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ABSTRAK 

STRATEGI PROGRAM KEMITRAAN PTPN VII UNIT USAHA KEDATON 

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UKM MASYARAKAT DI DESA 

REJOSARI NATAR LAMPUNG SELATAN 

Oleh : 

Suheri Irawan 

Program kemitraan merupakan bagian dari corporate  sosial responsibility 

(tanggung jawab perusahaan) yang merupakan bagian dari program kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PTPN VII. Program Kemitraan ini 

digunakan oleh perusahaan sebagai suatu alat atau cara untuk meningkatkan 

kesejahteraan disekitar usaha perusahaan melalui kemitraan usaha kecil menengah 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk masyarakat. Program ini diberikan tentunya 

untuk membantu masyarakat sekitar agar dapat terbantu dari sektor perekonomian 

masyarakat serta dapat mengentaskan masalah pencurian buah sawit yang  sering 

terjadi di  masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi atau langkah 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberdayakan UKM masyarakat sekitar 

dengan program kemitraan, serta dampak yang di timbulkan dari program kemitraan 

terhadap kondisi sosial ekonomi usaha kecil menengah masyarakat sekitar 

perusahaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama 

mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai strategi 

program kemitraan yang dilakukan oleh PTPN VII dalam upaya meningkatkatkan 

pemberdayaan ekonomi UKM, serta dampak positif program kemitraan bagi 

masyarakat di Desa Rejosari Natar Lampung Selatan. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, interview bebas terpimpin, 

dan observasi. Setelah keseluruhan data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis 

data dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, PTPN VII sangat 

memiliki peran yang begitu besar dalam membantu permodalan usaha kecil 

masyarakat sekitar, mendorong pertumbuhan kerakyatan di tengah-tengah 

masyarakat, sebagai pelaksana dari program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) 

dan membina mitra binaan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mitra 

binaan  yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung. Dari program yang sudah diberikan oleh perusahaan tersebut, telah 

memberikan dampak sosial ekonomi terhadap usaha kecil yang berada di sekitar 

masyarakat berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola 

usaha kecil menengah dan peningkatan pendapatan pada usaha serta membaiknya 

taraf kehidupan di masyarakat. 
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MOTTO

         

……                    

    

Artinya : “Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.

( Q.S. Yusuf: 87 )
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi

disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan,

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok

permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah:

“STRATEGI PROGRAM KEMITRAAN PTPN VII UNIT USAHA

KEDATON DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UKM

MASYARAKAT DI DESA REJOSARI NATAR LAMPUNG

SELATAN”.

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu

cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.1 Adapun strategi

yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan

yang bertujuan untuk membangun masyarakat menjadi mandiri serta kreatif

dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan.

Program Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh

kedua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan

1 Husein Umar, Stratetegic Managemen, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 31
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bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.2

Kemitraan yang dimaksud di sini ialah sebagai bantuan dana bergulir dan

kemitraan dalam rangka pengembangan usaha. Bentuk kemitraan yang dilakukan

oleh perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam annual report, seperti: bantuan

kredit lunak, (dana bergulir) untuk koperasi dan UKMK, bantuan pemasaran,

bantuan manajemen, bantuan jaringan pengembangan usaha dan sejenisnya.3 Dan

tujuan dari dikeluarkannya program tersebut adalah untuk menjadikan suatu

masyarakat agar dapat lebih mandiri, kreatif serta yang paling utama bagi

perusahaan untuk menjaga aset dari perusahaan tersebut.

PTPN VII Unit Usaha Kedaton adalah Perseroan Terbatas Perkebunan

Nusantara VII yaitu sebuah perusahaan milik Negara yang bergerak dibidang

perkebunan baik sawit, karet, tebu dan teh, yang memiliki peraturan perundang-

undangannya dalam menjalankan proses kegiatannya. Di dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Bab 1 pasal

2 dinyatakan, bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,

ketertiban umum dan atau kesusilaan”.4 Undang-undang tersebut secara eksplisit

dan implisit memberikan mandat dan arahan bagi pelaku bisnis (perusahaan)

untuk tidak melihat orientasi dari perspektif economic rational semata. Meraka

harus menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dalam kerangka tanggung jawab

2 Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi, (Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan. 2000), h. 10

3 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Semarang : Graha Ilmu. 2010), h. 172
4 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab 1 Pasal 15
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terhadat etika legal (sesuai perundangan), dan mengedepankan kesusilaan,

termasuk sistem nilai masyarakat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007, bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan

adalah komitmen perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya”.5 Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang

perseroan terbatas tersebut, maka perusahaan memiliki rasa tanggung jawabnya

kepada masyarakat, serta tidak mengenyampingkan masyarakat sekitar, dengan

adanya pertangung jawaban dari perusahaan tersebut pula, masyarakatpun sangat

terbantu untuk memperbaiki taraf kehidupannya, baik dalam sektor ekonomi,

sosial, maupun budaya.

Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan masyarakat untuk dapat

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa

depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi

dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan

keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek

masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.6 Pemberdayaan ekonomi

UKM masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pemberdayaan

sumber daya manusia yang mandiri, dalam memanfaatan potensi lokal dengan

5 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (3)
6 Onny S. Prijono dan A.M.W Pranaka, Mengenai  Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan

Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996), h. 48
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terus meningkatkan kreativitas masyarakat. Program pemberdayaan yang telah

dijalankan adalah kegiatan peningkatan kapasitas yaitu melalui kegiatan

pembinaan, maupun pelatihan kepada masyarakat dengan menjalin kerjasama

antara PTPN VII dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Berdasarkan penjelasan dan penegasan bagian-bagian penting tentang

judul diatas, maka pemberdayaan yang dilakukan oleh PTPN VII tersebut kepada

masyarakat sekitar adalah dengan melalui suatu program yaitu program

kemitraan, yang mana di dalam program kemitraan tersebut masyarakat

diberikan pinjaman melalui bantuan kredit lunak (dana bergulir), setelah itu

masyarakat diberikan pembinaan serta pelatihan tentang pengelolaan UKM yang

diselenggarakan selama 2 hari di Hotel Nusantara Bandar Lampung pada tanggal

10 sampai 11 Desember 2012 yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Lampung, yang pada saat itu PTPN VII Unit Rejosari

mengirim dua perwakilan kelompok usaha kecil mitran bianaan yakni usaha

industri gerabah dan jasa servis elektronik. Selanjutnya yang menjadi fokus

penelitian ini adalah proses pengaplikasian program kemitraan yang diberikan

PTPN VII melalui pinjaman dana bergulir kepada masyarakat yang bertujuan

untuk meningkatkan atau menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik

sehingga terciptalah suatu peningkatan di dalam perekonomian masyarakat.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitiannya di PTPN VII Kedaton yang

berada di Desa Rejosari, yakni PTPN VII Unit Usaha Rejosari Natar Lampung

Selatan.
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam penulisan judul ini adalah :

1. PTPN VII membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi UKM

masyarakat di Desa Rejosari Natar Lampung Selatan dengan program

kemitraan yang di milikinya.

2. Keberhasilan program kemitraan PTPN VII unit usaha Rejosari yang

dilaksanakan sejak tahun 2012 tersebut sangatlah mendorong kemajuan

ekonomi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, yakni dengan pola

memberikan bantuan pinjaman kredit lunak serta masyarakat diberikan

pembinaan dan pelatihan dalam pengelolaan Usaha Kecil Menengah dengan

cara di selenggarakannya pendidikan dan pelatihan manajemen Usaha Kecil

Menengah yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

3. Kemitraan yang dilakukan oleh PTPN VII unit usaha Rejosari di Desa

Rejosari terbukti telah menjadi andalan masyarakat. Masyarakat sangat

interest terhadap pola kemitraan yang diberikan, sehingga dapat

meningkatkan potensi sumber daya manusia dan masyarakatpun dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung peneliti, baik tempat yang

mudah dijangkau, maupun data-data yang dibutuhkan tidak menyulitkan

untuk di lakukannya penelitian.
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C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber

daya alam yang melimpah, kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam

pembangunan bangsa Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya alam maka

Indonesia akan mampu menjadi Negara yang lebih baik dan terlepas dari

kemiskinan. Dalam hal ini bahwasanya Indonesia merupakan Negara yang sangat

berpotensial untuk menjadi Negara yang maju dengan begitu banyaknya hasil

kekayaan alam yang telah Negara ini miliki. Sumberdaya alam di Indonesia

sangatlah melimpah, Indonesia sangatlah kaya akan hasil sumber daya alamnya

baik dari hasil lautan maupun daratannya, sehinga sumber daya yang ada tersebut

benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang telah

tertera di dalam Undang-Undang. Penjelasan pasal 3 UU Konservasi Hayati

(UUKH) tahun 1990 yang menyatakan bahwa: Sumberdaya alam hayati

merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Namun, keseimbangan

ekosistem harus tetap terjamin.7

Sumber daya yang melimpah tersebut tidaklah semata-mata membuat

rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera, kesadaran masyarakat akan sumber

daya alam yang melimpah ini sangatlah lemah, kurang sejahteranya masyarakat

bukan akibat dari sumber daya alam Indonesia yang sedikit, tetapi karena faktor-

faktor lainnya yakni tingkat kesadaran yang ada belum cukup tinggi untuk

7 Anonim, Undang-undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Kepariwisataan, ((Jakarta, 1990). h.
14
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mempengaruhi perilaku mereka ataupun untuk menjadi motivasi yang kuat yang

dapat melahirkan tindakan yang nyata dalam usaha swadaya perbaikan

lingkungan hidup.8 Terbukti dengan sumberdaya yang melimpah ini masyarakat

seakan-akan tidak peduli terhadap lingkungan yang ada, sehingga sumberdaya

yang dimiliki terbuang dengan sia-sia tanpa ada pemanfaatannya lebih lanjut.

Melihat dari sumber daya alam yang melimpah tersebut sesungguhnya

Indonesia dapat menjadi salah satu Negara dengan perekonomian yang terbaik,

namun dalam kenyataan kini, sektor perekonomian Rakyat Indonesia terbilang

masih sangat lemah. Salah satu persoalan serius yang di hadapi bangsa ini adalah

tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh berbeda, serta tingkat

kemiskinan yang terlampau menakutkan. Upaya pengembangan dan

pemberdayaan perekonomian perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya

perubahan dan peran ekonomi rakyat dalam konstelasi perekonomian Nasional.9

Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik di

bidang ekonomi maupun di bidang administrasi, menempatkan masyarakat atau

rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan.

Dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan objek tetapi juga sebagai

subjek pelaku pembangunan. Pandangan tersebut muncul sebagai tanggapan atas

keadaan adanya kesenjangan bersamaan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang

8 Haeruman, H. Analisis Lingkungan. Kursus Analisa Dampak Lingkungan (Kantor Menteri
Negara KLH-IPB,1981)

9 Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam dari idiologi, strategi sampai
Tradisi, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya,2001), h. 70
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terus meningkat. Berbagai teori ketergantungan yang berkembang pertama-tama

di Amerika Latin dan teori people centered development.10

Fenomena yang sedang berkembang dewasa ini menuntut perubahan

tatanan kehidupan baru dalam berbagai bidang, mulai politik, ekonomi, sosial

dan budaya. Kecenderungan tersebut terus menjadi agenda perubahan besar

masyarakat dan memunculkan berbagai opini dalam sistem sosial

kemasyarakatan, yang mengharapkan lebih adil dan memberi peluang untuk

mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Arah yang dituju pada

dasarnya adalah paradigma dan pemerataan keadilan sosial. Pertumbuhan saja

tidak cukup tanpa upaya pemerataan, dan sebaliknya pertumbuhan yang tinggi

tetap diperlukan untuk mempercepat pemerataan. Oleh karena itu pandangan

yang dewasa ini sedang berkembang adalah konsep redistribution with growth.11

Penanganan masalah kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah

melalui berbagai bentuk program, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT),

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Beras Miskin (Raskin),

Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Akseskin), P2KP dan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Namun dari penjelasan yang di urai di atas, menjelaskan bahwasanya

perkembangan kemajuan yang terjadi kini telah menghadirkan berbagai

persoalan yang timbul di masyarakat, seperti kesenjangan ekonomi yang sangat

10 Alfitri, Community Development, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) h. 7
11 Ibid, h. 13
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tinggi, tingkat kemiskinan amat besar, dan ditambah lagi pemberdayaan ekonomi

yang tidak terarah dalam mendorong perubahan.

Menurut Gregorius Syahdan (2007:34) berbagai program yang dijalankan

oleh pemerintah tersebut, lebih banyak menuai kegagalan dibandingkan dengan

keberhasilanya. Program Kredit Usaha Tani (KUT) misalnya, merupakan salah

satu di antara serangkaian program pemerintah yang terbaru yang menuai

kegagalan. Program ini di Daerah mengalami kegagalan, karena tidak adanya

perencanaan yang matang dan juga kurangnya transparansi penggunaan dan

alokasi anggaran kepada masyarakat desa.

