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Kata Pengantar 

 

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, 

Kementerian Pertanian pada tahun 2011 telah mencanangkan Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM-M).  PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha 

untuk petani anggota Poktan/Gapoktan, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, 

maupun rumah tangga petani, oleh karena itu bantuan modal tersebut harus dapat berkembang 

dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.  Dalam rangka mendukung program tersebut maka Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyiapkan sumber daya manusia yang akan 

melaksanakannya, melalui pelatihan.  

Sebagai pedoman dan acuan bagi pelatih dan peserta pelatihan, maka telah disusun 

beberapa modul, diantaranya modul untuk materi Kemitraan dan Negosiasi  yang dalam 

penggunaannya dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembelajaran.  

Kami menyampaikan terimakasih kepada Tim yang telah bekerja dengan baik menyusun 

modul ini, diharapkan modul ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

                         Lembang, 8 juni 2011 

                            Tim Penyusun 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Setelah selesai pembelajaran, peserta dapat memahami kemitraan dan negosiasi. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

Setelah selesai berlatih peserta diharapkan dapat menjelaskan : 

a. Pengertian, Prinsip Kemitraan Usaha 

b. Pelaku dan Aspek Kegiatan Kemitraan  

c. Pola - Pola Kemitraan 

d. Hambatan dan Tantangan Kemitraan 

e. Pengertian Negosiasi 

f. Ciri-Ciri Pokok Negosiasi Sebagai Proses 

g. Dasar-Dasar Negosiasi yang Kreatif 

 

B. POKOK BAHASAN 

1. Prinsip dan Teknik Kemitraan 

2.  Prinsip dan Teknik Negosiasi 

 

C. SUB POKOK BAHASAN 

1. Pengertian, Prinsip Kemitraan Usaha 

2. Pelaku dan Aspek Kegiatan Kemitraan 

3. Pola - Pola Kemitraan 

4. Hambatan dan Tantangan Kemitraan 

5. Pengertian Negosiasi 

6. Ciri-Ciri Pokok Negosiasi Sebagai Proses 

7. Dasar-Dasar Negosiasi yang Kreatif 

 

D. METODE 

1. Ceramah, 

2. Diskusi, 

3. Curah Pendapat, 

4. Presentasi, 

5. Tanya Jawab, 
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E. ALAT DAN BAHAN 

1. Modul, 

2. LCD, 

3. Bahan Tayang, 

4. Bahan Ajar, 

5. Spidol, 

6. Kertas Koran / HVS, 

7. Laptop, 

8. Flashdisk 

 

F. WAKTU 

6 JP  (6 x 45 menit  = 270 menit) 
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II.   LEMBAR INFORMASI 

 

 

KEMITRAAN 

 

A. Prinsip Kemitraan Usaha 

1. Pengertian Kemitraan 

Kerjasama antara usaha kecil (termasuk petani) dengan usaha menengah atau dengan 

usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha 

besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan. 

 

2. Tujuan Kemitraan 

Untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas 

sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan 

dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra. 

 

3. Prinsip Kemitraan 

Prinsip pola kemitraan diawali dengan itikad kerjasama yang saling memerlukan, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan.               

Pola kemitraan memiliki prinsip - prinsip sebagai berikut : 

a. Saling memerlukan, saling ada ketergantungan 

b. Saling menguntungkan 

c. Saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain 

d. Saling mematuhi kesepakatan yang ditetapkan bersama 

e. Saling mempercayai 

f. Saling membangun, saling menumbuhkan dan  saling mengembangkan 

g. Berorientasi mencari keuntungan “jangka panjang”   dan berkelanjutan 

h. Memiliki kedudukan dan posisi yang sama dan setara 

Apabila prinsip-prinsip tersebut diatas benar - benar dilaksanakan maka pola 

kemitraan tidak mengenal istilah “Pengelola” dan “Penghela”. 

 

4. Manfaat Kemitraan 

Kemitraan merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan bersaing dan 

untuk membangun tatanan dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha 

menengah yang tangguh, saling mendukung dengan usaha kecil dan usaha menengah 

atau usaha besar, melalui ikatan  ikatan kerjasama. 

Kemitraan tidak boleh diartikan sebagai penguasaan yang satu atas yang lain. 

Kemitraan harus menjamin kemandirian masing masing pihak sehingga prakarsa dan 

  Lembar informasi 1 1 
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daya kreasi akan berkembang, karena kemitraan tidak menghilangkan persaingan. 

Dalam suasana persaingan yang sehat, kemitraan justru akan tumbuh lebih subur. 

Kemitraan mendukung efisiensi ekonomi karena pihak - pihak yang bermitra 

masing-masing menawarkan sisi-sisi unggulnya. Melalui kemitraan, kecenderungan 

monopoli dapat dihindarkan. Monopoli menyebabkan distorsi dalam pasar, 

sedangkan kemitraan memperkuat mekanisme pasar dan sekaligus menghindari 

persaingan yang tidak sehat. 

 

Manfaat kemitraan dapat juga ditinjau dari aspek : 

1. Produktivitas 

Peningkatan produktivitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak pihak yang 

bermitra. Bagi perusahaan yang lebih besar, peningkatan produktivitas dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu : (a) menekan biaya produksi (input) (b) 

meningkatkan produksi (output). 

