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Abstract

Partnership has been lmawn as a vital way to improve small business

performance in the future to face the. globalisation. By usingthe secondary

data, this study reveals some main experiences that practiced by well lmown

bwiness in Indonesia. The partnership forms are, a) venht.re, b) virtual

integration. and c) research and development. Based on the analysis, it is

suggested that the partnership practiced in the future should find innovation

to strengthen the partnership effectiveness.
1. Pendahuluan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi

kesdangan antatausaha berskala kecil dengan usaha yang berskala besar. Adakalanya

hal itu dilakukan dengan terus mendorong pengusaha kecil dan menengah untuk
mampu mandiri melalui berbagai program pembinaan, baik di bidang permodalan,

tenaga kerja, bahan baku, manajemen mflupun pemasaran. Namun tak kurang pula

pemerintah mencoba mendekatkao pengusaha keoil dan menengah dengan pengusaha

besar untuk saling bekerjasama.
Dewasa ini dalam suasana perekonomian dunia yang makin terbuka dan

perdagangan yang bertambah bebas telah membawa dampak persaingan yang sangat
ketat. Ini terlihat dari kualitas barang dan jasa denga harga yang bersaing saja yang

dapat diserap pasar. Di sisi lain, perlu modal yang besar, penguasaan teknologr dan

ketrampilan manajemen yang tinggi. Padahal banyak di antara pelaku ekonomi,
terutamn pengusaha kecil dan mene,ngah dan koperasi belum memenuhi persyaratan

ini. Sementara itu persaingan akan semakin tajam Persaingan sesunggulnya tidak
harus diselesaikan dengan perang, keme,nangan tidak selalu dicapai dengan
melumpuhkan musuh dan solusi trend saat ini lebih mengarah pada makna "win-win

situation. " Dalam konteks ini, dimana dependensi mutualitas sebagai konsekuensi dari
kompleksitas durria usaha akan mendorong perusahaan mencari mitra untuk memenuhi
tuntutan usahanya. Oleh karenanya konsep kemitraan menjadi strategi alternatif
dalam inwlementasinya ( Hutabarat, 1996 ).

Uapaya mengantisipasi ketatnya persaingan salah satunya dapat diselesaikan
melalui kemitraan. Istilah kemitraan di Indonesia telah dihrkuhtan maknanya dalam
Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha keoil.
Kemitraan diartikan sebagai kerjasama antara usaha kecil dan menengah atau de'ngan
usaha besar disertai penrbinaan dan pengembangalr oleh usaha me,ne,ngah atau besar
dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling merrperkuat dan saling
menguntungkan. Selaujutuya dikatakan bahwa usaha menengah dan usaha besar
melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang rnemiliki keterkaitan usaha
maupun yang tidak. Hal ini menjadi ciri utama kemitraaan usaha di lndonesia. Dengan
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demikian kernitraan di Indonesia akan menoakup tiga unsur yaitu 1) unsur kerjasama
antara usaha kecil di satu pihak dan usaha menengah atau usaha besar di lain pihak, 2)
unsur kewajiban peurbinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan
pengusaha besar dan 3) unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling
mergurtrmgkan (Salim, I9q6).

Situasi saling menguntungkan sebagai hasrat setiap perusahaan dalam
melaksanakan mitra, mendorong pelaku bisnis untuk mencari bentuk kemitraan yang
sesuai dengan tujuamrya. Soemarto dalam ;6[annes (1995) mengutarakan berbagai
alternatif bentuk kemitraan yaitu 1) dalam penggalangan dana/modal usaha. 2)
penyediaan bahan baku, 3) penditlikan dan latihan, 4) aksesibilitas menyebarluaskan
informasi peluang usaha, terutama dalam industri kerajinan, agroindustri dan industri
rumah tangga dan 5) pemasaran dan distribusi hingga ke konsumen akhir. Di samping
itu juga didasarkan atas perlimbaogan apakah perusahaan tetap pada core bussines-nya
atau rnelakukan diversifikasi. Dengan demikian sukses atua tidaknya suatu kemitraan
juga akan ditentukan oleh pandangan ke depan perusahaan yang akan bennitra. Masa
depan harus menjadi parameter ukur kemitraan, oleh karena itu perusahaan dituntut
mengadakan persiapan sedini mungkin untuk selalu berada di garis depan dalarn
keunggulan bersaing, Kemitraan harus berwawasan masa depan,