Oleh sebab itu berbagai kalangan menilai bahwa program pengentasan

kemiskinan masih dianggap kurang efektif, seperti dikatakan oleh Gumilar

Rusliwa Somantri dalam pidato pengukuhan guru besar bidang sosiologi

perkotaan Universitas Indonesia, bahwa di pedesaan penanganan kemiskinan

dimulai dengan reformasi agrarian (land reform), modernisasi pertanian,

indutrialisasi pasca panen, penggalangan industri, kecil dan transmigrasi dengan

format berbeda yakni dengan model pertumbuhan ruang sosial baru12.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menghendaki

adanya hubungan harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

(stakeholders). Setiap stakeholders melakukan peran sesuai kapasitas dan

kompetisi yang dimiliki. Dunia usaha sebagai salah satu stakeholders memegang

12 http://andhikusuma.wordpress.com/tag/gumilar.risliwa-somantri di akses pada tanggal 7
September 2016, Pukul 09.30
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peranan yang cukup penting, karena potensinya dalam modal besar dibandingkan

dengan pemerintah.

Belum berhasilnya program pengentasan kemiskinan telah mendorong

perusahaan memberikan kontribusinya dalam bentuk program tanggung jawab

sosial perusahaan, atau Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR.

Perusahaan diwajibkan menerapkan CSR setelah diberlakukanya Undang-

Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 yang mengatur prinsip

tanggung jawab sosial korporasi.13 Di dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Bab 1 pasal 2

dinyatakan, bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,

ketertiban umum dan atau kesusilaan”. Undang-undang tersebut secara eksplisit

dan implisit memberikan mandat dan arahan bagi pelaku bisnis (perusahaan)

untuk tidak melihat orientasi dari perspektif economic rational semata. Meraka

harus menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dalam kerangka tanggung jawab

terhadat etika legal (sesuai perundangan), dan mengedepankan kesusilaan,

termasuk sistem nilai masyarakat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007, bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan

adalah komitmen Perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

13 Undang-Undang, Opcit. h. 3
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bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya”.14

Namun sesungguhnya di dalam pengesahan Undang-Undang ini masih

terdapat berbagai polemik. Polemik yang berkembang antara yang menyetujui

dan yang tidak menyetujui terhadap kewajiban dalam menetapkan CSR di

perusahaan. Terlepas dari polemik tersebut yang perlu ditekankan bagaimana

peran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar,

terutama dalam mendorong dan meningkatkan taraf kesejahteraannya, karena

selama ini sering kali terjadi hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan

dengan masyarakat, dan karenanya hubungan itu perlu dibangun melalui konsep

CSR berbasis pada masyarakat lokal.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu

masyarakat bertahan (survive) dan dalam pengertian yang dinamis

mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi

sumber dari apa yang di dalam wawasan politik kita sebut ketahanan Nasional.

Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan

harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak

mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan

meningkatkan kemandirian masyarkat.

14 Nor Hadi, Opcit, h. 26
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Dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat harus

dilakukan melalui tiga jurusan pemberdayaan, yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan

masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan

adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan

motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta

berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih posistif dan nyata,

penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai

peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam

memanfaatkan peluang.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam prosess

pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.15

Dari uraian di atas ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan dapat diatasi

dengan berbagai cara. Jika pemerintah belum berhasil secara optimal

mengentaskan kemiskinan maka pihak lain seperti perusahaan dapat ikut serta

berpartisipasi menegentaskan kemiskinan dilingkungan sekitar perusahaan.

Modal sosial adalah salah satu aset yang sangat penting dalam

memberdayakan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan

15 Gunawan Sumodiningrat, Memberdayakan masyarakat, (Jakarta : Pena Kencana
Nusadwipa, 1996), h. 65-68
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dan mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara langsung, adalah satu ikatan

yang menjadi kekuatan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Kerjasama

dan tolong menolong adalah ciri kesetiaan kawanaan sosial yang sangat baik di

masyarakat, tentunya kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagaimana

dalam penggalan firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Al- Maidah ayat 2

yang berbunyi :

….

Artinya : Dan tolong–menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa.16

Dalam hal ini penulis meneliti Perusahaan PTP Nusantara VII yang

terdapat di Desa Rejosari Lampung Selatan, yang dulunya sempat memproduksi

sawit sebagai bahan olahan, namun kini pengelolaan buah sawit tersebut terhenti

akibat dari berkurangnya pasokan sawit untuk perusahaan di akibatkan dari

pohon sawit yang sudah mulai tua serta peremajaan pohon yang sedang

dilakukan, oleh karena itu buah sawit yang terdapat di Desa Rejosari sementara

di kirim ke wilayah lain yakni di Kecamatan Bekri Lampung Tengah untuk di

olah menjadi bahan olahan.

Perusahaan PTPN VII menaruh simpatik terhadap masyarakat sekitar

perusahan sehingga terjalinnya hubungan yang intens, hal ini disebabkan karena

perusahaan sawit tersebut mempunyai kegiatan serta program-program yang

berkenaan dengan kemasyarakatan atau divisi community development terutama

masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut, adanya divisi khusus yang

16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Semarang: C.V. Toha Putra,1996) Cet.
1 h. 85
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memang menangani hal kemasyarakatan. Hal inilah yang membuat masyarakat

disekitar perusahaan merasa nyaman lantaran adanya perhatian masyarakat yang

berada disekitar perusahaan. Penelitian tentang pengaruh perusahaan PTPN VII

sebelumnya pernah dilakukan oleh Teguh Prasetyo Mahasiswa Jurusan PMI

Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2006, hasil temuan

dalam penelitiannya adalah pengaruh perusahaan PTPN VII terhadap sosial

ekonomi kehidupan masyarakat di Desa Way Galih. Penelitiannya menjelaskan

bahwa dengan adanya timbal balik diantara perusahaan dan masyarakat yang

saling menguntungkan, yaitu perusahaan mengelola produksi karet serta

membutuhkan karyawan, sehingga masyarakat di Desa Way Galih dapat bekerja

di PTPN VII dan karyawan yang bekerja di PTPN VII tersebut dapat mengurangi

angka pengangguran di Desa.17

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan penelitian tentang

program baru PTPN VII yakni Mitra Binaan PTPN VII, yaitu Program kemitraan

atau kerjasama PTPN dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Desa

Rejosari dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kemudian terdapat penelitian sebelumnya yang membahas tentang kemitraan

yang pernah dilakukan oleh M. Apun Syaripudin (2015), beliau meneliti

penelitian yang berisi tentang kemitraan sebagai strategi usaha dalam percepatan

pencapaian kesejahteraan di kota Bandar Lampung survei pada kelompok UKM

17 Teguh Prasetyo, Pengaruh Perusahaan PTPN VII Terhadap Sosial Ekonomi Kehidupan
Masyarakat.(dalam SKRIPSI, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Pengembangan Masyarakat
Islam, 2006) h. 4
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emping melinjo, penelitian menjelaskan bahwasanya program kemitraan yang

diberikan terhadap usaha emping melinjo sangat membantu perekonomian home

industry masyarakat dengan di imbangi pola dan sistem yang baik dan tepat

sehingga pemasarannyapun lebih terarah.18

Program Kemitraan ini di implementasikan sejak tahun 2012 dan dikelola

oleh divisi Program Lingkungan yang di sebut Bantuan Program Kepedulian

Bina Lingkungan (BPKBL). BPKBL ini adalah bentuk dari Corporate Social

Responsibility (CSR) PTPN VII, seperti yang sudah tertera dalam keputusan

menteri BUMN nomor KEP.04/MBU/2007 bahwasanya mewajibkan BUMN

untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).

Program ini di implementasikan pada tahun 2012 karena kepedulian

perusahaan tehadap masyarakat disekitar perusahaan. Masih banyaknya

masyarakat yang tidak mempunyai mata pencaharian, sedangkan karyawan di

perusahaan sudah cukup banyak dan masyarakat tidak dapat bergantung

selamanya dengan perusahaan untuk menjadi karyawan tetapi masyarakat harus

mandiri dengan mendirikan usaha sendiri. Selain itu adanya beberapa rumah

masyarakat yang di sita oleh Bank atau renternir karena tidak sanggup membayar

hutang dengan bunga yang terlampau besar.

Selain faktor yang melatar belakangi program mitra binaan dari PTPN VII

sendiri, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya

terhadap pihak perusahaan, karena masyarakat melihat fenomena yang ada di

18 M. Apun Syaripudin “Kemitraan Sebagai Strategi Usaha Dalam Percepatan Pecapaian
Kesejahteraan” Jurnal Bisnis Darmajaya. Vol. 1  No. 1 Tahun 2015
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Bandar Lampung bahwa PTPN VII mengadakan pembinaan dan pelatihan

terhadap UKM yang ada di Jl. Pemakaman Umum Kedaton Bandar Lampung.

Masyarakat merasa berhak untuk mendapat pembinaan dan pelatihan karena

Lokasi Perkebunan dan Pabrik berada disekitar lingkungan masyarakat.

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sangat bervariatif,

dan UKM yang ada di Desa perlu didukung demi meningkatkan ekonomi di

masyarakat, karena UKM adalah salah satu strategi dalam meningkatkan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selain itu agar masyarakat tidak

selamanya bergantung dengan perusahaan karena telah memiliki usaha sendiri

dan menjadi lebih mandiri.

Berdasarkan pada kenyataan diatas, penulis perlu mengadakan penelitian

lebih lanjut. Bagaimana sesungguhnya Implementasi Program Kemitraan PTPN

VII terhadap UKM masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di

Desa Rejosari, serta dampak program kemitraan yang telah diberikan oleh PTPN

VII dalam upaya pemberdayaan ekonomi UKM masyarakat Desa Rejosari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi program kemitraan yang dilakukan Oleh PTPN VII Unit

Usaha Kedaton dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi UKM

masyarakat di Desa Rejosari ?
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2. Bagaimana dampak Program Kemitraan PTPN VII Unit Usaha Kedaton

dalam pemberdayaan ekonomi UKM masyarakat di Desa Rejosari ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui strategi program kemitraan yang dilakukan oleh PTPN

VII dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi UKM

masyarakat di Desa Rejosari.

b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas keberhasilan Program Kemitraan

PTPN VII terhadap UKM masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi

masyarakat di Desa Rejosari.

2. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan

dapat member manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adanya manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca,

mengenai ilmu-ilmu Pemberdayaan Masyarakat.

b. Secara Praktis

1) Bagi penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian

khususnya yang berhubungan dengan strategi program kemitraan

PTPN VII dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
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2) Bagi perusahaan: diharapkan agar Program Mitra Binaan PTPN VII

dalam pemberdayaan ini agar tidak hanya memberikan bantuan dan

pembinaan kepada yang mempunyai usaha saja. Tetapi masyarakat

yang belum mempunyai usaha juga memerlukan bantuan secara

moril dan materil dengan diberikan pelatihan skill dalam usaha

untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Selain itu penelitian ini

juga sebagai masukan untuk Program Mitra Binaan PTPN VII untuk

dan UKM masyarakat serta pemerintah setempat untuk membuat

wadah khusus UKM agar memudahkan link dan akses UKM dalam

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan untuk

mempersiapkan masyarakat yang mempunyai daya saing yang baik.

3) Bagi mahasiswa : dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang

program kemitraan suatu perusahaan dalam meningkatkan

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sessuatu dengan

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan

penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagi jenis masalah yang

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”. Untuk

mendapatkan data yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan

penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenis tempat penelitian dilaksanakan, maka

penelitian ini digolongkan pada penelitian (field research) yaitu penelitian

lapangan, disebut juga penelitian kancah.” Suatu penelitian kancah

kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat, yang mempunyai tujuan

mengumpulkan data dan informasi tentang masalah tertentu mengenai

kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Adapun yang

menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah petugas PTPN VII yang

bergerak dalam program kemitraan.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu

penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat pencandraan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi

daerah tertentu19.

Selain peneliti menggambarkan kejadian yang terjadi dalam

masyarakat, peneliti juga mengungkapkan data yang ada padanya, dan

juga memberikan analisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran

masalah yang dihadapi.

19 Sumadisurya, Brata, Metodelogi penelitian, (PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1998), h. 23
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2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun

pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.20 Populasi

dalam penelitian adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai-nilai karakteristik tertentu

dalam penelitian.21 Keseluruhan Karyawan kantor yang terdapat di PTPN

VII Rejosari yakni 21 orang. Dengan klasifikasi laki-laki 12 orang dan

perempuan 9 orang Serta 2 UKM mita binaan PTPN VII yakni UKM

Gerabah dan Jual beli barang dan jasa serivis elektronik yang ikut serta

dalam pelatihan bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung.

b. Sampel

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari pupulasi

yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian, dengan kata

lain sampel adalah “sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh

20 Husaini Usmani, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta:Bumi Aksara,2009) h. 24
21 Hadiri Nawawi, Metodelogi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:Gajah mada University

Press, 1997), h. 141
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populasi”.22 Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti

dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.23

Sampel adalah wakil yang dipilih untuk mewakili populasi yang

dapat memberikan gambaran keadaan populasinya dan memberikan

sumber informasi data-data dari penelitian. Tekhnik sampel yang

digunakan adalah tekhnik non random dalam sampling ini tidak semua

individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota

sampel.24 Dalam jenis sample penulis menggunakan purposive sampling

yaitu dalam purposive sampling memilih sekelompok subyek yang didasari

atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan

yang erat hubunganya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah

diketahui sebelumnya.25

Berdasarkan pendapat di atas, kriteria untuk menjadi sampel

karyawan kantor perusahaan yang berhubungan langsung dengan program

kemitraan adalah:

1). Krani Kepala SDM & Umum PTPN VII Unit Kedaton di Rejosari

2). Krani PKBL PTPN VII Unit Kedaton di Rejosari

3). Agendaris PTPN VII Unit Kedaton di Rejosari

22 Hadari Nawawi, Metodelogi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada
University, 1997), h. 141

23 Irawan Suhartono, Metodelogi Penelitian Sosial,(Bandung, PT Remaja Rosda
Karya,2008), h. 57

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Renika Cipta ,1993), h. 95
25 Ibid, h. 113



22

Adapun masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah dan

menjadi mitra binaan PTPN VII yang di jadikan sampel dalam penelitian

ini yakni usaha gerabah, dan jasa servis elektronik. Jadi jumlah keseluruhan

sampel dalam penelitian ini sebanyak 5, yakni 3 orang karyawan kantor

dan 2 kelompok UKM yang bermitra dengan PTPN VII.