Secara kelompok pihak petani dapat pula meningkatkan produk-tivitasnya dengan 

cara, mengurangi input yang dapat digunakan secara bersama - sama, misalnya ; 

penggunaan traktor milik kelompok ; memberantas hama dan penyakit ;   biaya 

pemeliharaan irigasi ; biaya pengangkutan sarana produksi ; pergudangan ; menjual 

secara bersama - sama ; dan lain - lain. 

 

2. Ekonomi (Efisiensi) 

Efisiensi erat kaitannya dengan penggunaan input yang minimum dan efektivitas 

dengan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Penerapannya dalam kemitraannya, misalnya :  

a.Perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan 

menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh petani atau perusahaan kecil. 

Sebaliknya petani atau perusahaan kecil umumnya relatif lemah dalam hal 

kemampuan teknologi dan sarana produksi dibandingkan teknologi dan sarana 

produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. 

b.Mekanisme pertanian dalam penyiapan lahan yang dimiliki oleh petani plasma 

dimana perusahaan inti menyediakan alat mesin pertanian sehingga petani dapat 

mempercepat dan memperluas areal tanam dengan tenaga yang tersedia. Pada 

gilirannya,  hasil produksi dari petani plasma dapat mencapai hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kapasitas produksi yang ditargetkan oleh perusahaan. 

3. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas 

Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar adalah adanya kesesuaian mutu yang 

diinginkan oleh konsumen. Loyalitas konsumen hanya dapat dicapai apabila ada 

jaminan mutu dari suatu produk, hal ini akan semakin terasa apabila produk akan di 

ekspor. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas, sangat erat kaitannya dengan efisiensi 
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dan produktivitas yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya 

menjamin keuntungan perusahaan mitra. 

4. Resiko Usaha 

Dengan kemitraan usaha, diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung 

bersama, dimana pihak - pihak yang bermitra akan menanggung resiko secara 

proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. 

Bagi petani yang memperoleh mitra usaha yang betul-betul mampu menjamin 

penyerapan hasil produksi, maka resiko kerugian akibat kelebihan hasil dan 

penurunan harga dapat dihindari. 

5. Sosial 

Kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan saling 

menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial yang cukup tinggi 

sehingga terhindar dari kecemburuan sosial akibat ketimpangan. Disamping itu, 

melalui kemitraan dapat menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang 

berbeda status.  

 

Berdasarkan uraian dari kelima aspek tersebut di atas, maka manfaat kemitraan untuk 

masing-masing pelaku usaha agribisnis dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Petani 

a. Petani dapat terbantu dari segi permodalan, sarana produksi dan teknologi, 

guna mengembangkan usaha taninya yang berdampak pada peningkatan 

pendapatannya 

b. Jaminan pemasaran dan harga yang layak sesuai dengan kesepakatan 

c. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

 

2. Perusahaan 

a. Tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari petani sebagai kelompok mitra 

b. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya sehingga efisiensi usaha dapat 

ditingkatkan 

 

3. Pemerintah 

a. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya 

usaha tani dan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, baik usaha 

budidaya maupun agroindustri 

b. Meningkatnya penerimaan negara sebagai dampak dari peningkat-an produksi 

dan pendapatan baik dari usaha tani maupun dari perusahaan yang bergerak di 

bidang agribisnis. 
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4.Perusahaan Mitra 

Perusahaan pertanian atau perusahaan bidang pertanian (swasta, BUMN / 

BUMD) yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra. 

Perusahaan Pertanian adalah perusahaan yang mendapat ijin dari aparatur 

sektor pertanian. 

Perusahaan Bidang Pertanian adalah perusahaan yang berkaitan dengan 

pertanian dan mendapat ijin dari aparatur di luar aparatur pertanian. 

 

5. Kelompok Mitra : 

a. Farmer Group (Kelompok Tani) 

 Merupakan kumpulan petani atau pengusaha tani yang mempunyai tujuan 

yang sama. 

b. Farm Organization (Organisasi Petani) 

 Merupakan wadah kegiatan petani atau pengusaha tani berbentuk Kelompok 

Usaha, Kelompok Swadaya, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, 

Asosiasi, Kelompok Penangkar Benih, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM), Perseroan Terbatas (PT), dan lain-lain. 

 

B.Pelaku dan Aspek Kegiatan Kemitraan  

 

1.Pelaku Kemitraan 

Landasan kuat untuk membangun kelompok menuju kemandirian antara lain adalah 

berkembangnya dinamika dan kerjasama kelompok. Pengurus dan anggota kelompok 

perlu memahami pentingnya menjaga keutuhan kelompok dan mampu menyatukan 

perbedaan pendapat menjadi suatu sinergi yang bermanfaat. Jiwa kepemimpinan perlu 

dikembangkan oleh setiap anggota kelompok melalui proses belajar menjadi pemimpin 

kelompok secara bergiliran. Sejalan dengan itu, peranan anggota dan tugas-tugas 

pengurus kelompok harus dipahami bersama. Pertemuan kelompok secara teratur dapat 

menjadi nafas berkembangnya dinamika kelompok. 

 

 

Ada 3 macam kelompok : 

a..Kelompok INFORMAL, yaitu kelompok yang terbentuk dengan sendirinya karena     

ada kesamaan - kesamaan diantara anggota anggotanya. Kelompok ini tidak 

mempunyai pengurus, tidak punya aturan - aturan atau kesepakatan. Anggota 

kelompoknya  tidak tetap. 

 b.Kelompok NON FORMAL, adalah kelompok yang anggotanya tetap, ada 

pengurusnya, ada aturan tertulis yang berbentuk Anggaran Dasar, punya legalitas 

(pengesahan) badan hukum. 



