat  dalam pola  berpikir  dan  dalam perilaku

pada waktu tertentu.
b. Menurut  Persell  perubahan  sosial  adalah  modifikasi  atau

transformasi dalam pengorganisasian masyarakat.
c. Menurut  Ritzer  berpendapat  bahwa  perubahan  sosial  mengacu

pada variasi hubungan antarindividu kelompok, organisasi, kultur

dan masyarakat pada waktu tertentu.

Dari  beberapa  pendapat  para  ahli  dapat  disimpulkan  bahwa

perubahan  sosial  merupakan  tranformasi  pola  pikir,  hubungan  sosial

dan struktur sosial dalam waktu tertentu yang mempengaruhi kehidupan

masyarakat yang tidak seperti biasanya baik berupa hal positif maupun

negatif.

2. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial
Menurut  Soekanto (2015) perubahan sosial  dapat dibedakan ke

dalam beberapa bentuk, antara lain:
a. Perubahan Lambat 

Perubahan  yang  memerlukan  waktu  lama,  dan  rentetan-

rentetan  perubahan kecil  yang saling  mengikuti  dengan lambat
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dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan yang terjadi dengan

sendirinya  tanpa  rencana  atau  kehendak  tertentu.  Perubahan

tersebut  terjadi  karena  usaha-usaha  masyarakat  untuk

menyesuaikan  diri  dengan  keperluan-keperluan,  keadaan-

keadaan,  dan  kondisi  baru,  yang  timbul  sejalan  dengan

pertumbuhan masyarakat. Rentetan perubahan-perubahan tersebut

tidak  perlu  sejalan  dengan rentetan  peristiwa-peristiwa didalam

sejarah  masyarakat  yang  bersangkutan  (Soekanto,  2015:267).

Seperti  adanya  proses  modernisasi  yaitu  adanya  sistem

perbankan,  sistem  transportasi  online,  dan  adanya  spesialisasi

suatu pekerjaan. Dan contoh lain seperti perubahan sosial budaya

yang berubah dari masyarakat yang senang berburu dan meramu

menjadi  masyarakat  yang  senang  melakukan  kegian  pertanian.

Perubahan  evolusi  ini  biasanya  terjadi  akibat  usaha-usaha

masyarakat pada saat menyesuaikan diri pada lingkungan sekitar

serta  pada  keadaan-keadaan  baru  yang  tumbuh  seiring  dengan

pertumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat.  Perubahan  secara

evolusi ini dapat diketahui dan diamati menurut batas waktu yang

sudah  lampau  dijadikan  sebagai  petunjuk  atau  tahapan  awal

sampai  pada  saat  sekarang  yakni  ketika  sudah  berjalan.

Masyarakat  dalam  perubahan  evolusi  ini  sangat  berusaha

menyesuaikan diri  dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru

yang terjadi di dalam masyarakat.
b. Perubahan Cepat
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Perubahan  dilakukan  dengan  cepat  dinamakan  revolusi.

Unsur  utama  pada  perubahan  revolusi  adalah  terjadinya  suatu

perubahan yang cepat,  dan perubahan tersebut mengenai dasar-

dasar atau pokok-pokok dalam kehidupan masyarakat, perubahan

yang terjadi pada revolusi ini pada awalnya bisa direncanakan dan

bisa juga tanpa rencana. Ukuran perubahan revolusi sebenarnya

bersifat relatif karena revolusi dapat memakan waktu yang lama.

Perubahan-perubahan tersebut dianggap cepat karena mengubah

sendi-sendi  pokok  kehidupan  masyarakat,  seperti  sistem

kekeluargaan dan hubungan antar  manusia.  Suatu revolusi  juga

dapat  berlangsung  dengan  didahului  suatu  keterpaksaan  atau

pemberontakan yang didukung dengan adanya arah gerakan.
Menurut Soekanto (2015:268-269) Secara sosiologis, agar

suatu revolusi dapat terjadi, harus dipenuhi sayrat-syarat tertentu,

antara lain sebagai berikut:
(1).  Harus  ada  keinginan  umum  untuk  mengadakan  suatu

perubahan. Didalam masyarakat, harus ada perasaan tidak

puas terhadap keadaan keadaan dan suatu keinginan untuk

mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
(2).  Adanya  seorang  pemimpin  atau  sekelompok  orang  yang

dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
(3).  Adanya  pemimpin  dapat  menampung  keinginan-keinginan

masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan

rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan.
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(4). Pemimpin  tersebut  harus  dapat  menunjukan  suatu  tujuan

pada masyarakat. Artinya tujuan tersebut terutama bersifat

konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. 
(5). Harus ada “momentum”, yaitu dimana segala keadaan dan

faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan.