3. Metode Pengumpulan Data.

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi

penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik

yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha

merancang protokol untuk rekaman atau mencatat informasi. Prosedur-

prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis

strategi, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapat informasi yang

digunakan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau kejadian

untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti

perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran

terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran

tersebut.26 Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu secara

langsung meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data

yang dibutuhkan.

26 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami,
Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014, h. 32
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b. Interview

Interview atau wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, untuk dijawab secara lisan

pula.27 Interview yang digunakan ini adalah interview bebas terpimpin

yaitu wawancara di lakukan dengan membawa sederet pertanyaan

lengkap dan terperinci juga bebas menayakan apa saja dan pertanyaan

masih dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan

responden.28 Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pegawai

dari PTPN VII di Desa Rejosari dan UKM masyarakat yang bermitra

dengan PTPN VII di Desa Rejosari Natar Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan

dokumen-dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik

seperti (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti

(buku harian, diary, surat, e-mail).29

Peneliti menggunakan dokumen karena dokumen adalah salah

satu sumber yang baik dalam bentuk teks, yang siap untuk di analisis

tanpa perlu interview dan observasi. Sehingga dokumen bisa di jadikan

salah satu pelengkap dalam metode pengumpulan data. Metode

dokumentasi digunakan untuk menggali data seperti, dokumentasi

27 Handari Nawawi, Metodelogi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta; Gajah Mada
University Press, 1997), h. 141

28 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research jilid III, (Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, t.th),
h. 127

29 Ibid, h. 267-270
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program kemitraan, profil PTPN VII di Desa Rejosari, data-data tertulis

yang terkait dengan program kemitraan yang ada di PTPN VII di Desa

Rejosari Natar Lampung Selatan.

4. Metode Analisa Data

Analisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dapat

diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilan data deskriptif dengan

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.30 Dalam

penelitian ini menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif yaitu suatu cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan

oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.31

Interpretasi dalam penelitian kualitatif berarti bahwa peneliti dapat menarik

makna dari hasil analisis data. Makna ini bisa berupa pelajaran atau informasi

untuk melakukan perbandingan dengan penelitian lain dan pengalaman pribadi.32

Interpretasi Data: peneliti menemukan makna tentang fenomena yang terjadi

berdasarkan refkleksi pribadi, membandingkan dengan studi terdahulu dan

literatur yang ada (teori Stimulus dan Respon). Setelah analisa selesai maka

hasilnya akan disajiakan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan

fakta penelitian dilapangan. Dan memberikan penafsiran terhadap data dan

30 Husaini Usman, Opcit, h. 83
31 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja

Grafindo,1998), h. 12
32 Jonh W creswell, Op.Cit,  h. 347
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menarik kesimpulan secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan

yang di angkat dalam penelitian dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Metode berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari

peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus

itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum”.33 Sebagai jawaban rumusan

masalah yakni tentang strategi program kemitraan PTPN VII unit usaha Rejosari

dalam pemberdayaan ekonomi UKM Masyarakat di Desa Rejosari Natar Lampung

Selatan.

33 Kartini kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Mandar mundur,1990), h.
84-85
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BAB II

STRATEGI PROGRAM KEMITRAAN DALAM MENINGKATKAN

PEMBERDAYAAN EKONOMI UKM MASYARAKAT

A. Strategi Program Kemitraan

1. Pengertian Program

Program merupakan suatu kegiatan yang disusun secara terencana dan

memiliki tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, pelaksanaan kegiatan, proses

kegiatan waktu, fasilitas, alat-alat, biaya, dan sumber-sumber pendukung

lainnya.1 Dari pengertian di atas bahwa program merupakan rangkaian

kegiatan yang membentuk suatu sistem yang saling terkait satu dengan

lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya dan

dengan ketentuan waktu. Pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan

dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui

peningkatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin, kelompok

dan komunitas kelompok. Dalam hal ini program yang dimaksud adalah suatu

kegiatan kerjasama antara PTPN VII dengan masyarakat guna untuk dapat

saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. PTPN VII memiliki

suatu program yaitu program kemitraan yang mana program kemitraan

tersebut bergerak untuk membantu masyarakat disekitar perusahaan. Secara

lebih luas program kemitraan adalah kegiatan sistemik, yaitu kegiatan yang

memiliki komponen, proses, dan tujuan.

1 Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah (Bandung : Pt Remaja
Rosdakarya, 2008), h. 4
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2. Strategi Program Kemitraan

Strategi Program Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan

oleh kedua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling

membesarkan.2 Kemitraan dilihat dari perpektif etimologis di adaptasi dari

kata partnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat

diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan

partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak

dari sini maka kemitraan dapat di maknai sebagai suatu bentuk persekutuan

atau perkongsian.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis di adaptasi dari kata, yang

partnership berasal dari akar partner. Partner dapat diterjemahkan menjadi

persekuuan perkongsian. Bertolak belakang dari sini maka kemitraan dapat

dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang

membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling

membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu

bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperboleh hasil

lebih baik.

Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat

terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Ada dua pihak atau lebih

2 Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi, (Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan. 2000), h. 10
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b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan

c. Ada kesepakatan

d. Saling membutuhkan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang

lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra.

Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada

pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang

dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan

saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen

yang seimbang antara satu dengan yang lain. Kemitraan dapat dilakukan oleh

pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-

kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status

yang setara atau subordinate, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda

tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional.3

3. Model-model Kemitraan

Konsep kemitraan mengacu pada konsep kerjasama antara usaha kecil

dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan, dengan

memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan memperkuat. Pola

kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama antara usaha kecil dan usaha

menengah atau usaha besar.

3 Ambar Teguh, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan,(Yogyakarta: Gava Media
2004), h. 129-130
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Munculnya ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan berikut

adalah karena di ilhami oleh fenomena biologis. Untuk itulah kemudian

penulis mencoba mengangkat fenomena biologis yang ada didalam khasanah

kehidupan organisma kedalam diskusi kemitraan ini.

Bertolak dari pemahaman akan dunia organisma baik yang bersel satu

yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat terlihat, maka kemitraan

dibedakan menjadi:

a. Pseudo partnership, atau kemitraan semu.

b. Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistik.

c. Conjungation partnership, atau kemitraan melalui peleburan dan

pengembangan.

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi

antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama

secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum

tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang

dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada

suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau

lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi

pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang

diperjuangkan dan manfaatnya.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau

lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan,
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yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih,

sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari

kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk

mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya

dapat melakukan pembelahan diri.4

4. Langkah-langkah Kemitraan

Pengembangan wilayah selalu memperhatikan potensi dan kondisi

sumber daya lokal dalam kaitan sebagai aset ekonomi suatu kawasan.

Pengembangan kapasitas masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis

produk unggulan wilayah. Oleh karena itu, upaya pengembangan UKM

terutama yang banyak mengandalkan sumber daya lokal dan didukung oleh

adanya institusi yang handal merupakan tumpuan dalam upaya memperbaiki

kondisi sosial dan ekonomi negara di masa mendatang.5

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa tekat kita membangun

kemitraan bukan hanya membangun keterkaitan usaha saja. Membangun

kemitraan yang di cita-citakan dan terwujudnya kemitraan yang sehat harus

diawali persiapan yang mantap dan ditambang dengan pembinaan.

Kemampuan melaksanakan kemitraan, tidaklah terwujud dengan sendirinya

4 Mohammad Jafar Hafsah, Op.Cit. h. 130-131
5 Puty Yousnelly “Kelayakan dan Strategi Pengembangan Kemitraan KUB Petani Lidah

Buaya di Kecamatan Beji, Depok” Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah. Vol. 8
N0. 2 Tahun 2013
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dalam arti harus dibangun dengan sadar  dan terencana dimanapun berada

melalui tahapan-tahapan yang sistematis.6

Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan pelaku-pelaku

usaha agar siap bermitra adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi dan pendekatan kepada pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil,

usaha menengah, maupun usaha besar. Dalam tahap identifikasi ini di

kumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan jenis usaha atau

komoditas yang akan diusahakan, potensi sumber daya yang mendukung,

tingkat kemampuan para pelaku usaha baik dibidang penguasaan iptek,

permodalan, SDM, maupun sarana dan prasarana lainnya.

b. Membentuk wadah organisasi ekonomi. Untuk memudahkan komunikasi,

kelancaran informasi dan kemudahan koordinasi dalam kemitraan usaha

antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil yang belum

berbadan hukum dan dalam jumlah yang banyak maka perlu adanya

pengorganisasian atau pengelompokan usaha kecil yang sejenis.

c. Menganalisis kebutuhan pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk

mengetahui lebih mendalam mengenai peluang-peluang usaha dan

permasalahan-permasalahan mendasar dalam pengembangan usaha yang

dihadapi pelaku-pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, usaha menengah

maupun usaha besar.

d. Merumuskan program. Setelah permasalahan dan peluang-peluang usaha

dianalisis, maka dapat disusun program yang dapat diaplikasikan dalam

6 Mohammad Jafar Hafsah, Op.Cit, h. 80
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bentuk kegiatan seperti pelatihan, magang, studi banding, pemberian

konsultasi serta peningkatan koordinasi dan lain-lain.

e. Kesiapan bermitra. Pelaku usaha kecil perlu menyadari bahwa kemitraan

bukan belas kasihan dari pelaku usaha besar atau menengah seperti dalam

lembaga sosial yang bersifat cuma-cuma bagaikan “sinterklas”. Hal ini

perlu juga disadari oleh pelaku usaha besar bahwa adanya kemitraan

dengan usaha kecil juga tidak semena-mena untuk memperoleh

keuntungan.

f. Temu usaha. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mempertemukan

pelaku-pelaku usaha yang telah siap bermitra. Pada ajang pertemuan ini,

kedua pihak mulai saling mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang

diperlukan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi.

g. Adanya koordinasi. Berkembangnya suatu kemitraan tidak terlepas dari

adanya dukungan iklim yang kondusif untuk berkembangnya investasi dan

usaha di daerah. Dukungan fasilitas atau kemudahan perizinan

(debirokratisasi dan deregulasi), perangkat kebijakan perkreditan, tingkat

suku bunga, peraturan daerah dan kemudahan-kemudahan lainnya sangat

membantu proses kemitraan.7

5. Maksud dan Tujuan Kemitraan

Konsep kemitraan mengacu pada konsep kerjasama antara usaha

kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan, dengan

memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan memperkuat. Pola

7 Ibid, h. 81-84
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kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama antara usaha kecil dan usaha

menengah atau usaha besar.8

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah Win-Win

Solution Partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak

berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan

dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi

tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan

usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh, majikan, atau

atasan, bawahan, sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang

proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam

pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah:

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat

b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan

c. Meningkatkan pemerataan dan memperdayaaan masyarakat dan usaha

kecil

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional

e. Memperluas kesempatan kerja

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Agar supaya tujuan dapat terwujud, maka pola hubungan kerja yang

bercirikan kemitraan usaha perlu ditumbuh kembangkan. Dengan

8 Ninuk Purnaningsih “Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan” Jurnal Transdisiplin
Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Institut Pertanian. Vol. 1 No. 3 Tahun 2006
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menumbuhkan kesetaraan diantara pelaku kemitraan dapat tercipta melalui

dua cara yaitu cara alami yang akan terjadi pada kegiatan usaha yang produk

dan pola usahanya memungkinkan terjadinya kemitraan berdasarkan fungsi

masing-masing pelaku (percetakana-penerbit surat kabar, agen atau loper

koran). Cara tidak alami ditempuh melalui penguatan pada sisi pelaku yang

lemah, dengan bantuan berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh

pemerintah.

Mengingat sebagian besar di Indonesia saat ini masih terdiri dari

usaha kecil, maka perhatian khusus pemerintah masih diberikan pada

pengembangan usaha kecil. Sasaran kebijaksanaan pemerintah tersebut unuk

memperdayakan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

pada umumnya dan memajukan masyarakat perdesaan.

