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Abstruct
T'he purpo,'e of lhis reseorch is to reveal the di./ferences of agroindtt-strial
c'ooperatives s'l/cce.\'-s after joining ylith BUL,IN/BUMS. Furthermore. the
purpose o/' this researc'h has to propose the model for agroindu.>'trial
cooperalive clevelopment. Research case is in l)atang Hari llegencl,. The
resull show"' the .signiJicant drfferences of agroindttstrial cooperative aJier

loining wilh ISUMi\rllUMS. So. i/ is reasonable to link tlrc clevelopment
moclel oJ' agrointlu.:nr c'ooperative with BUtrIN/BUAIS perfornance antl
to prepare /irncl Jbr this pt.rpose.

I{ata Kunci

- Kemitraan

- Koperasi

- Agroindustri

I. PENDAI1ULUAN

1.1. Latar Belakang
Koperasi, BI-A4N dan BLII\4S

merupakan pelaku ekonomi yang harus
dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi
nasional yang tangguh. Trio pelaku ekonomi
tersebut merupakan perwr"rjudan demokrasr
ekonomi. Ltntuk itr-r, tata hubungan dan
ker1asama serra kenxtraan usaha antara unsur
ekonomi nasional, terutama antara ekonor-ni
kuat dan leniah harus dibina dan dijalin dalam
suasana saling lnembantu dan salino
menguntungkan (Anonim, I 993).

Dan keempat bentuk kernitraan
tersebut posisi koperasi tidaklah berada pada
posisi yang kuat bila dibandingkan dengan
posisi BLhN dan BUMS selaku mitra
koperasi dalam pengembangan agroindustn.
Posisi koperasi akan lemah lag bila dalam
kenritraan usaha tersebut koperasi
dihadapkan pada BUMN dan BUMS.

Dan segl organisasi, hubungan
kernitraan Koperasi dengan BLMN dan
BUN,IS juga dihadapkan pada problema.
Ismangil (1992) menyatakan, masalah
kemrtraan usaha adalah pada problema
ketidak pastian usaha. Kaidak pastian usaha

koperasi terletak pada soal kesinambungan
kebrjaksanaan pengurus karena pada koperasr
penggantian pengurus akan mempengaruhi
jalannya kemitraan usaha dengan BUMN dan
BLMS.

Kabupaten Batang Hari yang
memrliki 5l koperasi yang bergerak dalam
agroindustn dengan .lumlah ang,otanya
17.936 orang, dalam perkembangannya ada
yang rnela,kukan kerrutraan usaha dengan
BUMN dan BUMS. Persoalan kemitraan
usaha yang dipaparkan di atas juga ditemui
pada koperasi di Kabupaten 'Batang Hari.
Kiranya upaya meneliti pennasalahan
kemitraan usaha yang dilakukan Koperasr
dengan BLMN dan BUMS menaril< untuk
dilakukan guna menemukan model
pengembangan kemitraan usaha yang terbaik.

1.2. Perumusah N{asalah
l. Apakah ada perbedaan keberhasilan

koperasi yang bergerak dalam usaha
agroindustri sebelum dan sesudah
mdakukan kemitraan denean BUMN dan
BLMS

*) Do.ten Fe

sekarang

(Jnja .lurusan Studi Pembanguanan
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2. Model kenitraan yang rrana yang layak
dikembangkan antara Koperasi dengan
BLMN dan BUMS dalam Pangembangan
Agroindustn.

1.3 Tinjauan Pustaka
Keiku',sertaan pihak BLMN dan

BLMS dalam kenritraan usalra dengan
Koperasi dalam pengernbangan agroindustri
patut dikembangkan. Kemitraan usaha
tersebut akan mempercepat kemajuan
koperasi dan agroindustri.

Hasil penelitian Rachmad R (1993)
di Propinsi Jambi menunjukkan bahwa
peluang usaha 1'ang diberikan BUMl,l dan
BUMS sangat berpengaruh bagi keberhasilan
pengembangan KUD. Selaku faktor ekstemal,
pengaruh peluang usaha yang dibenkan
BUMN dan Bt 45 sangat dominan
dibandingkan dengan faktor ekstemal lainnya.