Tulisan ini mencoba rnelihat dari dekat tentang kemitraan dengau membatasi
lingkupnya pada beberapa altematif irnplementasinya, melalui penelusuran berbagai
literatur yang belkaitan.

2. Beberapa Alternatif Kemitraan dan Implementasinya
Dengan berlakuknya UU nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha keci[ maka

secala tegas dikularhftanrrya kemitraan sebagai komitmen nasional. Dalaur pada itu
berarti pernerintah dan dunia usaha mau tidak mau mempunyai kewajiban dalarn
pelaksalaannya. Dalam UU nomor 9 Tahun 1995 dicantumkan beberapa pola
kernitraan sebagai altematif yaitu l) pola inti-plasrur, dimana konsep dasarnya teftuju
pada usaha menengah dan usaha besar sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasna, 2)
poia sub-kontrak, yaitu rnernberi kepercayaan pada usaha kecil untuk rnemproduksi
suatu unit produk atau komponen dengan spesifikasi teknis dan standard mutu yang
ditentukan oleh usaha rnenengah atau usaha besar, 3) pola dagangan umuxn, ditentukan
dengan dua cara, perlama; usaha menengah dan usaha besar memasarkan barang yang
dihasilkan oleh usaha kecil dan kedua; usaha kecil memasok kebutuhan usaha
rnenengah dan besar, 4) pola waralaba, dimana usaha kecil diberikan hak oleh usaha
menengah dan usaha besar untuk menggunakan lisensi, merek dagang dan saluran
distribusi perusahaannyakepada usaha keoil dengan disertai bantuan manajemen, 5)
pola keagenan, merupakan hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak
khusus untuk merna5sl[41 barang dan jasa usaha menengah dan usaha besar mitranya,
6) bentuk-bentuk iain, yang secara konseptual diperbolehkan oleh UU yang mungkin
lebih efisien dan lebih efektif sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh marginal
penghasilan yang lebih besar dari marginal biaya yang diberikan dalam siklus distribusi
barang yang dipasarkan.

Dalam ilrplementasinya pola kemitraan versi [fU nomor 9 Tahrur 1995 setidak-
tidaknya telah dijalankan oleh pengusaha Kelompok Jimbaran. Hal ini terlihat da,i-- LZ
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pola kemitraan yang dikembangkan, 3 pola di antaranya sesuai dengan pola yang
diinginkarr oleh {.IU tersebut. Selengkapnya profil kemitraan dari Kelompok Jimbaran
seperti terlihat pada Tabel 1".

Tabel l. Profilkemitraanversi ahun 1996.

No Fola Kemitraan Jumlah Usaha *) Persentase
Modal
Pemasok/Penyalur
Pembiayaan
Kontraktor/ Subkontraktor
Pengalihan Saham
Pelatihal/Bantuan Teknik
Jasa
PlRlPenyediaan Lahan
Upah
FranchiseAilualaba
Budidaya Holtikultura
Lain-lain

45.785
8.200
7.614
l .L7s

440
379
358
190
26
18
l0
35

71,28
12,7V
11,85
1,83
0,68
0,59
0,56
0,30
0,04
0,03
a,a2
0,05

Jumlah 64.230 100
*) B adan Usaha Kecif Kop erasi, PetanilPeterrakA.,lelayan, Petseor ffiEM,

Yayasan/Organisasi
Sumber: Salim(1996)