Apabila “momentum” keliru, revolusi gagal.
c. Perubahan Kecil

Perubahan kecil  merupakan  suatu  perubahan  yang terjadi

pada  unsur  struktur  sosial  yang  tidak  membawa  pengaruh

langsung  atau  berarti  bagi  masyarakat  (Soekanto,  2015:268).

Seperti  perubahan  mode  pakaian,  seperti  pada  zaman  dahulu

kaum  perempuan  sering  menggunakan  pakaian  kebaya  dan

kemben,  dengan  seiring  berjalannya  waktu  penggunaan  mode

pakaian  kaum  perempuanpun  berubah,  seperti  menggunakan

celana ketat, baju mini, rok mini dan lain-lainnya.
d. Perubahan Besar

Perubahan  yang  berpengaruh  pada  masyarakat  dan

lembaga-lembaganya.  Seperti  sistem  milik  tanah,  stratifikasi

masyarakat,  hubungan kerja,  hubungan kekeluargaan,  dan  lain-

lain (Soekanto, 2015:269). Contohnya, Masyarakat desa yang kita

ketahui adalah masyarakat yang bersifat  Homogen yang berarti

akan  adanya  rasa  saling  ketergantungan  antara  satu  dengan

lainnya,  dari  sifat  itulah  yang  membuat  masyarakat  desa

mempunyai  hubungan  sosial  yang  sangat  erat.  Namun,  karena

adanya  berbagai  faktor  permasalahan  yang  terjadi  sehingga
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membuat  hubungan  sosial  masyarakat  menjadi  renggang  dan

menimbulkan rasa tidak peduli antar sesama.
3. Faktor yang mempengaruhi Perubahan Sosial

Menurut  soekanto,  ada  2  hal  yang  mempengaruhi  jalannya

perubahan sosial, antara lain:
a. Faktor pendorong Perubahan Sosial

Didalam  masyarakat  dimana  terjadinya  suatu  perubahan,

terdapat faktor yang menorong jalannya perubahan yang terjadi.

Faktor tersebut antara lain sebagai berikut:
1).  Kontak dengan kebudayaan lain

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah difusion.

Difusi  adalah  proses  penyebaran  unsur-unsur  kebudayaan  dari

individu  kepada  individu  lain,  dan  dari  satu  masyarakat

kemasyarakat  lain.  Dengan  proses  tersebut,  manusia  mampu

menghimpun  penemuan-penemuan  baru  yang  telah  dihasilkan.

Dengan  terjadinya  difusi,  suatu  penemuan  baru  yang  telah

diterima  oelh  masyarakt  dapat  diteruskan  dan  disebarkan  pada

masyarakat luas sampai umat manusia diduania dapat menikmati

kegunaannya. Proses tersebut merupakan pendorong pertumbuhan

suatu  kebudayaan  dan  memperkaya  kebudayaan-kebudayaan

masyarakat manusia (Soekanto, 2015:281).
2). Sistem pendidikan formal yang maju

Pendidikan yang mengajarkan berbagai macam kemampuan

kepada  individu.  Pendidikan  yang  akan  memberikan  nilai-nilai

tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikiran manusia

serta  menerima  hal-hal  baru  dan  juga  bagaimana  cara  berpikir

secara  ilmiah.  Pendidikan  juga  mengajarkan  manusia  untuk
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menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi

kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak (Soekanto, 2015:283).
3). Toleransi 

Toleransi  terhadap  perbuatan-perbuatan  menyimpang

(deviation), yang bukan merupakan delik (Soekanto, 2015:283).
4). Sistem terbuka lapisan masyarakat

Sistem  terbuka  memungkinakan  adanya  gerakan  sosial

vertikal yang luas dan berarti dapat memberi kesempatan kepada

para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Dalam

kondisi  ini,  seseorang  bisa  saja  akan  mengadakan  identifikasi

kepada  warga-warga  yang  mempunyai  status  lebih  tinggi,

sehingga seseorang merasa berkedudukan sama dengan orang lain

atau  golongan lain  yang dianggap lebih  tinggi  dengan harapan

agar  diperlakukan  sama  dengan  golongan  tersebut  (Soekanto,

2015:283).
5). Penduduk yang heterogen 

Pada  masyarakat  yang  terdiri  dari  kelompok-kelompok

sosial  yang  mempunyai  latar  belakang  perbedaan  pada

kebudayaan  ras  ideologi  seterusnya,  mudah  terjadinya

pertentangan  yang  kemudian  mengundang  kegoncangan  dalam

lingkungan  masyarakat.  Keadaan  demikian  dapat  menjadi

pendorong  bagi  perubahan  sosial  yang  terjadinya  dalam

lingkungan  masyarakat (Soekanto, 2015:284).
b. Faktor penghambat perubahan sosial

1). Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain

Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak

mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada
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masyarakat  lain  yang  mungkin  akan  dapat  memperkaya

kebudayaannya  sendiri.  Hal  ini  juga  menyebabkan  para  warga

masyarakat  terkungkung  pola-pola  pemikiran  oleh  tardisi

(Soekanto, 2015:284).

2). Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat
Hal  ini  mungkin  disebabkan  hidup  masyarakat  tersebut

terasing  dan  tertutup  atau  mungkin  karena  lama  dijajah  oleh

masyarakat lain (Soekanto, 2015:284).
3). Sikap masyarakat tradisional

Sikap masyarakat tradisional merupakan suatu sikap yang

mengedepankan atau membebesarkan tradisi  pada masa lampau

dan menganggap tradisi yang ada secara mutlak tidak bisa diubah

sehingga  dapat  menghambat  jalannya  proses  perubahan.  Dari

keadaan tersebut  akan  menjadi  lebih  parah  jika  masyarakatnya

sendiri dikuasai oleh golongan konservatif (Soekanto, 2015:284).
C. Masyarakat Desa

 Menurut Soelaiman (2005: 122) Istilah masyarakat desa dalam Bahasa

Inggris disebut  society, asal katanya socius yang berarti kawan.adapun kata

“masyarakat” berasal dari bahasa arab, yaitu syirk, artinya bergaul. Adanya

saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan

disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur

kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Para ahli

seperti  Maclver,  J.L.  Gillin,  dan  J.P. Gillin  sepakat,  bahwa adanya  saling

bergaul dan interaksi karena mempunyai cara-cara dan prosedur, nilai-nilai

serta  norma-norma,   yang  merupakan  kebutuhan  bersama  sehingga
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masyarakat  dapat  menjadi  satu  kesatuan  hidup  yang  saling  berinteraksi

berdasarkan suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat countinue  dan

terikat identitas yang sama.
Menurut  Ismiati  (2012:  49)  Masyarakat  adalah  kesatuan sosial  yang

mempunyai  ikatan-ikatan  kasih  sayang  yang  erat.  Individu  didalam

masyarakat  merupakan  kekuatan  yang  saling  bergaul,  saling  berinteraksi

sehingga  terbentuk  mengenai  kehidupan  yang  mempunyai  jiwa,  sebagai

terungkap dan ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran

masyarakat,  dan  seterusnya.  Jiwa  masyarakat  ini  merupakan  potensi  yang

berasal  dari  unsur-unsur  masyarakat  meliputi  pranata,  status  dan  peranan

sosial.  Adaptasi  masyarakat  diartikan  sebagai  salah  satu  penyesuaian  diri

terhadap lingkungan dan kondisi lingkungan masyarakatnya, manusia dalam

proses  interaksinya  menghasilkan  keseimbangan  yang  dinamis  antara

kebutuhan pendudukdan potensi lingkungannya yang dapat mengembangkan

cipta  rasa  sehingga  terbentuklah  suatu  sistem  gagasan,  tindakan  dalam

langkah kehidupan atau masyarakat.
Desa  dapat  diartikan  sebagai  kesatuan  hukum,  dimana  bertempat

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan seuatu kepemerintahan.

Desa mungkin hanya terdiri dari satu tempat kediaman masyarakat saja, atau

terdiri dari pendukuhan-pendukuhan yang bergabung dan mempunyai induk

desa, ditambah dengan beberapa tempat kediaman masyarakat hukum yang

terpisah  beserta  tanah  pertaniannya,  peternakan,  perikanan  dan  lain-lain.