 
 

 Kemitraan dan Negosiasi TOT PUAP2011 
7 

c..Kelompok FORMAL, sama seperti Kelompok Non Formal, ada pengurus, ada 

aturan dan punya legalitas tapi ada hirarki seperti pada partai, misalnya ada di tingkat 

desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. 

 

            Sebagai kelompok dapat tetap utuh, tetap aktif atau dinamis apabila : 

 a. Tujuan kelompok jelas dan diketahui oleh seluruh anggotanya 

 b..Ada pengurus yang dibentuk sesuai dengan tujuan kelompok 

c..Komunikasi dalam kelompok baik, mulai ketua sampai anggota memiliki kemauan          

mendengarkan dan memberikan umpan balik 

d..Kerjasama di dalam kelompok maupun dengan pihak luar dapat berlangsung    

dengan baik 

 e.Ada keterikatan yang kuat antara anggota 

 f..Suasana kelompok hangat, setia kawan dan saling percaya 

 g..Mempunyai aturan-aturan yang disusun dan disepakati bersama 

 

Inti dari Kemitraan adalah kerjasama antar anggota kelompok dan kerjasama antar usaha 

kecil, menengah atau usaha besar. Inti Kerjasama adalah keakraban antara anggota dan 

antara kelompok.  Pelaku kemitraan terdiri atas : 

 

a.  Kelompok Mitra 

1) Petani 

2) Kelompok Tani 

3) Gabungan Kelompok Tani 

4) Koperasi 

5) Usaha Kecil 

 

b. Perusahaan Mitra 

1) Perusahaan Menengah Pertanian 

2) Perusahaan Besar Pertanian 

3) Perusahaan Menengah di Bidang Pertanian 

4) Perusahaan Besar di Bidang Pertanian  

 

2.  Aspek Kegiatan Kemitraan 

Kegiatan kemitraan meliputi aspek : 

a. Permodalan 

b. Teknologi 

c. Pemasaran 

d. Sarana Produksi 

e. Proses Produksi 

f. Pengolahan Hasil, dan lain-lain. 
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Pelaksanaan kegiatan kemitraan biasanya dibuat dalam bentuk kesepakatan MOU antara 

pelaku agribisnis (kelompok, koperasi, swasta dan BUMN). 

 

D.  Pola - Pola Kemitraan (Model Kerjasama)  

Implementasi dari hubungan kemitraan (bisnis usaha) yang melibatkan petani/ kelompok 

mitra dan perusahaan mitra, dilaksanakan melalui pola kemitraan langsung dan kemitraan 

tidak langsung.  Pola Kemitraan tidak langsung yaitu kemitraan yang dilakukan dengan 

pola pembinaan dari pengusaha besar selaku pembina kepada pengusaha kecil tanpa ada 

kaitan dengan kegiatan usahanya. 

Pola Kemitraan langsung yaitu pengusaha besar selaku pembina melakukan pembinaan 

kepada mitra binaan yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha. 

 

Adapun bentuk-bentuk kemitraannya adalah sebagai berikut : 

 

1. Pola Inti Plasma 

Merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, 

yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai 

plasma. Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti yang menampung, membeli 

hasil produksi, memberi pelayanan, bimbiingan kepada petani / kelompok mitra.  

Salah satu contoh pola kemitraan ini adalah Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dimana 

perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, 

menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan kelompok mitra 

usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati 

sehingga hasilnya harus mempunyai daya saing dan nilai jual yang tinggi. 

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain : 

a. Memberi manfaat timbal balik antara perusahaan besar atau menengah sebagai inti 

dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha memberikan pembinaan 

serta pemasaran 

b. Sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, 

kelembagaan, dan lain-lain, sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin 

dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan 

c. Beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar / menengah mampu memenuhi 

skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi 

d. Pengusaha besar/menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang 

lebih luas dapat mengembangkan komoditas yang mempunyai keunggulan dan 

mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun untuk ekspor 
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2. Pola Sub Kontrak 

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang 

didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra 

sebagai bagian dari produksinya. 

Kemitraan pola sub kontrak mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya 

alih teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok 

mitra usaha. Contohnya PT. Pacet Segar bermitra dengan Indofood menggunakan pola 

sub kontrak untuk pengadaan komoditas sayuran. 

 

3. Pola Dagang Umum 

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang 

didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau 

kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. 

Beberapa kegiatan agribisnis khususnya produk hortikultura yang berlokasi di 

Sukabumi dan kawasan Puncak – Bogor banyak menerapkan kemitraan pola dagang 

umum, dimana beberapa kelompok tani yang bergabung dalam bentuk koperasi maupun 

badan usaha lainnya memenuhi atau mensuplai kebutuhan perusahaan sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra. 

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan 

kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Sedangkan kelemahan 

pola ini antara lain, pengusaha besar seperti swalayan menentukan dengan sepihak 

mengenai harga dan volume yang sering merugikan pengusaha kecil. 

 

4. Pola Keagenan 

 Merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra 

diberi hak khusus untuk memasarkan barang-barang dan jasa usaha perusahaan mitra. 