Untuk mencapai sasaran pengembangan tersebut, prioritas yang akan

ditempuh adalah mengembangkan usaha ekonomi dan meningkatkan

partisipasi masyarakat perdesaan dengan mengembangkan kualitas

sumberdaya manusia yang didukung oleh penerapan sistem usaha secara

terpada maka pengusaha kecil dan pengusaha besar dapat memanfaatkan

sumberdaya, fasilitas prasarana sesuai dengan skala ekonomi. Dalam sistem

ini kedudukan pengusaha kecil adalah mitra kerja dan sekaligus pelaku

ekonomi yang handal dan mandiri.9

9 Ambar Teguh, Op.Cit, h. 62-64
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B. Pemberdayaan Ekonomi UKM Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan Ekonomi UKM adalah suatu proses kegiatan usaha

yang terdapat di dalam masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

dengan perannya dalam mengurangi jumlah angka pengangguran di

Indonesia, dengan cara pemberdayaan melalui UKM tersebut masyarakat

dapat lebih kreatif sehingga manfaat lebih besarnya masyarakat dapat

memperbaiki kondisi perekonomiannya.10

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan

(empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan).11

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai

(berkuasa atas) kehidupanya. Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris

empowerment, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”

dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang

lemah atau tidak beruntung. Empowerment aims to increase the power of dis-

advantaged.12.

Payne mendefinisikan pemberdayaan (empowerment) adalah

Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan

menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka,

termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

10 http://jokowarino.id/peningkatan-ekonomi-masyarakat-indonesia-dengan-berbisnis-
ukm//.html 15/06/16. 09.00

11 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, (Bandung, PT. Refika
Aditama,2010) Cet. 4, h. 57

12 Alfiri, Community Development, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 22
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Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri

untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari

lingkungannya.13 Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pengertian

Pemberdayaan sebagai tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari perubahan

sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau kemampuan

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,

maupun sosial, serta mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.14

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan

Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan

dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.

Sebagaimana dalam firman Allah:

..... ..........

Artinya : “.....Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka

sendiri.....”. (Q.S. Ar Ra’du :11)15

13 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya
Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta:  RajaGrafindo Persada. 2003), h. 77-78

14 Edi Suharto, Op.Cit, h. 59-60
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Semarang: C.V. Toha Putra,1996) Cet.

1 h. 199
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Imang Mansur Burhan mendefinisikan pemberdayaan umat atau

masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam ke arah yang

lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.16

Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan masyarakat untuk dapat

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa

depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor

produksi dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi,

pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik

dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.17

Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi juga merupakan tuntunan

kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi

ibadah. Sebagaimana dalam firman Allah:

Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah

di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

(Q.S. Al Mulk : 15)18

16 Nanih Machendarwaty, Op.Cit,  h. 42
17 Onny S. Prijono, A.M.W Pranaka, Mengenai  Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan

Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996), h. 48
18 Departemen Agama RI, Op.Cit,h. 449
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Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung. (Q.S Al Jum’ah : 10)19

Berdasarkan ayat-ayat tersebut jelas menunjukan bahwa harta

kekayaan (materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan

kaum muslimin. Dalam kata lain Islam tidak menghendaki umatnya hidup

dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nili-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan

paradigma baru pembangunan. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk

mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety need), yang pemikirannya

belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative

terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu.20

Ada empat konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat

dikemukakan sebagai berikut:

a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh

rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah

perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan

19 Departemen Agama RI, Op.Cit,h. 442
20 Totok Mardiantok, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta,2012), h. 39



39

masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka

sendiri.

b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi

yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme yang

benar. Karena pengembangan ekonomi masyarakat adalah kendala

struktural, maka pemberdayaan rakyat harus dilakukan melalui perubahan

struktural.21

c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi

tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar,

dari ketergantungan menjadi mandiri.

d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya meningkatkan

produktifitas dan hanya memberikan suntikan modal sebagai slimutan,

tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang

telah maju dengan yang masih lemah yang belum berkembang.22

2. Agen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Chamber, individu yang diberdayakan adalah orang miskin

yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah

dilumpuhkan.23 Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang

luar. Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah kalangan petugas

pembangunan baik formal maupun non formal. Petugas formal adalah

21 Gunawan Sumidiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Sosial, (Jakarta,
Gramedia. 1999), h. 36

22 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung, Humaniora,2006), h. 135
23 http://turipemberdayaan.blogspot.com/2012/04 konsep-pemberdayaan-masyarakat-

sebagai.html diakses pada tanggal 12 September 2016, Pukul 20.00



40

aparatur pemerintahan yang bertugas di lapangan, seperti: pegawai

kelurahan/desa, peyuluh, guru, dosen, pegawai puskesmas, bidan, dan profesi

lapangan lainya. Petugas nonformal adalah individu yang memiliki dedikasi

secara sukarela untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang

dikelola oleh suatu lembaga (LSM) atau secara pribadi. Petugas non formal

tersebut diantaranya: relawan, pekerja sosial, kader PKK, kader Posdaya,

mahasiswa, ulama, simpatisan, dan yang lainnya.

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan

individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan prilaku menuju

kearah kemandirian (berdaya). Perubahan prilaku ini baik aspek pengetahuan,

sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas

kehidupan dan kesejahteraannya.24

3. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat

diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari

unsur paksaan.

b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi

klien/sasaran.

c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan

pemberdayaan.

24 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung, CV Alfabeta, 2013),
h. 55
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d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-

kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.

e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu,

sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana,

bertahap, dan berkesinambungan.

g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu

dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam

masyarakat.

h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja

dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas

kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.

i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus

belajar belajar sepanjang hayat (lifelong learning/education).

j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya.

k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakan partisipasi aktif individu dan

masyarakat seluas-luasnya.

l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan

sebagai bekal menuju kemandirian.

m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu

memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dinamis, fleksibel dalam

bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan

masyarakat.
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n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagi pihak yang ada dan terkait dalam

masyarakat.25

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Istilah partisipasi dan partisipatoris adalah keterlibatan masyarakat

secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan

lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri.26

Sesuai dengan pendapat Van de Ban yang menyatakan beberapa alasan

yang mendasari perlunya partisipasi masyarakat yaitu:

a. Masyarakat mempunyai informasi yang sangat penting untuk

merencanakan program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi,

pengetahuan, serta pengalaman dengan struktur sosial masyarakat.

b. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerjasama dalam program

pemberdayaan, jika ikut bertanggung jawab didalamnya

c. Pada masyarakat yang demokratis mereka berhak terlibat dalam

keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai.27

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat

potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi

budaya. Proses ini pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang

berpusat pada rakyat.28 Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan

25 Ibid, h. 58-60
26 Isbandi Rokminto Adi, Op.Cit, h. 106
27 Agus Sjafari, Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok,(Yogyakarta: Graha Ilmu) , h. 150
28 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung:Humaniora Utama,2001 h. 4
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disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat

tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan

berpartisipasi.

Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah:

1) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-

kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang

untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).

2) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan

menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang

tersedia secara optimal.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike, S&R

yakni stimulus dan respon.29 Partisipasi merupakan tanggapan atau respon

yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, yang

didalam ini respon merupakan fungsi dari manfaat atau reward yang dapat

diharapkan, jadi stimulus respons tersebut dalam hal ini ialah stimulus yang

berperan sebagai perusahaan PTPN VII yang memberikan program kemitraan,

dan respons atau rangsangannya ialah masyarakat yang ikut dalam program

kemitraan tersebut.30

29 Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2016),  h. 36
30 Totok Mardiantok,Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif

Kebijakan Publik,  Bandung: Alfabeta, 2015), h. 93
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5. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut pendapat Tim Deluvery tahapan-tahapan pemberdayaan

masyarakat adalah:

a. Seleksi lokasi.

b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat.

c. Proses pemberdayaan masyarakat

1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta

peluang-peluangnya.

2) Menyusun rencana kegiatan kelompok.

3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok.

4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara

partisipatif (Participatory monitoring and evaluation/PME).

d. Pemandirian Masyarakat.31

31 Ibid, h. 125
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BAB III

PROGRAM KEMITRAAN PTPN VII UNIT KEDATON DESA REJOSARI

A. Gambaran Umum Perusahaan PTPN VII Unit Usaha Kedaton Desa

Rejosari Kecamatan Natar Lampung Selatan

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan PTPN VIII Unit Usaha Kedaton

PT Perkebunan Nusantara (Persero) merupakan salah satu

perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau BUMN. Perusahaan ini

bergerak disektor perkebunan dan pengelolaan meliputi kelapa sawit,

karet, teh, dan gula. PT Perkebunan Nusantara atau lebih dikenal dengan

PTPN memiliki 14 perusahaan yang tersebar diberbagai Daerah di

Indonesia termasuk PTPN VII yang terletak di 3 (tiga) Provinsi yaitu

Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan dengan kantor pusat yang

terletak di Bandar Lampung.

Pada tahun 1996 dilakukan konsolidasi dan retrukturisasi pada

BUMN perkebunan di Indonesia dengan tujuan agar BUMN perkebunan

dapat turut serta dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah

dibidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya serta sub

sektor perkebunan pada khususnya dengan memperoleh keuntungan yang

maksimal berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Hasil

konsolidasi tersebut antara lain dengan bentuk PT Perkebunan Nusantara

VII (Persero) yang merupakan penggabungan dari seluruh BUMN sub

sektor perkebunan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan

dan Bengkulu, yaitu PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI

(Persero) ditambah dengan proyek pengembangan PT Perkebunan XI
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(Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan Proyek

Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu.

Dalam penggabungan ini segala hak dan kewajiban, kekayaan

serta karyawan perusahaan perkebunan sebelumnya dialihkan kepada

PTPN VII (Persero). PTPN VII (Persero), didirikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 1996, tanggal

14 Februari 1996, berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH dengan

Akta Notaris Nomor: 40 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan oleh

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor:

C-28335 HT.0101.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 serta dimaklumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 80 tanggal 4 Oktober

1996, Tambahan Nomor 8563.

Kemudian berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo, SH

Nomor 08 tanggal 11 Oktober 2002 telah diadakan perubahan Anggaran

Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 12

tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 2001.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan Nomor: C-

20863.HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 Oktober 2002.1

PTPN VII (Persero) terdiri dari 25 unit perusahaan perkebunan,

baik tradisional maupun proyek pengembangan transmigrasi yang

tersebar di tiga Provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, dan

Bengkulu. Jumlah areal yang dimiliki sekitar 140.600,06 Ha, dengan

1Sumber: Dokumen PTPN VII 2002,dicatat 2 Agustus 2016



47

rincian areal tanaman berjumlah 129.472 Ha, dan areal pengembangan

berjumlah 11.128,06 Ha.

2. Visi Misi dan Tujuan Berdirinya PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero)

a. Visi

Menjadi perusahaan argobisnis dan agroindustri yang tangguh dan

berkarakter

b. Misi

1) Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas

karet, kelapa sawit, teh dan tebu

2) Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke

integrasi vertikal

3) Menggunakan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan

akrab lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik

untuk mengahasilkan produk berstandar, baik untuk pasar

domestik maupun internasional

4) Memperhatikan kepentingan shareholders dan stakeholders,

khususnya, pekerja, mitra petani, pemasok, dan mitra usaha

untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuh

kembangkan perusahaan.

3. Tujuan

Tujuan berdirinya PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)

didasarkan pada Tri Dharma Perkebunan, yaitu:

a. Meningkatkan pendapatan dan devisa Negara
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b. Menciptakan lapangan kerja

c. Memelihara kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

4. Lokasi dan Jenis Komoditas Utama PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) Unit Usaha Rejosari

PTPN VII (Persero) Unit Usaha Rejosari terletak di Desa Banjar

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ± 25 Km sebelah utara

Kota Bandar Lampung dengan ketinggian ± 126 m dari permukaan laut.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning sedikit Aluvial, pH

tanah berkisar antara 5,6 – 6,0. Curah hujan rata-rata 1.500 – 2.300

mm/tahun. Topografi wilayah pada umumnya rata sebagian kecil

berbukit. Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit (PPKS) Unit Usaha Rejosari

diresmikan pada tanggal 12 Juli 1990 dengan kapasitas pabrik 25 ton

TBS/Jam. Produksi yang dihasilkan adalah berupa minyak sawit (Crude

Palm Oil) dan inti sawit (Palm Kernel). Inti sawit dikirim dan diolah ke

Pabrik Pengolahan Inti Kelapa Sawit (PPIS) Bekri. CPO dipasarkan

melalui Bagian Pemasaran Kantor Direksi PTPN VII (Persero) Bandar

Lampung.