Sedangkan pedesaan adalah daerah masyarakat hukum terbawah, yang berada

dibawah  kecamatan  dengan  sumber  ekonomi  utamanya  adalah  usaha
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pertanian dengan usaha sampingan memelihara ternak sedangkan masyarakat

ditandai  denga  pergaulan  yang  akrab  dan  memegang  teguh  adat-istiadat

setempat.  Masyarakat  pedesaan  adalah  suatu  masyarakat  yang  bersifat

homogen, tertib, dan tentram dalam kehidupan sosialnya, menerima keadaan

dan  hidup  tanpa  ada  perselisihan  serta  menolak  segala  pembaharuan,

meskipun dalam kenyataan anggapan-anggappan tersebut tidak selalu benar

(Wirasidarma, 2005:21-24).
Masayarakat desa mempunyai hubungan yang erat dan lebih mendalam

ditimbang  hubungan  mereka  dengan  warga  masyarakat.  Sistem kehidupan

biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat

pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat tukang kayu,

tukang genteng dan bata, akan tetapi penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-

pekerjaan  disamping pertanian  hanya merupakan pekerjaan  sambilan,  oleh

karena itu bila tiba panen atau masa tanam, pekerjaan-pekerjaan sambilan tadi

segera ditinggalkan (Soekanto, 2015:134).
Wilayah  sanak  desa mencakup  kelompok  keluarga  dimana  tempat

kediaman mereka berada diwilayah yang berdekatan yang biasa dianggap diri

mereka tinggal dikawasan pemukiman yang sama, yang selalu diberi nama

desa, dan mereka berhubungan satu sama lain dengan kunjung-mengunjungi,

pinjam-meminjam  alat  kelengkapan,  bertukar  jasa,  atau  ikut  serta  dalam

aktivitas sosial. Biasanya suatu wilayah desa mempunyai beberapa fasilitas

lembaga  dimana  aktivitas-aktivitas  mereka  berpusat  umpamanya  sebuah

sekolah kecil. Sekalipun wilayah desa menunjukan penerusan bagi perubahan

besar  dalam  kehidupan  desa,  ada  kemungkinan  mereka  perlahan-lahan

18



termasuk kedalam kelompok persekutuan yang berminat dalam masyarakat

dalam masyarakat desa lebih besar lagi.
D. Kemitraan 

Bergerak dibidang perikanan terutama di PT Wachyuni Mandira yang

merupakan perusahaan besar yang bergerak pada budidaya udang, tentunya

membutuhkan  pengolahan  yang  tidak  sederhana.  Lahan  yang  luas  akan

dibutuhkan manajemen yang baik dalam mengatur roda produksi dan sumber

daya.  Yang perlu  dilakukan oleh  perusahaan itu  ialah  dengan membangun

sistem  kemitraan  yang  diharapkan  dapat  membangun  hubungan  saling

menguntungkan terkhusus  pada  perusahaan dengan masyarakat  sekitarnya.

Pelaksanaan  kemitraan  secara  sehat  memerlukan  upaya  khusus  dalam

pelaksanaannya,  misalnya  pembinaan  yang  tidak  hanya  sebatas  pada

pembinaan finansial dan teknis tetapi juga termasuk manjemen. 
1. Definisi Kemitraan

Menurut Hafsah (2000:43) yang menjelaskan tentang kemitraan

merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dengan

mitra  dalam jangka waktu  tertentu  untuk meraih  keutungan bersama

dengan  prinsip  saling  membutuhkan  dan  saling  membesarkan.

Kemitraan juga dapat dikategorikan sebagai usaha alternatif yang dapat

menjadi jalan keluar dalam mengurangi kesenjangan antara usaha kecil

dan menengah dengan usaha besar. 
Menurut Devi Asiati dan Nawawi, (2016: 105), kemitraan adalah

suatu kerjasama yang didalamnya saling berkaitan dalam bidang usaha,

baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling

membutuhkan, saling percaya, saling memperkuat dan menguntungkan

yang melibatkan pelaku usaha miro, kecil, dan menengah dengan usaha
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besar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

Mikro,  Kecil  dan  Menengah  kemudian  dijabarkan  dalam  Peraturan

Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  pelaksanaan  UU  No  20

tahun 2008, sebagaimana siatur dalam pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa

dalam kemitraan mencakup pemberdayaan terhadap usaha kecil melalui

proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,

permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola

kemitraan. Pemberdayaan usaha juga dilakukan oleh pemerintah daerah

dengan  melakukan  pengembangan  usaha,  kemitraan,  perizinan  dan

koordinasi dan pengendalian. 
Menurut  Hasyim  (2005:13)  kebijakan  program  kemitraan

merupakan salah satu strategi pembangunan andalan pemerintah yang

berpihak  kepada  pengusaha  kecil  dan  menengah  yang  merupakan

harapan  untuk  meningkatkan  kegitan  usaha  dan  pendapatan  serta

memperbaiki  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  sedankhan  bagi