 Keuntungan yang diperoleh dari hubungan pola keagenan, antara lain bahwa agen dapat 

merupakan tulang punggung dan ujung tombak pemasaran usaha besar dan usaha 

menengah. Contohnya PT. Pacet Segar bermitra dengan pengusaha material 

menggunakan pola keagenan. 

 

5. Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) 

 

Merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, 

sarana dan tenaga, sedangkan  perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan 

atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Di 

dalam melaksanakan kemitraan usaha, perusahaan mitra dapat bertindak sebagai 
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Perusahaan Inti / Perusahaan Pembina atau Perusahaan Pengelola atau Perusahaan 

Penghela, yaitu : 

a. Perusahaan Inti/Pembina yaitu perusahaan yang melaksanakan pembukaan lahan 

atau menyediakan lahan sebagai usaha budidaya dan memiliki unit pengolahan yang 

dikelola sendiri, melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang 

teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung 

dan atau memasarkan hasil produksi kelompok mitra. 

b. Perusahaan Pengelola yaitu perusahaan yang tidak melakukan usaha budidaya 

tetapi memiliki unit pengolahan, melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam 

bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, 

menampung dan atau memasarkan hasil produksi kelompok mitra. 

c. Perusahaan Penghela yaitu perusahaan yang tidak melakukan usaha budidaya dan 

tidak memiliki unit pengolahan, melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam 

bidang teknologi, menampung dan atau memasarkan hasil produksi kelompok mitra. 

Contoh pola kemitraan ini adalah pola kemitraan komoditas stroberi antara Perusahaan 

Daerah Propinsi Bali (PD Bali) dengan PT. Bayu Jaya Kusuma serta kelompok tani 

menggunakan pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).  Pada KOA ini masing-

masing pihak yang bermitra memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut : (1) PD. Bali 

menyediakan fasilitas pasca panen dan angkutan; (2) PT. BJK membuat perencanaan 

penanaman, menyediakan sarana produksi, menampung dan memasarkan produksi, 

menggunakan sarana PD. Bali; (3) PD. Bali memperoleh hak berupa kompensasi 

penggunaan fasilitas, memperoleh imbalan jasa penanganan pasca panen sesuai 

kesepakatan; dan (4) kerjasama dilakukan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat 

diperpanjang kembali. 

 

6.  Pola Waralaba 

 

Merupakan pola hubungan kemitraan dimana perusahaan memberi lisensi perdagangan 

kepada perusahaan atau orang lain dengan konsekwensi harus membayar biaya 

franchise ataupun royalti.  Usia bisnisnya ± 5 tahun.  Informasi tentang waralaba dapat 

diperoleh dari AFI (“Asosiasi Frenchise Indonesia”). Sistem bisnis yang ditawarkan 

waralaba biasanya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).  Tingkat kegagalan 

kecil dan disarankan bagi pemula dan tempat yang strategis. Contoh pola waralaba 

adalah pemilik perusahaan Ayam Goreng “Wong Solo” mewaralabakan usahanya 

kepada pihak lain untuk membuka cabang dengan perjanjian tertentu. 

 

D.    Hambatan dan Tantangan Pola Kemitraan 

 

Beberapa hambatan dan tantangan dalam menerapkan pola kemitraan adalah:  

1. Produksi terlalu banyak dan terlalu luas, sehingga sulit dilaksanakan pengaturan pola 

tanam 
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2. Mencakup ratusan ribu, bahkan jutaan petani yang tersebar serta sulit ditumbuhkan 

kerjasama dan pengaturan 

3. Harga kesepakatan kadang-kadang terlalu tinggi dibandingkan harga barang impor 

dan harga pasar. Dalam kasus seperti ini, perusahaan inti sering ingkar janji 

4. Harga kesepakatan terlalu rendah dibandingkan harga pasar. Dalam kasus seperti ini, 

petani sering ingkar janji. 

5. “Komoditi Tertutup” (“tidak ada alternatif” lain) artinya, komoditi hanya bisa dijual 

melalui perusahaan inti. Pada kasus seperti ini, petani akan menerima harga yang 

ditetapkan perusahaan dan biasanya harga terlalu rendah 

6. Perusahaan besar tidak mempunyai itikad yang sungguh-sungguh untuk memajukan 

dan menolong petani 

7. Perusahaan inti tidak menerapkan konsep dan strategi mencari keuntungan “jangka 

panjang” dan berkelanjutan 

 

Untuk kelangsungan usaha penangkar benih ditentukan oleh faktor kemampuan bersaing 

secara efektif, maka kelembagaan kemitraan dalam mengembangkan usahanya ada tiga 

pilihan : 

1. Rela ditutup karena kalah bersaing 

2. Rela dimerger karena tidak bisa mandiri 

3. Atau ingin tetap survival karena melakukan perubahan - perubahan yang sesuai 

dengan perkembangannya 

 

Maka kalau kita menetapkan pilihan yang ketiga (tetap survival) kelembagaan yang 

dimiliki harus peka dan tanggap terhadap setiap perubahan dan harus mampu 

mengantisipasi perubahan melalui : 

1. Kelembagaan penangkar benih harus bisa melihat dan membangun sasaran dan arah 

yang jelas di masa yang akan datang 

2. Kelembagaan penangkar benih harus melakukan penelitian (LIT), pelatihan (LAT) 

dan penyuluhan (LUH)  

3. Kelembagaan penangkar benih harus dapat melihat Peluang, Tantangan, Hambatan 

dan Ancaman di masa yang akan datang. 

