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Abstract
Retail business competition in Indonesia is complex to support the traditional retail
durability efforts in indonesia. So, it’s necessary to develop the partnership pattern
that is oriented in entrepeneurship and business ethics for the small business player to
build the marketing performance and the durability in the retail busines.
This research is a qualitative deskriptive research, that using the focus group
discusion and interview with retailer respondent in the east java. The result of this
research are creating a pattern of partnership-based on the entrepeneurship oriented
and business ethics will be done by several ways: taking advantage of the existance of
cooperative/association on creating relation with the supplier, gaining solidarity one
anothe and aware the importance of unity between retailer to build the pattern that
balanc.especially on determining the bargaining set position against the modern retail.
Intensive giving the information to the retailer about the awareness of retail
management based on entrepreneurship and business ethics.
Key Words : Entrepreneurship Orientation, Business Ethics, Marketing Performance
and Sustainability Retail Business
Pendahuluan
Dalam periode enam yakni sampai dengan tahun 2012, jumlah gerai ritel modern
di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 17,57% per tahun. Jumlah usaha ritel di
Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai (pada tahun 2010), kemudian pada tahun 2011
mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia. Pertumbuhan
jumlah gerai tersebut tentu saja diikuti dengan pertumbuhan penjualan. Menurut
Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia
antara 10%–15% per tahun. Penjualan ritel pada tahun 2006 masih sebesar Rp49
triliun, dan melesat hingga mencapai Rp120 triliun pada tahun 2011. Sedangkan pada
tahun 2012, pertumbuhan ritel diperkirakan masih sama, yaitu 10%–15%, atau
mencapai
Rp138
triliun.
http://retnohapsarini.blogdetik.com/
index.php/2010/11/02/perkembangan-bisnis-ritel-di-indonesia. Jumlah pendapatan
terbesar merupakan kontribusi dari hipermarket, kemudian disusul oleh minimarket
dan supermarket. Di sisi lain, gerai ritel di Indonesia terus mengalami pertumbuhan
yang positif dalam 10 tahun terakhir, baik ritel swalayan maupun ritel non swalayan
yang mencapai lebih dari 765 ribu gerai. Pertumbuhan gerai tersebut di dominasi oleh
ritel tradisional sebanyak 750 ribu gerai atau tumbuh sebesar 42% dan ritel modern
dalam format mini market dengan pertumbuhan sebanyak 16 ribu gerai atau tumbuh
sebesar 400%. (Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat). Dengan
demikianprospek perkembangan usaha ritel dan pusat belanja ini dinilai semakin
membaik jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata
6% per tahun dengan konsumsi domestik mencapai 54,56% dari Produk Domestik
Bruto (PDB). Besarnya konsumsi domestik ini didorong oleh besarnya jumlah
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penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dengan struktur penduduk berusia
di bawah 39 tahun yang mencapai 60% serta penduduk kelas menengah yang
mencapai 45 juta jiwa pada 2014. Kementrian Perdagangan juga terus mendorong
penguatan daya saing ritel tradisional serta terus mendorong peningkatan kuantitas
dan kualitas pengelolaan pasar tradisional. Harapan dari Kemendag agar pasar
tradisional yang berjumlah lebih dari 9.500 unit itu bisa tumbuh dan berkembang
serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dengan
pelaku usaha sejenis lainnya. Selain itu, Kementrian Perdagangan juga terus
mendorong pertumbuhan produk dalam negeri dengan dikeluarkannya Permendag
nomor 70 tahun 2013 yang salah satu butir isinya mengenai kewajiban pelaku usaha
untuk memberikan porsi tertentu, minimal 80%, terhadap pemasaran produk dalam
negeri di gerai pusat pembelanjaan dan toko modern yang bersangkutan. Porsi sebesar
itu diharapkan dapat terisi karena Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk
mendorong hal tersebut. Kementrian Perdagangan secara berkelanjutan melakukan
upaya pembinaan kepada para pemasok dalam negeri. Upaya itu dilakukan dalam
bentuk pameran produk unggulan lokal serta fasilitas kemitraan antara toko
modern/bpusat perbelanjaan dengan pemasok. Upaya itu dilakukan supaya produk
dalam negeri dapat memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko
swalayan dan pusat perbelanjaan.