Keterkaitan usaha merupakan bentuk
upaya kerjasama yang dilakukan koperasi
dengan pihak lain terutama melalui kegiatan
pemasaran atau pendistribusian produk,
dengan tuJuan untuk mendukung dan
memenuhi kebutuhan para anggota koperasr.
Tjakrawardaya ( i 993) memberi isyarat
bahwa keterkaitan integratif harus
dilaksanakan dalanr rangka dasar hubungan
yang salirg memberi manfaat, baik manfaat
ekonomi rrlaupun manfaat sosial. KeJerkaitan
tersebut dapat bersifat komplementer dan
substitusi.

Pada bagran lain Ropke (1992)
melihat keterkaitan usaha Koperasi dengan
tsLlMN dan BUMS dapat dikembangkan
dalam bentuk Bapak Angkat. Bentuk
kemitraan usaha versi Bapak Angkat di atas
lebih cenderung keberhasilannya ditentukan
oleh Bapak Angkat. Berarti posisi Koperasr
tidaklah sejajar dengarr BUMN dan BUMS
yang menjadi Bapak Arrgkat.

Dari segi konsep pemerataan
peroleharr pendapatan maka kernitraan usaha
dalam bentuk pemilikan saham adalah tepat.
Namun aspek kaerkaitan usaha harus pula
nrenjadi dasar berpijak agar pelimpahan
saham tidak memmbulkan dampak nqgatif
bagt perilaku pengelola koperasi. Tanpa

dimensi kemrtraan usaha dalam pelirnpahan
saham tersebut maka nilai guna hanya
terletak pada aspek penambahan harta tetapr
tidak terjadi penambahan volume usaha.

Bertolak dari hal tersebut kiranya
model kemitraan usaha Koperasi dengan
BLMN dan BLWIS dalanr nrengembangkan
agroindustn -rrang 

ideal perlu dikali lebih
lanjut. Analisis tentang mociel tersebut akan
memberikan masukan bagi desain kemitraan
usaha yang mampu mengangkat deralat
koperasi sejajar dengan pelaku ekonomi
lainnya di satu pihak dan mangembangkan
agroindustn dr pihak lain.

1.4. Tujuan Dan Kontribusi Penelitian
1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui apakah ada perbedaan

keberhasilan koperasi yang bergerak
dalam usaha agrcindustri sebelum dan
sesudah melakukan kemitraan dengan
BL 4N dan BUMS.

2. Mengelahui niodei kemitraan yang mana
yang layak dikembangkan antara
Koperasi dengan BLMN dan BLMS
daIam pengembangan agroindustri.

tr. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. i\{etode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai

dalam penelitian ini adalah metode penelitian
survai. Penelitian survai yang dimaksud
adalah penelitran yang mengambjl sampel
dari suatu populasi dan menggunakan
kuisioner sebagai alat pengumpul data yang
pokok (Singarimbun, I 990).

2.2. Metode Pengambilan Sampel

a. Populasi Sasaran

Yang murjadi populasi sasaran adalah
koperasi yang terdapal di Kabupaten Batang
Hari Propinsi Jambi. Koperasi dimaksud
adalah koperasi yang rnelalcukan kemitraan
usaha durgan BUMN dan BUMS di bidang
agroindustri.
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b. Rancangan Penganbilan SamPd
Untuk mendapatkan data yang dapat

mewakili koperasi yang melakukan kemitraan

dalam bidang agroindustri maka dilakukan

pengambilan dengan metode Stratified

Rnndom SamPling.

2.3. Metode Analisis
Untuk menganalisis data yang telah

dikumpulkan maka digunakan analisis Uji

Beda Dua Rata-Rata DePendent dan

Analisis Deskriptif. Adapun formula Uji

Beda Dua Rata-rata Depardent yang dipakai

adalah:

-dtn-, =

Itr. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1. Pola Kemitraan KoPerasi
Beranjak dari pemikiran akah begrtu

urgennya kemitraan usaha dalam pe'

ngembangan koperasi, maka Pemerintah

Daerah Tingkat tr Kabupaten Batang Hari

berupaya mewujudkan melalui kerjasama

dengan pihak swasta (Bappeda, 1996). Pola

kemitraan yang dikembangkan merupakan

suatu bentuk kemitraan usaha antara

Perusahaan Besar Qnti) da:ry;Nr Petani Kecil

@Iasma) melalui kelembagaan koperasi,

dengan memanfaatkan fasilitas Kredit

Koperasi Pime r untuk Anggota (KKPA).