   

Secara general, kemitraan harus mengadakan beberapa perubahan (reformasi) sebagai 

berikut : 

1.   Membangun Visi dan Misi (Envisioning and Misioning) 

 Kelembagaan harus bisa membangun visi dan misi secara jelas dan mampu untuk 

mengoperasionalkan strategi apa yang diterapkan dan kebijakan-kebijakan apa yang 

harus dijalankan. Menetapkan arah perubahan dan menetapkan kesamaan langkah 

individu dan kelompok pimpinan kelembagaan memberikan inspirasi dan motivasi 

dalam melaksanakan perubahan tersebut. 
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2.    Kelembagaan Profesional 

 Kelembagaan harus mampu memberikan kepuasan baik kepada internal maupun 

eksternal dan bisa memberikan kepuasan kepada kelompok lainnya secara horizontal 

maupun vertikal, sekaligus memberi motivasi dan memenangkan persaingan, 

mengutamakan intergritas diantara segala hal, dan membangun semangat 

kelembagaan yang sinergi. 

3.   Rasa Memiliki dalam Komitmen 

a. Political Commitment (orang yang melakukan kerjasama terhadap sesuatu 

yang bersifat terpaksa) 

b. Intelectual Commmitment (orang atau anggota memiliki kerjasama terhadap 

sesuatu karena hal itu dipandang mampu memenuhi kebutuhan intelektualnya) 

c. Emotional Commitment (orang atau anggota yang ada di tingkatan ini bersifat 

emosional, suka rela, dan tidak lagi memikirkan rugi laba usahanya saja, 

adalah pengikut tokoh tertentu yang selalu mengikuti apa yang selalu 

diucapkan pemimpinnya) 

d. Spiritual Commitment (seseorang akan berkomitmen dengan apa yang akan 

dikerjakannya karena hal itu memang merupakan penggilan jiwanya) 

4.    Membangun Budaya Baru (Building New Culture) 

Kelembagaan penangkar benih baru bisa membangun budaya baru untuk 

mengembangkan institusi / perusahaan yang kondusif dan mencakup dua hal :  

a. Berorientasi pada pasar (market oriented) 

b. Berorientasi pada globalisasi 

Dari kedua hal tersebut, maka kelembagaan merupakan manajemen berdasarkan 

value, berani melakukan terobosan terobosan tanpa takut salah, kreatif dan penuh 

inisiatif  dan mengembangkan komunikasi yang akrab dan tidak mudah puas, 

bermental sebagai pelaku bisnis yang berjiwa gentleman agreement. 

5.    Kelembagaan Mampu Membangun Kompetensi  (Building Competence) 

Kompetensi manajemen proses, dengan merancang kelembagaan berdasarkan proses. 

Dimana proses harus selalu disederhanakan dan diperbaharui sesuai dengan 

kebutuhan, sesuai tuntutan customers dan teknologi yang tersedia. 

6.   Membangun Manajemen Mutu (Building Quality Management) 

Manajemen mutu dituntut untuk terus menerus memantau tuntutan zaman dan selalu 

memperbaiki kualitas produk, kualitas layanan, selalu melakukan manajemen inovasi 

dan membentuk kedewasaan institusi dan integritas, sehingga bisa membentuk 

Leadership Development. 

7.    Efisiensi Kelembagaan 

Keberhasilan untuk menciptakan keunggulan kelembagaan penangkar benih bisa 

diwujudkan dengan menghasilkan output yang terbaik melalui berbagai inovasi, 

keunggulan - keunggulan kelembagaan ini bisa baik apabila bisa menekan biaya - 

biaya produksi. 



 
 

 Kemitraan dan Negosiasi TOT PUAP2011 
13 

 

  

 

NEGOSIASI 

A.   Pengertian Negosiasi 

Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak : pihak kita dan pihak lain. 

Sasaran dari kebanyakan negosiasi adalah mencapai suatu persetujuan, sasaran kita adalah 

meliputi berbagai keterampilan negosiasi yang kreatif, dimana kedua belah pihak bersama-

sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua pihak. Keterampilan tersebut 

mencakup serangkaian prilaku yang dapat menjadi kecakapan naluri sebagai negosiator 

yang berpengalaman. 

Dasar untuk negosiasi yang kreatif tergantung pada penciptaan suatu iklim kerjasama, 

bekerja bersama secara harmonis dan kreatif, mengenali benang merah yang harus 

digunakan untuk mengendalikan negosiasi untuk mencapai kesepakatan, komunikasi yang 

efektif, taktik dan keterampilan yang efektif. Namun sebelum dasar-dasar tersebut dapat 

diletakkan secara cermat, kita terlebih dahulu harus menyiapkan kelengkapan yang 

diperlukan. 

 

B.    Ciri-Ciri Pokok Negosiasi Sebagai Proses 

Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih, tidak ada yang dapat ber-negosiasi sendirian; 

1. Negosiasi adalah suatu proses untuk menyelesaiakan perbedaan secara bersama-sama; 

2. Negosiasi adalah proses yang paling dapat diterima menyudahi perbedaan 

3. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk mengajak 

pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka; 

4. Masing-masing pihak harus mempunyai tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk 

bertindak; 

5. Proses negosiasi sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi walaupun 

kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting. 