B. Gambaran Umum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

1. Sejarah Berdirinya PKBL

Unit PKBL telah berdiri sejak dilaksanakannya PKBL oleh

PTPN VII pada tahun 1994 berdasarkan surat keputusan mentri

keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang

pedoman pelaksanaan Usaha Kecil dan Koprasi mulai pemanfaatan

dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pada
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tahun 1999 diubah menjadi Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN No. KEP-216/M-

PBUMN/1999 Tanggal 28 September 1999.2

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-

31/MK/2000 tanggal 25 Mei 2000 pelaksanaan program Pembina

Usaha Kecil dan Koprasi mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan

RI No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman

Pelaksanaaan Usaha Kecil  dan Koprasi melalui pemanfaatan dana dari

bagian Laba BUMN, Jo.No.60/KMK.016/1996 tanggal 19 Februari

1996, Jo.No.226/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997. Selanjutnya

sejak Tahun 2003 Program Kemitraan  BUMN dengan usaha kecil dan

Program Bina Lingkungan diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri

BUMN N0. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat

Edaran Kemitraan BUMN No.SE-433/MBU/2003 tanggal 16

September 2003. Jadi dari penjelasan yang dimaksud diatas ialah,

program kemitraan yang ada di PTPN VII khususnya di Desa Rejosari

adalah untuk membantu sektor usaha masyarakat dengan bantuan

permodalan pinjaman dana bergulir yang mana dana tersebut tertuju

untuk masyarakat yang bergerak di dunia usaha (UKM).3

2Sumber: Dokumen PTPN VII 2002,dicatat 2 Agustus 2016
3Khairil Muslim,Divisi umum Kemitraan,Wawancara 20 September 2016



50

2. Visi dan Misi PKBL

a. Visi

Menjadi bagian PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang

mampu menciptakan dan mendukung keberlanjutan perusahaan

melalui harmonisasi kepentingan perusahaaan, hubungan sosial

kemasyarakatan dan lingkungan.

b. Misi

1) Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat

khususnya Usaha Mikro dan Menengah (UMKM), agar menjadi

tangguh dan mandiri

2) Memberdayakan masyarakat dan wilayah berdasarkan

potensinya serta peran dan partisipasi masyarakat

3) Membantu masyarakat mendapatkan fasilitas sosial dan umum

yang layak dan sehat sesuai dengan kebutuhannya (felt needs)

4) Mempertahankan dan mengembangkan fungsi dan kualitas

lingkungan

5) Membentuk perilaku wirausaha dan masyarakat yang etis dan

potensial.4

3. Tujuan PKBL PTPN VII (Persero)

Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program

Bina Lingkungan (PKBL) di PTPN VII bertujuan untuk:

4Sumber: Dokumen PTPN VII 2011, dicatat 2 Agustus 2016
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a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memperluas

kesempatan berusaha di usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM).

b. Terbentuknya masyarakat yang mandiri berdasarkan potensi

sumber daya manusia dan alam yang dimiliki.

c. Terpenuhinya fasilitas sosial umum dan layak, sehat, dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.

d. Terjaganya kelestarian alam dan lingkungan.

e. Terwujudnya masyarakat dan mitra binaan yang memiliki

perilaku etis dan profesional.5

4. Struktur Organisasi Unit PKBL

Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 76/KPRS/177/2001

tanggal 27 Juni 2001 tentang penyempurnaan Bagan Organisasi PTPN

VII (Persero), maka Program Pembina Usaha Kecil dan Koprasi

(PUKK) yang saat ini dikenal dengan nama Program Kemitraan

BUMN dengan Usaha Kecil Program  Bina Lingkungan (PKBL) di

PTPN VII (Persero) dikelola oleh satu urusan yang berbeda dibagian

umum dan masuk dalam pengawasan direktur SDM dan Umum.

Selanjutnya disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi PTPN

VII No.7.6/Kpts/380/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang

penyempurnaan uraian tugas kepala Urusan Bagian  Umum dan nama

urusan menjadi Urusan Program Kemitraan dan program Bina

Lingkungan (Urusan PKBL).

5Sumber: Dokumen PTPN VII 2011, dicatat 2 Agustus 2016
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5. Sumber dan Alokasi Dana PKBL PTPN VII (Persero)

Sumber Dana dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

PTPN VII Dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu:

a. Dana Program Kemitraan bersumber dari:

1) Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 % sampai 3 %.

2) Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari

dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban oprasional.

3) Pelimpahan dana Program Kemitraan  dari BUMN lain, jika

ada.

b. Program Bina Lingkungan

1) Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 %

2) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program

Bina Lingkungan.

c. Besarnya dana Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ditetapkan oleh:

1) RUPS untuk PERSERO

2) Menteri untuk PERUM

d. Pada kondisi tertentu besarnya dana Program Bina Lingkungan

yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan

lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.

e. Dana PKBL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak

sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2), disetorkan
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kepada unit PKBL selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah

penetapan sebagaimana dimaksud pada butir (3).

f. Pembukuan dana PKBL dilaksanakan secara terpisah dari

pembukuan PTPN VII (Persero)

6. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan adalah suatu program kepedulian

PTPN VII terhadap pembinaan lingkungan masyarakat yang

berdomisili disekitar unit usaha di lokasi PTPN VII berada.

a. Tata cara penyaluran dana Program Bina Lingkungan

1) Unit usaha terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha PTPN

VII setempat.

2) Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilakukan secara

langsung oleh administratur/manager USB.

b. Jenis Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang

memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah PTPN VII

dalam bentuk bantuan :

1) Korban bencana alam

2) Pendidikan dan pelatihan

3) Peningkatan kesehatan

4) Pengembangan sarana dan prasarana umum

5) Sarana ibadah



54

c. Sumber dana

Dana untuk keperluan Bina Lingkungan disisihkan dari laba

BUMN maksimum 1% (satu persen) dari laba setelah pajak yang

diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)

d. Prosedur mendapatkan bantuan Program Bina Lingkungan

1) Masyarakat melalui perangkat desa setempat mengajukan

proposal bantuan pembangunan sarana/prasarana umum dan

kegiatan lain sebagaimana dimaksud butir (2) di desa tersebut

kepada administrator manager USB dan kepala bagian

umum.

2) Unit usaha/USB dan kantor direksi mengevaluasi dan

mengadakan kunjungan lapangan terhadap objek proposal

yang diajukan masyarakat.

3) Proposal yang layak dibantu, direkomendasikan oleh

administrator/manager USB kepada direksi untuk

mendapatkan persetujuan.

4) Setelah disetujui direksi, segera diproses administrasinya

oleh bagian umum kantor direksi.

5) Bantuan dikirim/ditransfer melalui unit usaha/USB untuk

disalurkan

6) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan berita acara yang

diketahui oleh pemerintah setempat dan

administratur/manager USB.
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7) Unit usaha/USB melaporkan pelaksanaannya ke direksi

dengan dilampiri berita acara penyerahan bantuan.

C. Kegiatan Pelaksanaan Program Kemitraan

Dalam program kemitraan tentunya memiliki kegiatan

perencanaaan program, yang mana dalam kegiatan perencanaan tersebut

telah di susun oleh perusahaan guna untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat disekitar perusahaan. Kegiatan perencanaan program yang

ada tersebut yakni:

1. Sasaran

Sasaran merupakan suatu objek yang akan dituju perusahaan

guna untuk menyalurkan dana program kemitraan yang akan di

berikan kepada UKM masyarakat tersebut, sebelum melakukan

penyaluran dana, terlebih dahulu perusahaan melakukan sosialisasi

terhadap masyarakat sekitar guna untuk memperkenalkan program

kemitraan tersebut, agar masyarakat dapat memahami maksud dari

program kemitraan dan dapat mengerti prosedur peminjamannya.

Berikut sasaran yang dituju perusahaan kepada UKM di masyarakat

desa Rejosari:

a) Pengusaha : Usaha kecil perorangan, kelompok Tani (KT),

Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi.

b) Bidang Usaha : Gerabah dan Elektronik

c) Tempat usaha : Daerah sekitar wilayah kerja PTPN VII.
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2. Tujuan

Program kemitraan ini memiliki tujuan yang ingin di capai dari

perusahaan untuk masyarakat, tentunya tujuan yang diharapkan yakni

untuk membantu sektor usaha masyarakat dengan bantuan permodalan

melalui pinjaman dana bergulir yang mana dana tersebut tertuju untuk

masyarakat yang bergerak di dunia usaha (UKM).6 Dengan adanya

pinjaman permodalan yang dipinjamkan oleh perusahaan untuk

masyarakat, masyarakat bisa terbantu dan dapat lebih mengembangkan

jenis usahanya tersebut, serta dapat meningkatkan perekonomian dan

pendapatan pada masyarakat. Selain itu juga tujuan dari program

kemitraan ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dengan pelatihan

yang perusahaan berikan, agar masyarakat tersebut dapat lebih mengerti

cara atau proses berwirausaha mulai dari peroses perencanaannya sampai

ke pemasarannya.

3. Strategi Program Kemitraan

Dalam program kemitraan yang di lakukan oleh PTPN VII,

perusahaan mengkaji berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh

masyarakat, tentunya kebutuhan permodalan serta permenejemenan yang

baik di masyarakat yang bergerak dibidang UKM sekitar perusahaan, guna

untuk menyambung kelangsungan usaha di masyarakat. Dengan adanya

program kemitraan ini, perusahaan dapat mempotensialkan sumberdaya

masyarakat sekitar dengan bantuan pinjaman dana bergulir dan pelatihan

di bidang sistem menejemen Usaha Kecil Menengah di masyarakat serta

6 Khairil Muslim,Divisi umum Kemitraan,Wawancara 20 September 2016
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dapat memperkenalkan ke masyarakat luas tentang produk atau hasil usaha

yang Mitra Binaan miliki. Strategi program kemitraan yang dilakukan oleh

perusahaan ialah langkah atau cara perusahaan untuk memberdayakan

masyarakat guna meningkatkan perekonomian maupun kapasitas

masyarakat di sekitar perusahaan. Berikut strategi yang dilakukan oleh

perusahaan yakni:

a. Strategi assesment Kelayakan Calon Mitra

Strategi ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk

memperoleh jumlah mitra UMKM yang layak dibantu guna

mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya serta diharapkan

dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

b. Strategi assesment Kelayakan Nilai Modal

Strategi ini merupakan aktivitas seleksi untuk mempertimbangkan

besaran nilai modal yang layak diberikan guna mendorong percepatan

kemajuan usaha mitra binaan.

c. Strategi Pemberdayaan Mitra

Strategi ini terkait dengan perubahan sikap dan perilaku mitra usaha

menuju perilaku bisnis yang etis dan professional.Peningkatan hard

dan softcompetence merupakan aktivitas yang menentukan disiplin

mitra binaan untuk mempertanggung jawabkan secara sadar

kewajibannya.

d. Strategi Kemitraan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung



58

Strategi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara PTPN VII

dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang di

dalam kerjasama ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung sebagai pemateri yang memberikan materi tentang

kewirausahaan, dan didalam kerjsama ini tentunya bertujuan untuk

memperbaiki manajemen bagi usaha kecil menengah serta dapat

meningkatkan  nilai usaha pada mitra binaan.7

Tabel. 1

JADWAL PELATIHAN MANAJEMEN USAHA KECILBAGI MITRA
BINAAN PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT PERKEBUNAN

NUSANTARA VII

KELAS A (INDUSTRI DAN JASA)
Senin, 10 Desember 2012
No Waktu Materi
1 08.00 - 8.15 Pre – Test
2 08.15 – 9.00 Pembukaan
3 09.00 – 9.15 Istirahat
4 9.15 – 10.45 Orientasi Pembinaan Pengusaha Kecil & Menengah dari

PTPN VII
5 10.45 - 12.15 Pembukuan Usaha Kecil
6 12.15 – 13.15 Ishoma
7 13.15 – 14.45 Pembukuan Usaha Kecil
8 14.45 – 15.00 Istirahat
9 15.00 – 16.30 Pengantar Manajemen Usaha Kecil
10 16.30 – 18.00 Desain Perencanaan Bisnis
11 18.00 – 19.00 Ishoma
12 19.00 – 20.30 Kewirausahaan
13 20.30 – 22.00 Sistem Perhitungan Angsuran PKBL
Selasa, 11 Desember 2012
No Waktu Materi
1 07.45 – 09.15 Manajemen Sumberdaya Manusia

2 09.15 – 09.30 Istirahat

3 09.30 – 11.00 Strategi Pemasaran dan Pengelolaan Penjualan
4 11.00 – 12.30 Pembinaan UMKM Propinsi

7Sumber: Dokumen PTPN VII 2012, dicatat 5 Agustus 2016
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5 12.30 – 13.30 Ishoma

6 13.30 – 15.00 Perlindungan Hukum Dalam Usaha
7 15.00 – 15.15 Post Test

8 15.15 – 15.30 Istirahat
9 15.30 - 17.00 Strategi Mencari Peluang Usaha & ESQ

10 17.00 – 18.00 Penutupan

Sumber: Dokumen PTPN VII 2012, dicatat 9 September 2016

KELAS B (PERDAGANGAN)

Senin, 10 Desember 2012
No Waktu Materi

1 08.00 - 8.15 Pre – Test

2 08.15 – 9.00 Pembukaan

3 09.00 – 9.15 Istirahat

4 9.15 – 10.45 Orientasi Pembinaan Pengusaha Kecil & Menengah dari
PTPN VII

5 10.45 - 12.15 Strategi Pemasaran dan Pengelolaan Penjualan

6 12.15 – 13.15 Ishoma

7 13.15 – 14.45 Pengantar Manajemen Usaha Kecil

8 14.45 – 15.00 Istirahat

9 15.00 – 16.30 Manajemen Sumberdaya Manusia

10 16.30 – 18.00 Kewirausahaan

11 18.00 – 19.00 Ishoma

12 19.00 – 20.30 Desain Perencanaan Bisnis

13 20.30 – 22.00 Sistem Perhitungan Angsuran PKBL

Selasa, 11 Desember 2012
No Waktu Materi

1 07.45 – 09.15 Pembukuan Usaha Kecil

2 09.15 – 09.30 Istirahat

3 09.30 – 11.00 Pembukuan Usaha Kecil

4 11.00 – 12.30 Pembinaan UMKM Propinsi

5 12.30 – 13.30 Ishoma

6 13.30 – 15.00 Perlindungan Hukum Dalam Usaha

7 15.00 – 15.15 Post Test

8 15.15 – 15.30 Istirahat
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9 15.30 - 17.00 Strategi Mencari Peluang Usaha & ESQ