perusahaan inti, program kemitraan merupakan peluang pembangunan

usaha pada keterbatasan lahan dan modal. 
Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan kemitraan

adalah  strategi  untuk  melakukan  kerjasama  antara  usaha  kecil,

menengah dengan usaha besar yang saling membutuhkan utntuk meraih

tujuan  bersama.  Kemitraan  juga  disertai  dengan  pembinaan  dan

pengembangan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab seperti

melalui proses alih keterampilan pada bidang pengolahan dan produksi,

sumber daya manusia, teknologi, pemasaran dan permodalan.
2. Konsep Kemitraan
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Munurut  Purnaningsih  (2007:394),  Konsep  kemitraan  mengacu

pada konsep kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau

usaha besar disertai pembinaan, dengan memperhatikan prinsip saling

menguntungkan dan memperkuat.
Menurut  Devi  Asiati  dan  Nawawi  (2016:  107),  Kemitraan

merupakan  salah  satu  strategi  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  kecil

dalam  menjaga  keberlajutan  pekerjaan  yang  dapat  tercapai  jika

pemanfaatan  faktor  produktifitas  tenaga  kerja,  produksi,  peningkatan

kualitas  dan  berjalan  seirama.  Dalam  suatu  kegiatan  produksi

setidaknya  ada  empat  faktor  produksi  yang  berpengaruh  pada

keberhasilan dan keberlanjutan usaha, yaitu ketersediaan bahan baku,

tenaga kerja, modal dan teknologi. Tenaga kerja yang profesional dan

memiliki  produktivitas  tinggi  sangat  diperlukan  bagi  keberlanjutan

usaha. Produktifitas tenaga kerja dipengaruhi oleh pendidikan, keahlian,

kemampuan,  sikap  dan  perilaku.  Kelangsungan  usaha  dan  pekerjaan

melalui  kemitraan  terjadi  alih  tekonologi,  keterampilan,  sumberdaya

manusia, cara belajar dan modal.
Konsep  kemitraan  merupakan  konsep  kerjasama  antara  usaha

kecil,  menegah dengan usaha  besar  dalam menjaga  keberlangsungan

pekerjaan adar tercapainya pemanfaatan produksi, peningkatan kualitas

dan produktifitas tenaga kerja berjalan seirama.
3. Pola Kemitraan

Pola  kemitraan  sebagai  suatu  inovasi  mengandung  pengertian

bahwa telah terjadi proses pembaharuan terhadap pola kemitraan dalam

banyak hal.  Artinya pola kemitraan bukan sesuatu yang baru didunia
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budidaya, tetapi telah mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu

hingga saat ini.
a. Pola kemitraan inti-plasma

Pada pola ini umumnya merupakan hubungan antara petani,

kelompok  nelayan/tani  sebagai  plasma  dengan  perusahaan  inti

yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana

produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah

dan  memasarkan  hasil  produksi.  Sedangkan  kelompok  mitra

berkewajiban memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan

persyaratan  yang telah  disepakati  bersama sehingga  hasil  yang

diciptakan harus mempunyai kompetitif dan nilai jual yang tinggi.
b. Pola kemitraan subkontrak

Pola  kemitraan  subkontrak  adalah  pola  kemitraan  yang

dilakkukan antara perusahaan inti dengan kelompok mitra yang

memproduksi  segala  komponen  yang  diperlukan  perusahaan

sebagai  bagian  dari  hasil  produksinya.  Pada  pola  ini  ditandai

dengan  adanya  kesepakatan  tentang  kontrak  bersama  yang

menyangkut  harga,  mutu,  waktu  dan  volume.  Pola  ini  sangat

bermanfaat  dalam transfer  alih  teknologi,  modal,  keterampilan,

dan produktivitas.
c. Pola kemitraan dagang umum

Pola  kemitraan  dagang  umum  adalah  hubungan  dalam

pemasaran  hasil  produksi.  Dalam  pola  ini  pihak  yang  terlibat

adalah  pihak  pemasaran  dengan  kelompok  usaha  pemasok

komoditas tertentu yang diterapkan pola yang banyak dijumpai

pada kegiatan agribisnis hortikultura, yang mana kelompok tani
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tergabung  dalam  suatu  bentuk  koperasi  kemudian  bermitra

dengan  supermarket  atau  swalayan.  Pihak  kelompok  tani

berkewajiban  memasok  barang-barang  dengan  persyaratan  dan

kualitas produk yang harus baik..
d. Pola kemitraan kerjasama operasional

Pola  kemitraan  kerjasama  operasional  adalah  suatu  pola

hubungan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  kelompok  mitra  dengan

perusahaan inti. Pada umumnya kelompok mitra adalah sebagai

penyedia  tenaga  kerja,  sarana  dan  prasarana  serta  lahan.