 

C. Dasar-Dasar Negosiasi yang Kreatif 

1.  Prasyarat Kondisi Negosiasi 

a. Menciptakan iklim negosiasi, menciptakan iklim kerjasama. 

b. Proses pembukaan, memulai negosiasi sedemikian rupa yang mengarahkan kedua 

pihak untuk bekerjasama secara harmonis dan kreatif; 

c. Susunan suatu negosiasi, mengenali beberapa benang merah mengenai hal ini; 

d. Melaksanakan negosiasi, benang merah inilah yang kita gunakan jika kita ingin 

mengendalikan negosiasi untuk mencapai kesepakatan; 

e. Berbagai taktik kearah tercapainya tujuan, untuk itu terdapat serangkaian taktik 

yang dapat menolong; 

Lembar Informasi 2 
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f. Komunikasi yang efektif merupakan unsur esensial dalam negosiasi yang efektif. 

Keterampilan yang efektif juga merupakan bagian penting dari perlengkapan  

negosiasi yang terampil. 

g. Menyiapkan diri untuk negosiasi. 

 

2.  Pentingnya Bernegosiasi : 

a. Negosiasi menyangkut pemecahan konflik, biasanya dengan konsesi perdagangan. 

Negosiasi tidak boleh dikacaukan dengan kegiatan menjual. 

b. Kepercayaan - bukannya tipu daya - adalah suatu syarat untuk suatu negosiasi yang 

berhasil. 

c. Negosiator yang terampil akan menghasilkan perjanjian kerja yang lebih baik. 

d. Negosiasi tidak selalu harus merupakan konfrontasi, meskipun kadang - kadang 

membutuhkan unsur kenekatan. 

e. Kemungkinan untuk menambah hasil perjanjian sangat besar. Kalau anda 

mengabaikan kemungkinan ini, anda tidak akan percaya bahwa pihak lainlah yang 

akan melakukannya. Sebuah perjanjian yang bagus mungkin datang menghampiri 

mereka, dan inilah kerugian bagi anda. 

 

3.  Alasan Bernegosiasi : 

a. Keterampilan bernegosiasi dapat diajarkan. 

b. Peluang menegosiasikan perjanjian yang lebih baik sangat banyak. Tawaran 

pertama jarang merupakan tawaran terbaik. 

c. Untuk menarik keuntungan dari keterampilan bernegosiasi, hambatan perlu diatasi, 

kepercayaan diri dibangun, dan salah paham dihilangkan. 

d. Jangan takut untuk bernegosiasi.  

e. Buatlah usulan khusus, jangan hanya mengeluh dalam bernegosiasi. 

f. Lebih sering dari yang anda sadari, ada perjanjian yang lebih baik yang dapat 

diperoleh. Tetapi anda harus memintanya yaitu dalam bernegosiasi. 

 

4.  Tips dan Trik Bernegosiasi: 

a. Jangan Mengeluh, buatlah ususlan khusus. 

b. Berusaha keras memperjuangkan usulan dan bersikap gigih. 

c. Perhatikan orang yang sedang bernegosiasi dan belajarlah dari mereka. 

d. Jangan bernegosiasi apabila anda tidak memiliki apa - pa untuk ditawarkan, atau 

sasaran yang lebih luas merugikan. 

e. Negosiasi yang berhasil perlu disiapkan dengan baik dan terencana. 

f. Jangan menjadi tidak siap karena harus mengerjakan perjanjian dengan cepat. 
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5.  Gaya Dalam Bernegosiasi : 

a. Anda tidak harus bernegosiasi untuk suatu penyelesaian yang dapat diterima. 

(kalau anda beruntung, anda akan mendapatkan bentuk perjanjian sesuai dengan 

harapan anda). 

b. Situasi kalah - kalah harus dihindari tetapi jalan buntu dapat merupakan alat yang 

sangat berguna untuk mendapatkan perjanjian terbaik. 

c. Negosisi dapat bersifat kalah - menang (kompetitif) atau menang menang 

(kooperatif) 

d. Kalah - menang, kareana bersifat kompetitif, mungkin lebih disukai sejauh anda 

yakin dapat memenangkan perebutan kekuasaan. 

e. Menang - menang, karena bersikap kooperatif menyarankan kedua belah pihak 

agar bernegosasi dengan gaya ini bila mengharapkan akhir yang berhasil. Gaya ini 

akan membuahkan hasil yang terbaik bagi semua pihak, bila semua pihak 

menginginkannya. 

f. Usaha bernegosiasi kalah - menang terhadap anda harus dilawan, dan kalau 

mungkin, dihukum, demi melindungi negosiasi dimasa yang akan datang. 

g. Kalah  -menang dapat dibalik menjadi menang-menang dengan mengambil suatu 

posisi yang kuat,menekankan akibatnya bila gagal mencapai persetujuan, dan 

kemudian bersama - sama pihak lain, mencari pemecahan masalahnya. 

h. Rasa saling menghormati dan rasa saling percaya adalah persyaratan pokok, 

terutama dalam strategi menang - menang. 

i. Buatlah harapan tertinggi anda terdengan seolah - olah merupakan hal terkecil yang 

dapat anda peroleh terutama kalau menggunakan strategi kalah - menang. 

j. Gaya negosiasi sebagian akan bergantung pada sifat dan keterampilan pihak yang 

terlibat. 