10 17.00 – 18.00 Penutupan

Sumber: Dokumen PTPN VII 2012, dicatat 9 September 2016

KELAS C (PERTANIAN)

Senin, 10 Desember 2012
No Waktu Materi

1 08.00 - 8.15 Pre – Test

2 08.15 – 9.00 Pembukaan

3 09.00 – 9.15 Istirahat

4 9.15 – 10.45 Orientasi Pembinaan Pengusaha Kecil & Menengah dari
PTPN VII

5 10.45 - 12.15 Kebijakan Pemerintah Tentang Ketahanan Pangan

6 12.15 – 13.15 Ishoma

7 13.15 – 14.45 Kebijakan Pemerintah Tentang Ketahanan Pangan

8 14.45 – 15.00 Istirahat

9 15.00 – 16.30 Pembukuan Usaha Kecil

10 16.30 – 18.00 Pengantar Manajemen Usaha Kecil

11 18.00 – 19.00 Ishoma

12 19.00 – 20.30 Kewirausahaan

13 20.30 – 22.00 Sistem Perhitungan Angsuran PKBL

Selasa, 11 Desember 2012
No Waktu Materi

1 07.45 – 09.15 Strategi Pemasaran dan Pengelolaan Penjualan

2 09.15 – 09.30 Istirahat

3 09.30 – 11.00 Manajemen Sumberdaya Manusia

4 11.00 – 12.30 Pembinaan UMKM Propinsi

5 12.30 – 13.30 Ishoma

6 13.30 – 15.00 Perlindungan Hukum Dalam Usaha

7 15.00 – 15.15 Post Test

8 15.15 – 15.30 Istirahat

9 15.30 - 17.00 Strategi Mencari Peluang Usaha & ESQ

10 17.00 – 18.00 Penutupan

Sumber: Dokumen PTPN VII 2012, dicatat 9 September 2016
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4. Persyaratan Calon Mitra Binaan

Persyaratan bagi pengusaha kecil dan perorangan dan koprasi yang

layak mendapat bantuan pinjaman antara lain:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat  usaha atau

b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

c. Milik Warga Negara Indonesia.

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafilasi baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

e. Bentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta

mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

5. Tata cara peminjaman dan pencairan dana program kemitraan

a. Sebelum bermitra, calon usaha yang ada tersebut harus terlebih dahulu

mengajukan proposal peminjaman dana, lalu dari situ proposalpun

dapat diterima asalkan persayaratan dan kriterianya telah terpenuhi.

Lalu dalam biaya pinjaman dana tersebut, usaha yang ada tersebut di

berikan bunga hanya 6% pertahun, namun itu seutuhnya hanya untuk

biaya administrasinya saja. Pinjaman modalpun harus disesuaikan

dengan dana yang ada, sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan,

biaya yang mereka pinjampun tidak dapat terlalu besar, misalkan
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contoh peminjaman 100 juta, itu tidak dapat di realisasikan karena ini

hanya merupakan dana kepedulian perusahaan untuk masyarakat

sekitar, berbeda bila dengan peminjaman di bank yang dapat

mencapai ratusan juta, dengan cara membatasi nilai pinjaman seperti

ini, dana tersebut dapat terbagi merata untuk seluruh UKM yang akan

berminta kepada PTPN VII tersebut.8 Pemberian pinjaman kepada

calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian kontrak yang

sekurang-kurangnya memuat:

1) Nama dan alamat direksi PTPN VII (persero) dan mitra binaan

2) Hak dan kewajiban PTPN VII (Persero) dan mitra binaan

3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya

4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran

pokok dan bunga).

b. Unit usaha /USB/Bagian umum melaksanakan evaluasi dan seleksi

secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra

binaan dan rekomendasinya disampaikan ke pihak direksi.

c. Besarnya bunga pinjaman dana program kemitraan maksimal 6 %

pertahun, namun itu seutuhnya hanya untuk biaya administrasinya

saja.9 Angsuran pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ada,

dimana usaha tersebut membayar nya dengan cara mentransfer uang

angsuran per tiap bulan sekali ke nomor rekening yang sudah

diberikan kepada usaha yang bermitra tersebut, sehingga masyarakat

8 Khairil Muslim,Divisi umum Kemitraan,Wawancara 20 September 2016
9 Samitri, Divisi umum Kemitraan, Wawancara 21 September 2016
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dapat langsung membayarnya ke bank tanpa harus menunggu petugas

PTPN VII datang.

d. PTPN VII (Persero) dilarang memberikan pinjaman kepada calon

mitra binaan yang menjadi mitra binaan BUMN lain.

e. Dalam pencairan dana tersebut dibutuhkan waktu 4 sampai 5 bulan

masa pencairannya ini dikarenakan semua calon yang ada tidak hanya

dari unit Rejosari atau yang ada di Lampung saja, tetapi ini mencakup

3 Provinsi, yakni Lampung, Palembang dan Bengkulu baru proposal

tersebut diajukan kekantor direksi dan diproses oleh kantor direksi.

Saat pencairan dana tersebut, perusahaan tidaklah sedikitpun

memberikan potongan, karna dana tersebut benar-benar utuh untuk

masyarakat yang bermitra dengan perusahaan. UKM hanya diminta

dana untuk pembuatan plang PTPN VII Peduli Kemitraan, ini

dimaksudkan agar apa bila pengawas dari petugas kantor direksi turun

kelapangan dapat mengetahuinya, serta masyarakatpun dapat

mengetahui bahwasanya usaha tersebut telah bermitra dengan

perusahaan PTPN VII, dan dana pembuatan plang hanya dikenakan 90

ribu untuk tiap UKM mitra PTPN VII.10

D. Tahapan Pemberdayaan Program Kemitraan

1. Bentuk Pembinaan

a. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemegangan untuk

meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen serta

keterampilan teknis produksi. PTPN VII memberikan pembinaan

10 Sunik Riayani, Divisi umum Kemitraan, Wawancara 19 September 2016
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kepada usaha yang bermitra kepada PTPN, yakni dengan pelatihan

manajemen bagi usaha yang bermitra di Hotel Nusantara Bandar

Lampung selama 2 hari pada bulan Desember. Selain itu juga pernah

diadakanya study banding UKM di luar kota, seperti Bandung, dan

Semarang sekitar kurang lebih selama 1 minggu. Dengan tujuan agar

Mitra Binaan PTPN VII selain mendapatkan dana juga mendapatkan

ilmu untuk memperluas usahanya sehingga mitra binaan menjadi

masyarakat yang mandiri.11

b. Pemasaran dan promosi hasil produksi. Proses pemasaraannya, PTPN

memberikan pedampingan dengan cara di ikut sertakannya dalam

pameran-pameran yang ada, PTPN juga pernah mempromosikannya

melalui media online.12

2. Monitoring dan Evaluasi

Dalam menjalakan program mitra binaan tersebut, petugas selalu

memonitoring atau berkunjung setiap 1 bulan sekali untuk meninjau

perkembangan usaha mitra binaan tersebut, dan yang pastinya untuk

mengetahui kendala-kendala yang ada, misalkan di usaha gerabah, yang

menjadi kendala yaitu kurangnya memproduksi barang dengan baik

adalah dikarenakan cuaca yang ada kurang mendukung, yaitu sering

terjadinya hujan, sehingga proses penjemurannya lebih membutuhkan

waktu yang lama, sehingga pendapatanpun jadi berkurang, sehingga hal

itulah yang menyebabkan pengusaha gerabah belum dapat membayar

11 Khairil Muslim,Divisi umum Kemitraan, Wawancara 20 September 2016
12 Sunik Riayani,Divisi umum Kemitraan,wawancara 19 September 2016
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angsurannya.13 Dalam pengawasan angusuran tersebut petugas

monitoring biasanya menanyakan hasil bukti pembayaran mereka di

bank tersebut, jadi dari situ dapat terlihat mereka rutin membayar atau

malah menunggak. Karna tidak semua usaha yang bermitra tersebut

selalu menjalankan pembayaran tersebut dengan baik, biasanya mereka

ada yang menunggak, dikarenakan faktor kendala dalam usaha mereka

yang sedang memburuk, tetapi dalam hal ini ada juga usaha tersebut

yang sengaja tidak membayarnya, dikarenakan kurangnya kesadaran

mereka untuk membayar uang pinjaman dari perusahaan PTPN VII, dan

ada juga dikarenakan usahanya telah mengalami kebangkrutan. Namun

dari pada itu, bagi usaha yang masih tidak membayarakan selalu

dipertanyakan serta di beri pengarahan agar dapat segera membayarnya,

karena dana tersebut tidaklah semata-mata untuk mereka tanpa harus

dikembalikan, tetapi dana tersebut harus tetap dikembalikan guna untuk

terus memberikan bantuan pinjaman dana modal kemitraan untuk usaha

yang lainnya yang masih membutuhkan bantuan dari perusahaan PTPN

VII.14Dalam setahun sekali pihak Kemitraan PTPN VII memberikan

rekapan angsuran para pengusaha kecil yang menjadi mitra Binaan PTPN

VII sehingga pengusaha dapat mengevaluasi dan melihat secara langsung

angsuran pembayarannya.15 Hal ini agar dapat mengantisipasi apabila

ada kesalahan dalam pencatatan angsuran sehingga antara pihak bank,

13 Ujang Suhendi, Pengusaha Gerabah, wawancara, 3 Oktober 2016
14 Samitri Divisi Umum Kemitraan, Wawancara 21 September 2016
15 Ujang Suhendi Pengusaha Gerabah, wawancara, 4 Oktober 2016
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pihak PTPN VII serta pengusaha kecil dalam hal evaluasi serta

monitoring dilaksanakan bersama-sama dan adanya bukti tertulis.16

Data Monitoring Mitra Binaan PTPN VII Rejosari

Form Kunjungan

LAPORAN KUNJUNGAN / MONITORING MITRA BINAAN

1. Tanggal Kunjungan : 15-03-2013

2. Nama Mitra Binaan : Ujang Suhendi

3. Alamat Mitra Binaan : Desa Negara Ratu  Kec. Natar Lam-Sel

4. Nomor & tgl Kontrak : UKB/KTR/PKBL/119/2012  03-07-2012

5. –Jumlah Pinjaman : Rp 5.000.000 (ses kontrak)

–Jasa Administrasi : 6 % Pertahun

6. Periode Angsuran : Bulan Oktober 2012 s/d November 2015

7. Jenis Usaha : Gerabah

8. Kondisi Mitra Binaan/Usaha : Usaha sampai saat ini masih berjalan

9. Pengembalian Pinjaman s/d saat kunjungan :

-Angsuran Pokok Rp 828.000

-Tunggakan Rp 4.172.000

10. Permasalahan yang dihadapi : Orderan saat ini masih sedikit

11. Saran-saran dari PKBL kepada Mitra Binaan: Agar dapat

mempertahankan angsurannya yang sudah berjalan lancar

12. Tanggapan Mitra Binaan atas saran-saran Petugas Pembinaan : Mitra akan

berusaha agar dapat mengangsur setiap bulannya.

Sumber: Dokumen PTPN VII Rejosari 2013, dicatat 10 September 2016

16 Samitri Divisi umum Kemitraan, wawancara 21 September 2016
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LAPORAN KUNJUNGAN / MONITORING MITRA BINAAN

1. Tanggal Kunjungan : 15-03-2013

2. Nama Mitra Binaan : Ujang Suhendi

3. Alamat Mitra Binaan : Desa Negara Ratu  Kec. Natar Lam-Sel

4. Nomor & tgl Kontrak : UKB/KTR/PKBL/119/2012  03-07-2012

5. –Jumlah Pinjaman : Rp 5.000.000 (ses kontrak)

–Jasa Administrasi : 6 % Pertahun

6. Periode Angsuran : Bulan Oktober 2012 s/d November 2015

7. Jenis Usaha : Gerabah

8. Kondisi Mitra Binaan/Usaha : Usaha sampai saat ini masih berjalan

9. Pengembalian Pinjaman s/d saat kunjungan :

-Angsuran Pokok Rp 828.000

-Tunggakan Rp 4.172.000

10. Permasalahan yang dihadapi : Orderan saat ini masih sedikit

11. Saran-saran dari PKBL kepada Mitra Binaan: Agar dapat

mempertahankan angsurannya yang sudah berjalan lancar

12. Tanggapan Mitra Binaan atas saran-saran Petugas Pembinaan : Mitra akan

berusaha agar dapat mengangsur setiap bulannya.