Dari Tabel L terlihat 12 pola kemitran yang sedang dikembangkan dan 3 di
antaranya pola yang tercantum dalam UU nnomor 9 Tahun 1995 yaitu
p emasok/p enyalur, kontraktor/subkontraktor dan waralab a. B antuan modal menempati
urutan paling domirran dalam pola kemitraan Q1,28 %) dan jumlah usaha yang
dibautu. Seme,ntara p.ola kemitraan budidaya holtikultura menempati urutan yang
terkecil dengan l0 j€rds usaha (0,02 %\

Pola pelaksanaan kemitraan di Indonesia juga terlihat dari kemitraan
perusahaan. Sebehrm uU nomor 9 Tahun 1995, ada beberapa perusahaan terkemuka
juga telah melakukan kemitraan dengan ribuan perusahaan kecil dan koperasi Hal ini
terlihat dari kemitraan yarg dijalin oleh PT Astra lnternasional dimana saat ini telah
berjrmlah 28.802 perusahaan kecil dan 4. 958 koperasi. Tabel 2 akan menyajikan
secara lengkap beberapa perusahaan dengan jumlah mitra lebih dari 100 mitra usaha.
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Tabel 2. Kemitraan perusahaan di Indonesta (Lebih dari 1'000 mitra usaha)

NO Perusahaan Jumlah Mitra

Perusahaan
Kecil

Koperasi

1 Astra Internasionul" PT 28.802 4.958

z Salim Group 22.896 992

J Great River Industries, PT t2.30'7 0

4 Bakrie Group 7.231 116

5 Bank Bali, PT' 5.232 156

6 Artha Graha Group _?.536 156

1 Diaianti GrouP 350 0

8 Gemala Group 3.309 812

9 Ometraoo Corporation, PT t.446 130

10 Pembangunan JaYa, PT 800 200

2. Pola Integrasi Virtual .
Kemitraan de,lrgan integrasi virtual sangat berbeda dengan kemitraan

karena setiap mitra mempunyai derajat kepentingan dan ketnampuan yang

tanpa kendali hukum, tetapi mempgnyai ikatan yalg kuat dan langgeng.
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Sumber : Kompas dalau Hutabarat (1996)

Ada beberapa pola kemitraan yang saat ini menjadi trend bisnis antaralain, 1)

pola kemitraan melalui perusahaan 
-oauj 

ventura, 2) bentuk integrasi virtual dan 3)

strategi penelitian clan pengelnbangan. Untuk itu secara ringkas akan diuraikan sebagai

berikut.

1. Pola kemitraal rnelalui perusahaan modal ventura

Di lndonesia, penggalakan pertumbuhan dan operasi modal ventura (venture

capital) sebenanrya telah dioanangkan sejak tahun 1988. Pemilihan modal ventura ini

oukup beralasan karena sejak dilahirkan pada tahun 1988 memang diarahkan untuk

lebih luwes menrbantu perusahaan menengah dan kecil serla koperasi' Fungsi

perusahaan modal ventura yaitu melaksanakan kegiatan penyefiaan modal dan

rneurberikan jasa sanryiugan atau pelayanan manajemen serta ikut memperluas akses

pasar. Sementara ;t"k pola pembiayaan usaha terdapat tiga prins? yaitu l)

penyertaan saham langsu:rg. 2) obligasi, konversi dan pola bagi hasiVpartisipasi

ier.batas (Hasan dan Hasani, 1996). Sampai dengan akhir Januari L997 tetcatat 600

perusahaan pasangan usaha yang telah dibiayai oleh PMVD diseluruh Indonesia

d"ogro jumlah pembiayaan secara keseluruhan sebesar W 27,96 miliar' Jumlah dana

yang Ai6etit an-sebagai penyertaan PMVD untuk membantu permodalan pengusaha

L.oil" *.o.ngah da'koperasi perPPU sebesar Rp 50 juta yalg melibatkan 112-764

ora1l9.