 

6.  Langkah Bernegosiasi  

a. Persiapan adalah hal yang paling penting dari negosiasi. 

b. Periksalah semua asumsi anda, sebaik yang anda mampu. 

c. Kenalilah siapa pembuat keputusan pihak lawan. 

d. Susun, beri nilai, dan prioritaskan sasaran anda    dan sasaran mereka. 

e. Kenalilah konsesi yang mungkin anda tawarkan, yang memberikan keuntungan 

maksimum untuk pihak lawan dan yang paling kecil harganya bagi anda. 

f. Ingat konsesi harus selalu dipertukarkan, bukan disumbangkan. 

g. Kenalilah bahwa hasil menang - menang tidak pernah dapat ditetapkan sampai 

pihak lawan juga mengisyaratkan mengalah. 

h. Sikap pembukaan yang kompetitif oleh salah satu pihak dapat mengubah negosasi 

menang - menang menjadi kalah - menang. 

i. Bersikaplah tegas tetapi adil. Jangan membuat tuntutan yang   “tidak masuk akal”. 

j. Buatlah sasaran aspirasi dan tawaran pertama anda setinggi mungkin, agar ada 

ruang untuk tawar menawar. 
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k. Tentukan posisi titik balik anda, diluar itu anda tidak akan bisa mencapai 

penyelesaian, bagaimanapun keadaannya. 

l. Perhitungkan dan perhatikan titik tengah antara kedua belah pihak dengan hati-hati 

, alokasikan tugas pokok dan tentukan tingkat wewenang. 

m. Rencanakan saat pembukaan dengan memakai mata pikiran anda, untuk 

membangun rasa percaya diri dan pendekatan yang santai. 
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III.  EVALUASI 

 

Evaluasi ini untuk mengukur tingkat keberhasilan proses belajar mengajar yang telah 

anda dilakukan, silahkan kerjakan 3 dari 6 soal yang tersedia  berikut ini dalam waktu 10 

menit. 

 

1. Tuliskan  pengertian kemitraan ! 

2. Sebutkan pola kemitraan yang anda ketahui ! 

3. Tuliskan prinsip-prinsip kemitraan ! 

4. Tuliskan pengertian Negosiasi ! 

5. Tuliskan dasar-dasar negosiasi ! 

6. Tuliskan langkah negosiasi yang anda ketahui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Evaluasi  
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Lampiran : 

 

 

LANGKAH KERJA MELATIH 

A. Pokok Bahasan :  

 Prinsip  Kemitraan     

1. Tujuan Pembelajaran Khusus :  

Setelah selesai berlatih peserta dapat menjelaskan prinsip dan tehnik kemitraan dengan baik 

dan benar. 

2.   Sub Pokok Bahasan: 

a. Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Kemitraan Usaha 

b. Pelaku dan Aspek Kegiatan Kemitraan  

c. Pola - Pola Kemitraan 

d. Hambatan dan Tantangan Kemitraan 

3. Waktu  

4 JP (4 x 45 menit = 180 menit)   

B. Latihan/Proses Pembelajaran 

Langkah Kerja  

No Urutan kegiatan Metode Alat  Bantu 
Waktu 

(menit) 

Fasilitator 

1. Climate setting 

 

Ceramah,  

Tanya jawab 

 

Papan Tulis, 

Spidol 

10 Kelompok 2 

Kelas II 

2. Menugaskan peserta untuk 

mengerjakan evaluasi awal 

Penugasan 

tertulis 

 

Lembar 

Evaluasi Awal 

10 Kelompok 2 

Kelas II 

3. Menjelaskan Tujuan (TPU, 

TPK) 

Berikan kesempatan pada peserta 

untuk menanggapi 

Tanya Jawab LCD 

Proyektor 

spidol 

10 Kelompok 2 

Kelas II 

4. -   Menjelaskan Pengertian dan 

prinsip Kemitraan  

-   Menjelaskan Pelaku dan aspek  

kegiatan kemitraan 

-   Menjelaskan Pola-pola 

kemitraan 

-   Menjelaskan Hambatan dan 

tantangan kemitraan 

 

Ceramah LCD 

Proyektor 

Spidol 

50 Kelompok 2 

Kelas II 

 

 

Langkah Kerja 1 



 
 

 Kemitraan dan Negosiasi TOT PUAP2011 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Urutan kegiatan 

Metode 
Alat  Bantu 

Waktu 

(menit) 

Fasilitator 

 

5. 

 

Bagi peserta menjadi 4 kelompok 

untuk mendiskusikan : 

- Pengertian dan prinsip 

kemitraan   (Kel.1)  

- Pelaku dan aspek kegiatan 

Kemitraan (Kel II) 

- Pola-pola kemitraan (kel III) 

- Hambatan dan tantangan 

kemitraan  

(kel IV) 

  

Diskusi  

 

Kertas koran 

Spidol 

 

50 

Kelompok 2 

Kelas II 

6. Persentasi masing-masing 

kelompok dan tanggapan 

kelompok dan fasilitator 

presentasi Kertas koran 50  

 Jumlah   180  
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LANGKAH KERJA MELATIH 

A. Pokok Bahasan :  

Prinsip Negosiasi       

1.   Tujuan Pembelajaran Khusus :  

Setelah selesai berlatih peserta dapat menjelaskan prinsip dan tehnik negosiasi 

dengan baik dan benar.  