Ada dua bentuk Pola kemitraan Yang
dikembangkan yartu pola PIR dan pola

Dagang. Pada pola PIR, koperasi yang

dilibatkan sebanyak 44 KUD inklusif di

dalamnya 2 KUD Mandiri sebagai inti pada

dua komoditi yang dikelola yaitu karet dan

kelapa sawit. Untuk pola Dagang komoditi

yang dikelola adalah karet ralryat, yang

melibatkan 7 KUD. Deskripsi sederhana

tentang Skema Kemitraan KUD dapat

diamati berikut ini:

td/ 
-/ tln

dimana:
I

d=l ld i
n-

di=X-Yi
df=n- I

nZai' - (Zat)'
n(n- l )

dimana:
Yi Tingkat keberhasilan koperasi sebelum

bermitra dengan BUMN/BUMS

\,2:

^r Tingkat ke.berhasilan yang diamati setelah
bermitra dengan RUMN/BIJM S

n Jumlah KoPerasi SamPel

Untuk analisis deskripti{ akan dijelaskan

secara rinci tentang model kemitraan yang

layak untuk dikembangkan khusumya

bagi agroindustri.

Sd=

t
I

,]l
;

i
1{

il
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KIJD Kemitraan
: Pola

Kab. Batang Hari

Karet (12 KUD)

sawit (32 KUD) 
{

- SUB CONTRACTING

,^ [

,- 
Mandiri hrti :

L ruruoairi :

Mandiri lnti :

Mandiri :

I KUD

1I KTID

1 KUD

3I KUD

;- Mandiri Inti : Tidak ada
- DAGANG: Karet (7 KUD)

LMandir i  :7KUD

Adapun informasi

dari tabel berikut.

Tabel l. Evaluasi
Kondis

Sumber : Kanwil Dep. Koperasi dan PPK Propinsi Jambi
Keterangan: *) l5 KUD Mandiri, kebun sawitnya belum menghasilkan

Gambar 1. Skema Kemitraan KUD di Kabupaten Batang Hari

kondisi dari masing-masing bentuk pola kemitraan KUD dapat diamati

PembinaanKemitraan Non Program KUD di Kabupaten Batang Hari
i30N 1997

3.2. Analisis Dampak Model Kemitraan
Guna menjawab permasalahan

pertama maka dengan m€nggunakan model
Uji Beda Dua Rata-Rata Dependent,
diperoleh hasil yang menunjukkan adanya

perbedaan yang nyata pada o : 0,01,
dimana t66o (15,93) > to*, (2,65). Ini
berarti, terdapat perbedaan tingkat
keberhasilan koperasi yang bergerak dalam
usaha agroindustri, setelah melakukan

lsl er

Volume
Usaha

PIR DAGANG

Karet Sawit Karet rakyat

KUDMadiri
Inli

KI'D
Mardiri

KllD Mmdiri
Inti

KUD.,
Mmdiri

KI]D
Man-

diri Inti

KUD
Mmdiri

Realisasi
Des'96

1.522.573.800 7.902.444.300 3.1 8t .686.770 29.O37.053.699 2.137.951.351

Realisasi
Nou'97

1.362.854.592 8.457.672.8r2 2.628.556.573 36.726.863.768 1.509.66C.900

Target
Des'97

L598.702.490 8.354.772.681 3.356.679-542 33.01 6.1 1 0.847 2.191.400.135
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pargelolaan
pengorganisasian

perkoperasian,
dan mana-iemen.

kemitraan dargan BLMN dan B[II\4S,
dibandingkan sebelum melakukan
kenltraan.