lainnya,
berbeda,
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Hutabarat (1996) mengungkapkan karakteristik umum dari integrasi virtual yaitu t)
tidak ada hhaki dalam ikatan, 2) sistem dinamis, 3) perusahaan tetap me,nggunakan
peraturan sendiri, 4 ) akses setiap perusahaan semakfur meluas, 5) interaksi setiap
mitra relatif tingg, 6) setiap mitra akan mengembangkan sistem belajar dalam
organisasi dan 7) fokus pada koryete,nsi inti, sehingga perusahaan menjadi lebih
efisien dan efektif Agar kemitraan mencapai sasaran maka diperlukan persyaratan
sebagai berikut l) kepercayaan,2) interakti4 3) keterbukaan, 4) nilai bersama, 5)
pandangan terhadap visr, 6) komitmen dan 7) kooperatif,&erjasama. Dalam
melaksanakan integrasi virfual harus ditempuh tahapan-tahapan yaitu l) menggali dan
me,ngembangkan kompetensi ini yang efektif perusahaan, 2) mendesain arsitektur
strategik yang merupakan arah pengembangan kompetensi inti di masa datang 3)
mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan kompetensi di luar kompetensi inti efektif
perusahaan yang mendukung produk yang dibutuhkan, 4) mencari/memilih mitra yang
mernilki konrpete,nsi yang dibutuhkan, 5) membangun sistem informasi komtrnikasi,
koordinasi dengan mitra usaha agar kompete,nsi perusahaan dan mitra saling
berhubungan dan berinteraksi, 6) menganalisis kemungkinan. fleksibilitas dan
pengendalian produk dan keluaran yang dihasilkan oleh kompetensi mitra kerja dan 7)
melaksanakan kerjasama dalam me,ncapai kebutuhan yang dihasilkan oleh kompetensi
yang saling mendukrng
3. Kemitraan melalui penelitian dan pengembangan untuk bisnis

Pengembangan kemitraan penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk bisnis
setidak-tidaknya harus melibatkan insan-insan peneliti dan pengembang ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek), selain para staff litbang di perusahaan yang
rnelakukan kemitraan. Masalah pehk yang dihadapi adalah pengalokasian dana litbang
perusahaan yang diharapkan berhubu:rgan dengan tujuan jangka panjang perusahaan.
Twiss (1992) dalam Sa'id (1996) mengemukakan beberapa pendekatan dana litbang
yaitu l) perbandingan antar perusahaan, 2) hubungan tetap dengan penjualan (turn
over), 3) hubungan tetap dengan keuntungan, 4) rujukan kepada tingkatan pengeluaran
sebehrmnya, 5) pembiayaan berdasar program yang telah disepakati dan 6) hubungan
intemal antara pelanggan- kontraktor. Oleh karenanya kemitraan iitbang dengan
universitas dan lembaga-lembaga penelitian merupakan solusi yang dapat diandalkan.

3. Penutup
Kemitraan bisnis dalam lingkup regional rnaupun global telah menjadi trend

yang sangat ruman dibicarakan. Dalam kaitan ini ada beberapa alasan yang
mendasarinya antara lain 1) tuntutan pasar yahg semakin keras terhadap mutu, waktu
penyerahan dan keauekutagatnan barang, 2) dewasa ini'tidak ada perusahaan yang
mampu menjadi yang terbaik dalam segala hal, dan 3) adanyt kecenderungan pihak
perusahaan unhrk dapat belajar dari para mitranya (Jebarus, 1996). Sementara itu yang
perlu lebih ditekankan adalah adanya pembinaan yang kontinu dan terpadu, sehingga
kemitraan memberikan manfaat yang sama antarupemitra dan mitranya.

Kemitraan di waktu mendatang seoara mendasar juga memerlukan pemimpin-
pemimpin yang memiliki kapasitas menggerakkan anggotanya deirgan visi kreatif yaitu
kemampuan belajar, orientasi dan semangat psikologik dalam arti menanamkan hasat
membuat rencana kemitraan secara nyata berdasarkan atas saling me,nguntungkan .
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