Sedangkan perusahaan sebagai  penyedia modal  sekaligus  biaya

operasional,  pengadaan  sarana  produksi  dan  manajemen.

Terkadang  perusahaan  juga  dapat  berperan  sebagai  penjamin

pasar  dengan  cara  meningkatkan  nilai  tambah  produk  melalui

penolahan  dan  pengemasan.  Pola  ini  sering  diterapkan  pada

usahan perkebunan tembakau,  sayuran,  pertambakan,  dan  tebu.

Pada pola kemitraan kerjasama operasional telah diatur tentang

kesepakatan  pembagian  hasil  dan  resiko  (Devi  Asiati  dan

Nawawi, 2016: 109-110).

Sebagai  pelaksana  dari  hubungan  kemitraan  yang  dilakukkan  melalui

pola kemitraan yang sesuai  kondisi  atau tujuan atau sifat  usaha baik dalam

pembinaannya  maupun  dalam pelaksanaan  operasionalnya.  Pembinaan  pada

pola  kemitraan  sangat  berpengaruh  pada  kebijakan  yang  berlaku  sehingga

sangat  diperlukan  secara  mutlak  dukungan  kebijakan  terhadap  pelaksanaan

kemitraan usaha sekligus ditunjangi pelaksanaan operasional yang baik seperti

23



penjabaran kerjasama melalui sebuah kontrak kerjasama kemitraan dan secara

konsisten  untuk  mengikuti  segala  ketentuan  yang  berlaku  dan  disepakati

bersama.

Kontrak  kerja  sama  bukan  hanya  berupa  MOU  (Memorandum  Of

Understanding)  namun  kontrak  kerjasama  sudah  memuat  perjanjian  waktu,

harga dan jumlah produksi, dan juga sanksi apabila salah satu pihak melanggar

aturan yang merugikan orang lain.

E. Perseroan Terbatas (PT)
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Pengaturan perseroan terbatas (PT) dalam Undang-undang Nomor

1 Tahun 1995. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan

atas  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  moral  dasar  yang

terbagi  kedalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan

dalam undang-uandang pasal 1 ayat 1 UUPT (Ibrahim, 2006:22).
Salah  satu  bentuk  badan  hukum  yang  sering  kita  kenal  adalah

Perseroan  Terbatas  (PT).  Perseroan  terbatas  menurut  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas adalah: “Badan hukum

yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha

dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan

memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  dan

peraturan pelaksanaannya”.
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya

Perseroan Terbatas didasarkan atas adanya perjanjian antara mereka (para

pihak) yang mendirikannya. Perjanjian untuk menidirkan suatu Perseroan

Terbatas tersebut dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan
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akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahsa  indonesia.  Pada  dasarnya,

Perseroan  Terbatas  yang  didirikan  harus  sesuai  dengan  maksud  dan

tujuan serta  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

ketertiban umum dan/atau kesusilaan (Ibrahim, 2006:49).

2. Pendirian Perseroan Terbatas 
Sebagai mana telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian sebagai

proses awal berdirinya Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dihadapan

notaris  (pejabat  berwenang),  dengan  kekuatan  bahwa  setiap  pendiri

perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan tersebut

didirikan.
Perseroan Terbatas yang didirikan tidak boleh menggunakan nama

yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain dan/atau mirip dengan

nama  perseroan  lain  serta  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,

dan/atau kesusilaan. Nama perseroan harus didahului dengan perkataan

“Perseroan Terbatas  atau lazim dengan istilah PT”. Tahap selanjutnya,

untuk memperoleh status badan hukum, para pendiri Perseroan Terbatas

harus mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi  Manusia  yang  kemudian  akan  disahkan  oleh  menteri  (Ibrahim,

2006:49-50).
Perseroan terbatas merupakan perusahaan uang dimana modalnya

terdiri  dari  saham-saham  dan  tanggung  jawab  dari  pemegang  saham

terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan

sebagai  badan  hukum,  bermakna  bahwa  perseroan  merupakan  suatu

subyek  hukum,  dimana  perseroan  sebagai  badan  usaha  yang  dapat

dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia.
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