2.   Sub Pokok Bahasan: 

a. Pengertian Negosiasi 

b. Ciri-Ciri Pokok Negosiasi Sebagai Proses 

c. Dasar-Dasar Negosiasi yang Kreatif 

d. Langkah-langkah Negosiasi 

3. Waktu  

2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)   

B.  Latihan/Proses Pembelajaran 

          Langkah Kerja  

 

No Urutan kegiatan Metode Alat  Bantu 
Waktu 

(menit) 

Fasilitator 

1. -  Jelaskan Pengertian 

Negosiasi 

-  Jelaskan Ciri Pokok 

Negosiasi 

-  Jelaskan Dasar-dasar 

Negosiasi  yang kreatif 

 

Ceramah LCD 

Proyektor 

Spidol 

10 Kelompok 2 

Kelas II 

2. Tugaskan peserta untuk 

mendiskusikan dan 

melakukan negosiasi sesuai 

dengan langkah-langkah 

negosiasi.  

 

 Diskusi Kertas 

koran 

Spidol 

Kertas 

HVS 

40 Kelompok 2 

Kelas II 

3. Persentasi masing-masing 

kelompok dan tanggapan 

kelompok dan fasilitator 

 

presentasi Kertas 

Koran 

Spidol 

Kertas 

HVS 

20 Kelompok 2 

Kelas II 

5. Tugaskan kepada peserta 

untuk menyampaikan  

Curah 

pendapat 

Kertas 

koran 

10 Kelompok 2 

Kelas II 

Langkah kerja 2  
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pengalaman simulasi 

 

6. Tugaskan peserta untuk 

mengerjakan Evaluasi Akhir 

Penugasan Lembar 

Evaluasi 

Akhir 

 

10 Kelompok 2 

Kelas II 

 Jumlah   90  
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KUNCI JAWABAN 

 

 
1. Pengertian kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil (termasuk petani) dengan usaha 

menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha 

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan 

2. Pola Kemitraan : 1. Pola inti plasma, 2. Pola Sub kontrak, 3 Pola Dagang Umum, 4 Pola 

Keagenan, 5.Pola Kerjasama Operasional Agribisnis 

3. Prinsip-prinsip kemitraan adalah : 

a. Saling memerlukan, saling ada ketergantungan 

b. Saling menguntungkan 

c. Saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain 

d. Saling mematuhi kesepakatan yang ditetapkan bersama 

e. Saling mempercayai 

f. Saling membangun, saling menumbuhkan dan  saling mengembangkan 

g. Berorientasi mencari keuntungan “jangka panjang”   dan berkelanjutan 

h. Memiliki kedudukan dan posisi yang sama dan setara 

4.   Pengertian negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak : pihak kita dan pihak 

lain untuk mencapai suatu persetujuan 

5.   Dasar-dasar negosiasi  

a. Menciptakan iklim negosiasi, menciptakan iklim kerjasama. 

b. Proses pembukaan, memulai negosiasi sedemikian rupa yang mengarahkan kedua 

pihak untuk bekerjasama secara harmonis dan kreatif; 

c. Susunan suatu negosiasi, mengenali beberapa benang merah mengenai hal ini; 

d. Melaksanakan negosiasi, benang merah inilah yang kita gunakan jika kita ingin 

mengendalikan negosiasi untuk mencapai kesepakatan; 

e. Berbagai taktik kearah tercapainya tujuan, untuk itu terdapat serangkaian taktik yang 

dapat menolong; 

f. Komunikasi yang efektif merupakan unsur esensial dalam negosiasi yang efektif. 

Keterampilan yang efektif juga merupakan bagian penting dari perlengkapan  

negosiasi yang terampil. 

6.  Langkah-langkah negosiasi adalah  

a. Persiapan adalah hal yang paling penting dari negosiasi. 
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b. Periksalah semua asumsi anda, sebaik yang anda mampu. 

c. Kenalilah siapa pembuat keputusan pihak lawan. 

d. Susun, beri nilai, dan prioritaskan sasaran anda    dan sasaran mereka. 

e. Kenalilah konsesi yang mungkin anda tawarkan, yang memberikan keuntungan 

maksimum untuk pihak lawan dan yang paling kecil harganya bagi anda. 

f. Ingat konsesi harus selalu dipertukarkan, bukan disumbangkan. 

g. Kenalilah bahwa hasil menang - menang tidak pernah dapat ditetapkan sampai pihak 

lawan juga mengisyaratkan mengalah. 

h. Sikap pembukaan yang kompetitif oleh salah satu pihak dapat mengubah negosasi 

menang - menang menjadi kalah - menang. 

i. Bersikaplah tegas tetapi adil. Jangan membuat tuntutan yang   “tidak masuk akal”. 

j. Buatlah sasaran aspirasi dan tawaran pertama anda setinggi mungkin, agar ada ruang 

untuk tawar menawar. 

k. Tentukan posisi titik balik anda, diluar itu anda tidak akan bisa mencapai 

penyelesaian, bagaimanapun keadaannya. 

l. Perhitungkan dan perhatikan titik tengah antara kedua belah pihak dengan hati-hati , 

alokasikan tugas pokok dan tentukan tingkat wewenang. 

Rencanakan saat pembukaan dengan memakai mata pikiran anda, untuk membangun rasa 

percaya diri dan pendekatan 
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