Peningkatan keberhasilan koperasi
setelah melakukan kenutraan semestinya
memang sudah menjadi suatu keharusan.
Terutama sekali bila drkaitkan dangan
tquan dan pelaksanaan pola kemitraan itu
sendin. Dalam kemitraan, kerjasama dititik
beratkan pada pemngkatan kualitas sumber
daya manusia yang mencakup aspek

kemrtraan PIR ini manfaat yang diperoleh
koperasi/KUD berdimensi luas, mencakup
faktor intemal dan ekstemal, seperti yang
digariskan Benecke.

Pada pola Dagang, hubungan
antara koperasi dan mitranya hanya terbatas
pada perdagangan komoditi. Ini berarti,
kemitraan tidak memberi dampak pada
perungkatan kualitas anggota/SDM,
manajemen koperasi dan keterlibatan
anggota secara panuh dalam aktivitas pasca
produksi. Manfaat yang diperoleh hanya
pada kelancaran pemasaran produk yang
dihasilkan anggota koperasi.

Dari komparatif program/aktivitas
masing-masing pola kemitraan di atas maka
dapat diyakini bahwa kemitraan pola PIR
lebih memberi dampak positif riel yang
komprehensif; dibandingkan pola Dagang.
Bila pola PIR diyakini lebih baik rnaka
sebaiknya juga ditentukan komoditi mana
yang harus dikembangkan, yaitu karet atau
kelapa sawit.

Komoditi karet merupakan
komoditi tradisional bagr petani di
Kabupaten Batang Hari, yang beberapa
waktu lalu merupakan komoditi andalan.
Namun dikarenakan teknis budidaya
dilakukan tidak secara benar, perilaku
petaru yang tidak teratur dalam penyadapan
dan pada sisi lain karet yang dihasilkan
dapat dijual kepada siapa saja, dan tidak
dilakukannya peremajaan maka berakibat
pada melemahnya potensi pada komoditi ini.
Dari sisi yang lebih luas dengan adanya
temuan baru dari karet sintetis, berdampak
pada berplulctr.rasinya harga komoditi kara
alanr im

Pada bagian lain komoditi-,,sawit
juga tidak kalah baik tumbuh di lahan
Kabupatan Batang Hari. Walaupun petani
kurang begitu familiar dengan komoditi ini,
namun dangan adanya pelatihan yang
intensif dan disertai dangan adanya
pendamping maka komoditi iru jlrgn

memiliki nilai ekonomis yang baik.
Keunggulannya dibandingkan karet adalah
komoditi ini tidak dapat dipanen dan ciijual
ke sembarang tempat kecuali ke pabrik

Setungga pada glirannya nanti koperasi
benar-benar nieniadi
perekonornian rakyat.

kekuatan

Dalam aspek yang lebih luas,
peningkatan keberhasilan koperasi dapat
membenkan kombinasi dalam pembangunan
ekonomi daerah, dalam hal ini Daerah
Tingkat Ii Batang Hari. Melalui proses
multiplier ffict hal iru mendorong
peningkatan altivitas ekonomr - dan
terjadinya perubahan tingkat sosial ekonomr
dsalam masyarakat (Wilson, I986).

3.3. Analisis Kelayakan Model Kemitraan
Untuk Kabupaten Batang Han

ditemui dua pola kemitraan (Gambar l)
yaitu pola PIR dan pola Dagang. Guna
menentukan pola yang lebih layak rnaka
terlebih dahulu kita menyakrni bahwa pola
kemitraan yang dikembangkan harus atas
dasar saling menguntungkan dan saling
mengisi terutama dalam pengembangan
agroindustn.

Pola PIR yang dikembangkan dr
Kabupaten Batang Hari rnemberi penekanan
pada pembinaan sumber daya manusia
(petani plasma) di samping aspek teknis
budidaya. Di samping itu juga dilakukan
pengorganisasian, penghadiran dan
pelatihan, baik yang terkait dsengan teknis
budidaya maupln aspek manajemen
usaha/perkoperasian. Guna mendukung
kegiatan tersebut maka dilengkapi dargan
"Tenaga Penclamping" yang direkrut
khusus dari program Sarjana Masuk Desa.
Sehingga dapat diyakini n.relalui pola

J\
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pengolahan sehingga sistem per-nanenan
akan lebih teratur. Pada bagan lain, nilai
jual komoditi ini dipasaran intemasional
relatif lebih stabil dibanding karet.