Sumber: Dokumen PTPN VII Rejosari 2013, dicatat 10 September 2016

16 Samitri Divisi umum Kemitraan, wawancara 21 September 2016
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Form Kunjungan

LAPORAN KUNJUNGAN / MONITORING MITRA BINAAN

1. Tanggal Kunjungan : 15-03-2013

2. Nama Mitra Binaan : Suyitno

3. Alamat Mitra Binaan : Dusun Padmosari 1 Desa Haduyang

Kec. Natar Lampung Selatan

4. Nomor & tgl Kontrak : UKB/KTR/PKBL/393/2012  03-07-2012

5. –Jumlah Pinjaman : Rp 10.000.000 (ses kontrak)

–Jasa Administrasi : 6 % Pertahun

6. Periode Angsuran : Bulan Oktober 2012 s/d November 2015

7. Jenis Usaha : Jual beli barang elektronik / servis

8. Kondisi Mitra Binaan/Usaha : Usaha sampai saat ini masih berjalan

9. Pengembalian Pinjaman s/d saat kunjungan :

-Angsuran Pokok Rp 1.920.000

-Tunggakan Rp 8.080.000

10. Permasalahan yang dihadapi : Orderan saat ini masih sedikit

11. Saran-saran dari PKBL kepada Mitra Binaan: Agar dapat

mempertahankan angsurannya yang sudah berjalan lancar

12. Tanggapan Mitra Binaan atas saran-saran Petugas Pembinaan : Mitra akan

berusaha agar dapat mengangsur setiap bulannya.

Sumber: Dokumen PTPN VII Rejosari 2013, dicatat 10 September 2016

3. Dampak Program Kemitraan

Di Desa Rejosari pihak PTPN VII memberikan dana bantuan

kepada para pengusaha kecil yaitu dalam jenis usaha jasa, perdagangan,

industri rumah tangga.17 Dengan adanya program kemitraan dari PTPN

VII ini dapat membantu masyarakat disekitar perusahaan untuk

17 Khairil Divisi Umum, wawancara, 20 September 2016
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mengatasi masalah permodalan para pengusaha kecil serta memajukan

usahanya. Dengan adanya bantuan pinjaman dana dari Kemitraan

PTPN VII para pengusaha kecil dapat menjalankan dan

mengembangkan usahanya sehingga ada peningkatan pendapatan serta

dapat merasakan manfaat setelah mengikuti program kemitraan yang

diberikan oleh PTPN VII. Peningkatan pendapatan maupun

perekonomian para pengusaha kecil menengah tidak hanya sekedar

dengan diberi bantuan modal saja, tetapi perusahaan juga memberikan

sebuah pelatihan kepada masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat

untuk mengikuti pelatihan manajemen usaha kecil, masyarakat yang

memiliki usaha tersebut mendapatkan ilmu baru dalam berwirausaha

mulai dari cara produksi hingga pemasaran.18

Berikut ini tabel dampak keberhasilan program kemitraan PTPN

VII yang telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar

di Desa Rejosari Natar Lampung Selatan yang dilihat dari sebelum dan

sesudah bermitra:

Tabel. 2

Data UKM Sebelum dan Sesudah Bermitra

Jenis Data Tahun
2011 2013

Penjualan 500.000.000 720.000.000
Harga Pokok Penjualan 357.000.000 576.000.000
Biaya Pemasaran 10.000.000 20.000.000
Biaya Administrasi Umum 1.000.000 3.000.000
HARGA POKOK PABRIK
Bahan Langsung 150.000.000 180.000.000
Tenaga Kerja Langsung 250.000.000 336.000.000
Tenaga Kerja Tidak Langsung 8.000.000 10.500.000

18 Ujang Suhendi Pengusaha Gerabah, wawancara, 3 Oktober 2016
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Listrik 1.000.000 2.200.000
Pemeliharaan 2.500.000 4.500.000
Penyusutan
AKTIVA PERUSAHAAN
Kas 10.000.000 15.000.000
Persediaan
Piutang Dagang
Piutang Lain-lain
Tanah Pribadi Pribadi
Gedung Pribadi Pribadi
Mesin peralatan Molen tanah Molen tanah
Aktiva tetap lainnya
DATA NILAI TAMBAH
Biaya tenaga kerja 260.000.000 346.500.000
Penyusutan
Pajak
Laba operasi
MODAL OPERASI
Sumber: UKM Gerabah Mitra PTPN VII Rejosari 2014, dicatat 10 Maret 2017

Jenis Data Tahun
2011 2013

Pengeluaran :
Listrik
Pembelian bahan baku
penyolderan
Biaya tambahan lainnya

1.200.000
700.000

2.000.000

1.700.000
1.000.000

5.000.000
Tenaga kerja Pribadi Pribadi
Gedung Pribadi Pribadi
Pemasukan 17.000.000 25.000.000
Sumber: UKM Jual beli Barang Elektronik/Servis Mitra PTPN VII Rejosari 2014,

dicatat  10 Maret 2017
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BAB IV

STRATEGI PROGRAM KEMITRAAN PTPN VII UNIT USAHA KEDATON

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UKM MASYARAKAT DI DESA

REJOSARI NATAR LAMPUNG SELATAN

Bаgiаn ini mеnjеlаѕkаn hаѕil-hаѕil yаng didаpаtkаn dаri pеnеlitiаn dаn

mеndiѕkuѕikаnnyа ѕеcаrа mеndаlаm dеngаn mеmbаndingkаn dengan kеpuѕtаkааn

yаng dimuаt dаlаm bаgiаn-bаgiаn ѕеbеlumnyа. Bagian pertama akan mendiskusikan

bagaimana strategi PTPN VII dalam pemberdayaan ekonomi UKM masyarakat di

Desa Rejosari. Bagian selanjutnya, akan mendiskusikan dampak yang terjadi dengan

adanya penyelenggaraan program kemitraan dari PTPN VII untuk UKM di Desa

Rejosari Kecamatan Natar Lampung Selatan.

A. Strategi Program Kemitraan PTPN VII Unit Usaha Kedaton Dalam

Pemberdayaan Ekonomi UKM Masyarakat di Desa Rejosari Natar

Lampung Selatan

Program kemitraan adalah suatu langkah kerjasama yang dilakukan oleh

dua orang atau lebih untuk saling mendapatkan keuntungan bersama.Program

kemitraan yang di berikan oleh PTPN VII Unit Usaha Kedaton ini ialah

bertujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat serta masyarakat

dapat hidup mandiri dan kreatif. Program kemitraan ini merupakan bentuk dari

kontribusi perusahaan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan

atau Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR. Seperti yang telah

tertera di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
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dalam pasal 1 ayat 3 bahwa maksud dari Undang-Undang ini bertujuan untuk

para pelaku bisnis atau perusahaan untuk menjaga keseimbangan pencapaian

tujuan dalam kerangka tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Potensi dari

program kemitraan ini ialah tentunya untuk meningkatkan SDM sekitar

perusahaan dengan diberikannya pinjaman modal serta dibekali berbagai

pelatihan tentang kewirausahaan. Dalam kemitraan yang dilakukan di sini ialah,

melakukan kemitraan melalui peleburan dan pengembangan (Conjungation

partnership). Seperti teori yang ada di hal.30 bahwasanya kemitraan konjugasi

adalah kemitraan yang di analogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua

paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian

terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

Maksud dari teori tersebut ialah yakni program kemitraan yang diberikan kepada

masyarakat tersebut guna untuk mendapatkan suatu keuntungan satu sama lain,

masyarakat dapat terbantu dengan program pinjaman dana bergulir tersebut,

sedangkan bagi perusahaan dapat menjaga aset yang ada di perusahaan,

selanjutnya masyarakatpun dapat hidup dengan perekonomian usaha yang lebih

baik serta menjadi lebih mandiri dengan program yang telah diberikan oleh

perusahaan. Program kemitraan yang dilakukan oleh PTPN VII merupakan suatu

bentuk program pemberdayaan yang didalamnya memiliki tahapan proses

pemberdayaannya yakni seperti seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan

masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan pemandirian masyarakat.
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Sebelum menjalankan program kemitraan, yang dilakukan oleh

perusahaan tentunya perusahaan harus menyiapkan diri agar pelaku-pelaku usaha

siap untuk bermitra dengan perusahan seperti yang terdapat di hal. 31 yakni:

a. Identifiksi dan pendekatan kepada pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil,

usaha menengah, maupun usaha besar.

b. Membentuk wadah organisasi ekonomi, guna untuk memberi kemudahan

atau kelancaran informasi dan komunikasi antar pelaku usaha yang ingin

bermitra dengan perusahaan.

c. Menganalisis kebutuhan usaha, bertujuan untuk lebih mengetahui secara

mendalam peluang usaha atau permasalahan yang mendasar dalam

mengembangkan usaha.

d. Merumuskan program, setelah peluang dan usaha tersebut di analisis maka

dapat disusun rancangan program yang akan di berikan kepada calon mitra.

e. Kesiapan bermitra, yang dimaksud yakni agar para pelaku usaha menyadari

bahwa adanya kemitraan dengan usaha kecil tidak semata-mata untuk

memperoleh keuntungan saja, tetapi guna untuk saling menjalin hubungan

kerja dan peluang, dan serta menjadi tempat untuk belajar dan

mengembangkan diri para usaha.

f. Temu usaha,kegiatan iniuntuk mempertemukan pemilik program kemitraan

dan pelaku usaha yang ingin bermitra guna untuk menjalin silaturahmi serta

mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam pokok permasalahan yang

akan di hadapi mitra.
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g. Adanya koordinasi, kegiatan ini guna untuk menjaga hubungan antar pemilik

program dan pelaku usaha untuk mempermudah hubungan yang berkaitan

dengan program dan agar dapat membantu proses kemitraan yang akan

dijalin bersama.

Dalam pemberdayaan melalui program kemitraan tentunya memiliki

proses pengembangan dalam kemitraan yakni: memulai membangun

hubungan dengan calon, mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra,

mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis, mengembangkan

program, memulai pelaksanaan, dan memonitor dan mengevaluasi

pengembangan. Pada proses program kemitraan PTPN VII tentunya

perusahaan terlebih dahulu mensosialisasikan tentang program yang ada

pada perusahaan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci tentang

maksud dan tujuan program dan masyarakat dapat ikut berperan aktif untuk

turut serta mengikuti program yang ada di perusahaan.

Setelah tahapan sosialisasi telah di lakukan oleh perusahaancalon mitra

yang akan ikut bermitra tentunya memiliki persyaratan-persyaratan yang harus di

penuhi terlebih dahulu, sebagai modal awal untuk melakukan pinjaman yang

sebagaimana temuan di BAB III hal. 61 yakni: Sebelum masyarakat melalukan

pinjaman modal kepada perusahaan, UKM yang ingin bermitra tersebut tentunya

harus memenuhi persyarakat sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat  usaha atau
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2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar

rupiah).

3. Milik Warga Negara Indonesia

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau berafilasi baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha menengah atau usaha besar.

5. Bentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,

atau badan usaha yang berbadan hokum, termasuk koprasi.

6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai

potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Setelah memenuhi kriteria tersebut calon mitra binaan diwajibkan untuk

membuat proposal peminjaman dana yang akan diserahkan kepada perusahaan.

Sebelum pencairan dana tersebut, pihak perusahaan terlebih dahulu melakukan

survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi kebutuhan di wilayah usaha PTPN

VII guna untuk memastikan data dilapangan tentang calon mitra binaan yang

akan meminjam dana program mitra binaan. Pelaksanaan pencairan dana

program kemitraan dilakukan langsung oleh administrasi kantor direksi serta

membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan masa pencairan, dan dalam

peminjaman tersebut mitra binaan di kenakan bunga sebesar 6 % pertahun.

Strategi yang dilakukan oleh PTPN VII dalam memberdayakan

kemandirian masyarakat tidak hanya dengan memberikan pinjaman modal saja

tetapi perusahaan juga memberikan pembinaan serta pelatihan seperti temuan

dalam BAB III hal.63 yakni :
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a) Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemegangan untuk meningkatkan

kemampuan kewirausahaan, manajemen serta  keterampilan teknis produksi.

PTPN VII memberikan pembinaan kepada usaha yang bermitra kepada

PTPN, yakni dengan pelatihan manajemen bagi usaha yang bermitra di Hotel

Nusantara Bandar Lampung selama 2 hari pada bulan Desember. Selain itu

juga pernah di adakannya studi banding UKM di luar kota seperti, Bandung

dan Semarang sekitar kurang lebih selama 1 minggu. Dengan tujuan agar

mitra Binaan PTPN VII selain mendapatkan dana juga mendapatkan ilmu

untuk memperluas usahanya sehingga mitra binaan menjadi masyarakat

yang mandiri.

b) Pemasaran dan promosi hasil produksi. Proses pemasaraannya, PTPN

memberikan pendampingan dengan cara di ikut sertakannya dalam pameran-

pameran yang ada, PTPN juga pernah mempromosikannya melalui media

online.

Dalam program pembinaan ini PTPN VII bekerjasama dengan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang tentunya bertujuan agar UKM

yang bermitra pada perusahaan tidak hanya sekedar memiliki usaha saja, tetapi

mereka dapat memiliki keterampilan berwirausaha yang baik dan benar melalui

pelatihan yang diberikan, dan para mitra usaha juga dapat menyusun manejemen

yang baik serta sistem pemasaran yang dapat lebih luas. Dapat dilihat dalam tabel

jadwal pelatihan menejemen usaha kecil dan mitra binaan di BAB III hal. 58.