Dalam upaya untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Salah satu produk peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk tujuan ini
adalah Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU nomor 20
tahun 2008 tentang UMKM. Disebutkan dalam Pasal 2 PP ini, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan
UMKM, melalui apa yang disebut dengan: Pengembangan usaha; Kemitraan;
Perizinan; dan Koordinasi serta pengendalian. Kebijakan ini sebenarnya dengan
tujuan untuk melindungi keberadaan ritel perdagangan skala kecil. Sepanjang 2009,
total belanja konsumen untuk ritel 56 kategori produk mencapai Rp 99, 653 triliun
(tidak termasuk telur, cabai, beras, dan beberapa sembako). Sementara itu, pada
Januari sampai Mei 2010, total uang yang sudah terbelanjakan Rp 44,685 triliun. AC
Nielsen melakukan riset tentang tren belanja masyarakat dengan cara wawancara face
to face di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Respondennya
yaitu pria dan perempuan usia 15-65 tahun. Total 1.781 narasumber memiliki
kemampuan belanja lebih dari Rp 1,250 juta per bulan. (gen/c6/kim). Berdasar hasil
survei yang dilakukan Nielsen, 19,8% konsumen mengatakan bahwa faktor nonfood
(kenyamanan tempat, kemasan, promosi, dll) merupakan alasan mereka untuk datang
ke
tempat
belanja.
http://retnohapsarini.blogdetik.com/
index.php/2010/11/02/perkembangan-bisnis-ritel-di-indonesia.
Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan sangat potensial untuk dikembangkan,
dimana kemitraan berasal dari kata mitra yang bermakna partner/teman atau kawan.
Jika ditelaah dari sisi pandang ekonomi atau bisnis maka kemitraan bisa bermakna
kontribusi atau penyertaan bersama dengan teman/partner atau kawan. Lebih jauh
pola kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu tatanan sikap dalam mengoperasikan
aktivitas bisnis atau usaha dimana bercirikan adanya kontribusi bersama baik berupa
tenaga (labour) maupun asset (property) dalam jangka panjang, dilandasi saling
kepercayaan, memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan
saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Keduanya yakni mitra/teman atau
kawan tersebut disatukan dengan tujuan memberikan nilai tambah dari kegiatan
ekonomi/bisnis/usaha yang dijalankannya. Pengendalian kegiatan kemitraan
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dilakukan bersama dimana pembagian laba dan rugi didistribusikan diantara pihak
yang bermitra (Burns, 1996).
Temuan dalam penelitian Utami & Bernardus (2014) menyebutkan bahwa
Rancangan pola kemitraan berbasis orientasi kewirausahaan dan etika bisnis ritel
stadisional skala kecil sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan
koperasi/asosiasi atau perhimpunan pedagang pasar untuk menjalin kemitraan yang
sehat yang saling menumbuhkan, dalam bentuk kerjasama pengadaan,
mengoptimalkan peran perhimpunan pedagang pasar dalam hal menjalin relasi
dengan suplier, menumbuhkan rasa solidaritas dan kesadaran akan pentingnya
persatuan diantara peritel untuk membangun pola kemitraan yang seimbang
khususnya dalam menetapkan posisi tawar terhadap keberadaan ritel modern, intensif
melakukan pembekalan pada peritel tentang kesadaran pengelolaan ritel berbasis
kewirausahaan dan etika usaha. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
keberadaan pola kemitraan antara ritel tradisional memang sangat penting untuk
dilakukan.
Menurut Utami & Bernardus (2014) beberapa penelitian tentang impak dari
keberadaan ritel modern yang pernah dilakukan di negara berkembang, di antaranya
oleh Reardon dan Berdeque (2002), Reador et al., (2003) Trail (2006) dan Reardon
dan Hopkins (2006), menemukan adanya dampak negatif terhadap pedagang ritel
tradisional dengan banyaknya ritel modern. Ritel tradisional harus diupayakan untuk
tetap eksis, mengingat terdapat beberapa dampak negatif dari dominasi perkembangan
ritel modern yaitu 1). Keberadaan ritel modern mematikan pemasok-pemasok kecil
lokal, terutama UKM. Jumlah UKM yang menjadi pemasok ritel modern memang
mencapai 67% dari total keseluruhan jumlah pemasok, namun produk yang disuplai
oleh UKM hanya 10% dari total barang yang dijual di suatu ritel modern. Hal ini
terjadi karena syarat yang ditawarkan oleh ritel modern terlalu berat untuk dipenuhi
UKM yang memiliki banyak keterbatasan. 2) Permasalahan lainnya adalah dampak
ritel modern pada perekonomian lokal. Terkait dengan perputaran uang daerah
awalnya sebagian besar perputaran uang tersebut merupakan kontribusi dari aktivitas
UKM dan para peritel tradisional dengan jumlah kontribusi sekitar 70% dari total
penjualan nasional pada tahun 2004. Namun, semakin berkurangnya jumlah UKM
dan penjualan pasar tradisional akibat penutupan akses ataupun kalah bersaing dengan
ritel modern secara otomatis kian mengecilkan kontribusi mereka (Utami, 2012).