Atas dasar studi komparatif ringkas
di atas dapat kita yakini bahwa konioditr
sawit lebrh prospektif secara ekononri untuk
dikembangkan. Bila dikaitkan dengan model
kenitraan, ini berarti model yang layak
dikembangkan adalah pola PIR-BUN
Sawit-Koperasi.

3.4. Implikasi Kebijakan
Guna mencapai tujuan secara riel

dan adanya kemitraan koperasi terutama
dalam konteks penelitian iru, yaitu niodel
kemitraan pola PIR-BUN Sawit-Koperasi,
maka perlu dirumuskan beberapa kebijakan.
Adapun implikasi kebijakan yang dimaksud
adalah.
1. Untuk morgantisipasi kemungkinan

demikian maka Departemen Koperasi
dan PPK selaku pembina, harus selalu
melakukan pengevaluasian terhadap
pelaksanaan program kemitraan. Di
samping itu, beserta pihak swasta
(perusahaan inti) dan lembaga
penelitian, harus dilakukan penelitian
guna menemukan pola hubungan
kemitraan yang ideal. Sehingga marnpu
menempati koperasi/KUD bersama
nritranya untuk sama-sama
berkembang.

2. Pengernbangan model kemitraan sendini
niungkin harus meiibatkan lembaga
ekonomi. Sehinga, bila terjadi
peningkatan pendapatan tidak disertai
dengan puringkatan konsumsi, tapi
penrngkatan tabungan atau investasi.
Dengan demikian, keberhasilan
program kemitraan dapat memberi efek
berlanjut (multiplier effett) yang lebih
luas.

IV. KESIMPIILAN DA]\ SNL{N

4.1. Kesimpulan
Dari hasil penganalisisan yang

dilakukan maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
1.  Terdapat perbedaan trngkat

keberhasilan koperasi/KUD yang
bergerak dalam usaha agroindustn,
setelah melakukan kenritraan dengan
BLMN dan BUMS, dibandingkan
sebelum melakukan kemitraan. Hal ini
secara statistik ditunjukkan oleh nilai
thin'e ( 15,93)
sigruficant pada cr: 0,01

2. Model kemrtraan pola PIR
memrnjukkan indikasi yang lebih baik
tuntuk dikembangkan dibandingkan pola
Dagang. Hal ini dikarenakan, pada pola
PIR dampak kemitraan lebih kom-
prehensif, mulai dari manfaat
pembinaan, pengorganisasian sampai
pada manfaat pemasaran komoditi
Sedangkan pada pola Dagang, manfaat
terbatas pada transaksi dagang. Secara
lebih spesifilq pola PIR yang sebaiknya
dikembangkan adalah pola PIR BIJN
Sawit  -  Koperasi . .

4.2. Saran
Beranlak dan hasil analisis dan

kesimpulan yang diperoleh maka dapat
disarankan beberapa hal sebagai benkut:
l. Inti dari kemitraan adalah pola

hubungan antara koperasi dengan
mitranya atau plasma ciengan inti. Yang
diinginkan adalah hubungan yang
sejajar dan tahap selanjutnya koperasr
rnampu mandiri. Untuk itu perlu
dilakukan pengkajian secara mendalam
guna menemukan pola hubungan yang
ideal tersebut. Pengkajian dapat
dilakukan oleh Departemen Koperasi
dan PPK, Perusahaan Inti
(BUI\4N/BUIUS) dan Koperasi/KUD
beserta Lembaga Penelrtian.

2. Perlunya peningkatan keterlibatan
dalam aspek yang lebih luas dari
BLll\4N IBLMS. Sehingga dalam
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kondisi mini-mal, dimana syarat
kemitraan belum terpenuhi, hubungan
antara BIIMN iBUMS dalam upaya
pengembangan dan kemandirian
koperasiA(UD dapat terus dilakukan.
Atau secara sederhana diseb* dengan
pra kemitraan.
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