Didalam pemberdayaan masyarakat tentu memiliki beberapa prinsip

pemberdayaan, seperti yang ada di BAB II hal. 40 yakni: Pemberdayaan
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dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan,

kegiatan pemberdayaan di dasarkan pada kebutuhan masalah dan potensi

klien/sasaran, sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam

kegiatan pemberdayaan, pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai,

budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat,

pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu sehingga

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, kegiatan pendampingan atau

pembinaan perlu di lakukan secara bijaksana bertahap dan berkesinambungan,

pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja tetapi perlu

dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam

masyarakat, pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama

remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas

kehidupan keluarga dan mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan di lakukan

agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar sepanjang hayat,

pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan

masyarakat seluas-luasnya, klien atau sasaran pemberdayaan perlu di tumbuhkan

jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian, agen pemberdayaan atau

petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampun

(kompetensi) yang cukup dinamis fleksibel dalam bertindak, serta dapat

mengikuti pekembangan zaman dan tututan masyarakat, pemberdayaan perlu

melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat.

Selain proses pemberdayaan melalui pelatihan, perusahaan juga turut

serta melakukan Monitoring Evaluasi kepada mitra binaan, selain diberikan
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materi melalui pelatihan, perusahaan selalu memberikan pendampingannya

dengan cara datang kepada mita usaha untuk memonitoring dan evaluasi setiap 1

bulan sekali untuk mengukur sejauh mana perkembangan usaha yang mitra

miliki dan mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh mitra binaan tersebut

seperti yang dapat kita lihat di data monitoring mitra binaan BAB III hal. 66.

B. Dampak Program Kemitraaan PTPN VII Unit Usaha Kedaton Dalam

Pemberdayaan Ekonomi UKM Masyarakat di Desa Rejosari Natar

Lampung Selatan

Program Kemitraan yang telah dilaksanakan oleh PTPN VII dalam

peningkatan Ekonomi UKM masyarakat tentunya berjalan dengan baik terbukti

dengan program pinjaman dana yang ada di perusahaan tersebut mendapatkan

respon yang sangat baik oleh masyarakat yang bergerak di bidang UKM yang

ada di Desa Rejosari, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program

kemitraan, karena program kerjasama tersebut sangatlah membantu pertumbuhan

ekonomi di masyarakat. Seperti yang dapat kita lihat di dalam BAB II hal. 42

menyatakan beberapa alasan masyarakat perlu ikut berpartisipasi yakni:

masyarakat mempunyai informasi yang sangat penting untuk merencanakan

program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan, serta pengalaman

dengan struktur sosial masyarakat, masyarakat akan lebih termotivasi untuk

bekerjasama dalam program pemberdayaan jika ikut bertanggung jawab di

dalamnya, pada masyarakat yang demokratis mereka berhak terlibat dalam

keputusan mengenai tujuan yang ingin di capai. Dengan partisipasi masyarakat

yang ikut itu juga, maka sejalan dengan teori yang ada di BAB II hal. 43 yakni
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stimulus dan respons (S&R), yang dimaksudkan bahwasanya perusahaan

merupakan stimulus atau penyedia program kemitraan, yang telah memberikan

pinjaman modal usaha, memberikan pembinaan atau pelatihan serta memberikan

pendampingan di setiap bulannya. Sedangkan respon merupakan masyarakat atau

UKM yang ikut berpartisipasi dalam program kemitraan dengan

perusahaan.Dalam hal ini respon dari masyarakat sangatlah baik, dengan adanya

program kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan, masyarakat yang bermitra

tersebut dapat memiliki modal untuk mengembangkan jenis usahanya dengan

pinjaman modal yang diberikan oleh perusahaan. Dampak program kemitraan ini

tentunya membantu pendapatan usaha di masyarakat, dengan adanya program

kemitraan ini penjualan yang terjadi pada usaha gerabah mengalami peningkatan

yang sangat signifikan, dari yang awalnya memproduksi gerabah dengan jumlah

yang sedikit namun kini dapat memproduksi dengan jumlah yang banyak, sistem

penjualannya pula menjadi lebih luas, selain dipasarkan melalui media onlinekini

hasilnya pula langsung dapat dipasarkannya di berbagai kota seperti Palembang,

Jambi, Padang, Pekan Baru dan lain sebagainya, lalu yang menjadi suatu

kebanggaan tersendiri bagi usaha gerabah ini ialah, bahwa usaha yang mereka

miliki kini telah mendapat apresiasi oleh pemerintah sekitar, banyak lembaga-

lembaga pemerintah yang kini turut serta untuk terus mempromosikan hasil

karya mitra usaha tersebut, serta semakin banyak pula yang berkunjung mulai

dari masyarakat biasa, anak-anak, mahasiswa, maupun kalangan pejabat Daerah

maupun pejabat Negara yang datang untuk berkunjung di UKM mitra PTPN VII

Rejosari ini.



79

Begitu pula dengan jenis usaha jual beli barang dan servis elektronik, kini

dengan modal pinjaman dana kemitraan, mitra usaha tersebut dapat menjadi lebih

baik usahanya, terbukti dengan bertambahnya modal usaha jual beli barang dan

servis elektronik kini peralatan servis elektronik mejadi lebih lengkap dan

koleksi barang elektronik di tempat usahanya semakin bertambah dan siap untuk

di jual kepada masyarakat. Hal ini pula membuat semakin bertambahnya warga

masyarakat yang datang untuk membeli barang jualannya.Dengan membaiknya

perekonomian usaha yang bermitra dengan PTPN VII tersebut, tentu membaik

pula kehidupan ekonomi keluarga mitra tersebut, terbukti dengan penghasilan

yang semakin bertambah akibat dari penjualan yang semakin meningkat,

ditambah lagi sistem keuangan yang tersusun lebih baik akibat dari pelatihan

yang pernah diberikan oleh PTPN VII untuk mitra usaha Rejosari. Dengan

adanya program kemitraan maupun pembinaan usaha kecil menengah ini terbukti

dapat meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sekitar

perusahaan PTPN VII, serta memperluas kesempatan kerja bagi warga

masyarakat Desa Rejosari.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai Strategi Program Kemitraan

PTPN VII Unit Usaha Kedaton dalam Pemberdayaan Ekonomi UKM

Masyarakat di Desa Rejosari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Strategi Program Kemitraan PTPN VII dalam pemberdayaan

ekonomi UKM sangat baik bagi kehidupan masyarakat di Desa

Rejosari, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang dapat

merasakan bantuan pinjaman dana dari perusahaan melalui program

kemitraannya sehingga dapat membantu permodalan usaha yang ada di

masarakat. Selain melalukan peminjaman modal kepada masyarakat,

perusahaan juga memberikan suatu pelatihan manejemen bagi

masyarakat yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung. Dengan diberikannya pengetahuan manejemen

di masyarakat tentang berwirausaha, kini masyarakatpun dapat hidup

mandiri dan meningkatkan pendapatan ekonominya. PTPN VII dapat

dikatakan telah berhasil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

karena telah menjalankan tugas pokoknya.

2. Program Kemitraan ini memiliki dampak yang positif bagi kehidupan

masyarakat Desa Rejosari, terutama dalam peningkatan pengetahuan

dan pendapatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
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meningkatnya usaha yang mereka miliki serta menejemen yang baik,

dengan menejemen yang lebih tersusun dengan baik usaha yang ada di

masyarakatpun akan berjalan dengan lancar dan sistem pemasarannya

menjadi lebih luas, dan dari sini, masyarakat semakin dapat berdaya

dalam kehidupan perekonomiannya di sektor UKM dengan adanya

bantuan program kemitraan dengan dana bergulir yang telah diberikan

oleh PTPN VII untuk masyarakat Desa Rejosari.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi

masyarakat dan perusahaan, maka penulis menyampaikan saran sebagai

berikut:

1. Saran untuk PTPN VII hendaknya program kemitraan ini memiliki

divisi khusus yang menangani program kemitraan, sehingga program

tersebut dapat berjalan dengan baik dan memiliki sistem pengurusan

yang fokus menangani program peminjaman dana kemitraan.

2. Saran untuk PTPN VII hendaknya perusahaan tidak memberikan

peminjaman atau pembinaan kepada masyarakat yang telah memiliki

usaha saja, tetapi juga harus memberikan perhatian kepada masyarakat

yang belum memiliki usaha.

3. Saran untuk PTPN VII hendaknya dalam peminjaman dana tersebut

PTPN VII dapat lebih tegas kepada masyarakat yang sulit untuk

mengangsur bayaran perbulannya.
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4. Saran bagi masyarakat yang bermitra dengan PTPN VII, yakni untuk

turut berperan aktif mensukseskan program pemberdayaan melalui

kemitraan tersebut dengan baik, dengan cara rutin untuk membayar

angsuran perbulan, dan maka dengan cara seperti itu dana yang ada

dapat di putar kembali untuk masyarakat yang membutuhkannya.
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Instrument Pengumpulan Data

Konsep Fokus Penelitian Sub Fokus Penelitian Indikator

Proses Program
Kemitraan Dalam
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat

Kegiatan
Pemberdayaan

1. Perencanaan Program

2. Pelaksanaan Program

1. Sasaran
2. Tujuan
3. Strategi kemitraan
4. Persyaratan calon mitra
5. Tatacara Peminjaman dan

Pencairan Dana

1. Bentuk pembinaan
2. Monitoring dan Evaluasi
3. Dampak program



PEDOMAN OBSERVASI

A. Mengobservasi pelaksanaan kegiatan program kemitraan yang dilakukan

PTPN VII dalam pemberdayaan ekonomi UKM masyarakat di Desa

Rejosari:

1. Tempat pelaksanaan.

2. Kegiatan pemberdayaan program meliputi strategi program,

pelaksanaan program, dan evaluasi program.

3. Tujuan dari program.

B. Mengobservasi Pemberdayaan Ekonomi UKM Masyarakat yang sudah

dijalankan oleh perusahaan kepada Masyarakat:

1. Dampak perubahan dari sektor menejemen, baik dari pengelolaan

dana, penjualan, serta pendapatan.

2. Dampak kehidupan masyarakat setelah adanya program kemitraan.



PEDOMAN DUKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya PTPN VII Unit Usaha Kedaton di Desa Rejosari.

2. Letak Geografis PTPN VII Unit Usaha Kedaton di Desa Rejosari.

3. Struktur Kepengurusan PTPN VII Unit Usaha Kedaton di Desa Rejosari.

4. Proposal Peminjaman Dana Program Kemitraan.

5. Materi Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Mitraan Binaan.



LAMPIRAN



1. PTPN VII Unit Rejosari



2. Wawancara Bpk. Khairil Muslim Agendaris Unit Rejosari

3. Wawancara Bpk. Sutinyo Mitra UKM PTPN VII Jual Beli Barang dan Servis
Elekrtonik



4. Kerajinan Gerabah Mitra PTPN VII



DAFTAR NAMA SAMPEL

NO Nama Umur Keterangan

1 Samitri 52 Tahun Krani Kepala SDM &
Umum

2 Sunik Riayani 52 Tahun Krani PKBL

3 Khairil Muslim 50 Tahun Agendaris PTPN

4 Ujang Suhendi 37 Tahun Mitra

5 Siyitno 40 Tahun Mitra



Pedoman Umum Wawancara Untuk Pegawai PTPN VII Unit Usaha Kedaton

di Rejosari

Nama Responden :

Jabatan :

Alamat :

1. Bagaimanakah strategi atau langkah yang dilakukan PTPN VII dalam

menjalankan program kemitraannya kepada masyarakat ?

2. Apakah tujuan dari program kemitraan ini yang diberikan PTPN VII untuk

masyarakat sekitarnya ?

3. Apa sajakah bentuk program kemitraan yang dibuat dan disalurkan oleh

PTPN VII kepada masyarakat dalam upaya pengembangan ekonomi UKM

masyarakat ?

4. Bagaimana pengaruh strategi kemitraan terhadap citra perusahaan ?

5. Bagaimanakah proses program kemitraan yang dilakukan oleh PTPN VII

sehingga masyarakat dapat bergabung dan menjalin kerjasama ?

6. Berapa jumlah kisaran pinjaman modal yang PTPN VII berikan kepada

masyarakat dan berapa besar jumlah bunga pinjamannya ?

7. Apakah perusahaan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang

bermitra, baik dalam pelatihan untuk jenis usahanya, ataupun pelatihan

untuk manajemen keuangannya ?

8. Bagaimana pendampingan atau pengawasan yang dilakukan oleh PTPN

VII kepada masyarakat yang bermitra tersebut ?

9. Bagaimana strategi PTPN VII dalam mempromosikan atau memasarkan

produk UKM tersebut ?

10. Apa hambatan dalam menjalankan program ini kepada masyarakat ?

11. Bagaimana langkah evaluasi yang dilakukan oleh pihak PTPN VII kepada

UKM masyarakat yang bermitra tersebut ?



Pedoman Umum Wawancara UKM Mitra PTPN VII Unit Usaha

Kedaton di Rejosari

Nama Responden :

Jenis Usaha :

Alamat :

1. Bagaimanakah keadaan ekonomi masyarakat sebelum dan setelah

mengikuti program kemitraan ?

2. Seberapa besarkah pengaruh program kemitraan yang telah dirasakan oleh

UKM di masyarakat ?

3. Apa kendala yang di hadapi masyarakat dalam menjalankan usahanya

sehingga dapat mempengaruhi proses angsuran pinjamannya ?