Dengan demikian, keberadaan ritel-ritel tradisional harus dipertahankan. Namun
bisnis ritel tradisional mulai harus peka menanggapi kebutuhan pelanggan yang
belum terpenuhi (un met need) jika mereka ingin tetap bertahan hidup dalam
lingkungan persaingan bisnis ritel yang semakin tajam (Utami, 2007). Perubahan dan
perkembangan kondisi pasarpun menuntut ritel untuk merubah paradigma lama
pengelolaan ritel tradisional menuju paradigma pengelolaan ritel modern. Paradigma
ritel tradisional bahwa yang terpenting dalam menjalankan bisnis ritel adalah
menjalankan fungsi distribusi yang berarti mengaktualisasikan transaksi penjualan
merupakan tujuan utama aktifitas ritel, haruslah mulai dirubah dan digantikan dengan
paradigma ritel modern yang lebih memfokuskan diri pada bagaimana ritel dapat
memenuhi kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan tambahan dalam menjalankan
fungsinya sebagai perantara (Utami, 2006).
Menurut Utami & Bernardus (2014), Utami, dkk (2013) bekal pemahaman
orientasi kewirausahaan sangat penting untuk dipahami, demikian juga dengan aspek
etika usaha yang baik yang menjiwai spirit pelaku ritel tradisional dalam menjalankan
usahanya. Mengingat hanya dengan pengelolaan ritel secara tradisional tidak
memungkinkan untuk memiliki keuntungan kompetitif yang berkelanjutan bila
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dihadapkan dengan semakin banyaknya ritel-ritel modern yang dikelola secara
profesional maupun terjadinya perubahan pola belanja konsumen. Menurut Utami &
Bernardus (2014) saat ini, orientasi kewirausahaan telah menjadi sesuatu yang kritis
dan mendesak bagi perusahaan yang menghadapi persaingan dan tekanan dalam pasar
yang terus meningkat hal ini didukung pula oleh pernyataan Slater & Narver, (1995:
65). Hal ini relevan dengan kondisi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Oleh
karenanya, manajer dalam setiap level harus terus mencari dan terus belajar
menanggulangi ketidakpastian agar fungsi strategisnya dapat lebih kompetitif.
Konsensus dalam literatur manajemen strategi dan kewirausahaan telah menawarkan
tiga landasan dimensi dari kecenderungan organisasional untuk proses manajemen
kewirausahaan, yakni kemampuan inovasi, kemampuan mengambil risiko, dan sifat
proaktif (Matsuno, Mentzer & Ozsomer, 2012: 35), Assael, (2012)
Lebih jauh menurut Utami & Bernardus (2014) namun orientasi
kewirausahaan juga indentik dengan bagaimana melibatkan pengukuran resiko dan
pengambilan keputusan yang menyangkut resiko sudah tentu lebih memberikan efek
langsung pada kinerjanya. Keunggulan dalam persaingan dan pengakuan dari
pelanggan secara eksplisit telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan
(Weerawardena, 2003: 411). Inovasi sebagai sebuah manifestasi kreatifitas dan
kapabilitas pemasaran yang tidak selamanya identik atau serta merta menghasilkan
kinerja / pengakuan pelanggan yang optimal sudah tentu membutuhkan penelitian
yang lebih mendalam. Namun secara umum, orientasi kewirausahaan telah terbukti
sukses meningkatkan kapabilitas pemasaran (Weerawardena, 2002: 412). Di sini
berarti bahwa manajemen perusahan yang memiliki tingkat aplikasi kegiatan yang
berorientasi pada hasil-hasil yang inovatif, proses yang proaktif, dan kecenderungan
keberanian mengambil resiko yang tinggi adalah manajemen yang berupaya
meningkatkan kinerja bisnis atau perusahaanya. Penelitian terdahulu telah banyak
membahas hubungan ini melalui orientasi pasar (Matsuno, Mentzer, & Ozsomer
2012; Puffer & McCarthy, 2015; Schindehutte et al., 2000) dan pembelajaran
organisasional (Narver & Slater, 1995; Koh, 2007: 4).
Bekal pemahaman konsep pengelolaan ritel modern sangat penting untuk
dipahami, demikian juga dengan aspek orientasi kewirausahaan dan etika usaha yang
baik, yang menjiwai spirit pelaku ritel tradisional dalam menjalankan usahanya
dimana hal ini juga menjadi temuan dalam penelitian Utami & Bernardus (2014).
Mengingat hanya dengan pengelolaan ritel secara tradisional memungkinkan untuk
memiliki keuntungan kompetitif yang berkelanjutan bila dihadapkan dengan semakin
banyaknya ritel-ritel modern yang dikelola secara profesional maupun terjadinya
perubahan pola belanja konsumen.
Menurut Utami & Bernardus (2015) dalam pengembangannya, hubungan kemitraan
ini menghasilkan beberapa pola, yaitu sebagai berikut: inti plasma, sub kontrak,
dagang umum, wara laba, keagenan, kerjasama operasional, bapak angkat-anak
angkat, franchise, vendor.
Menurut penelitian Utami & Bernardus (2015) Dari jenis pola kemitraan berikut ini:
inti plasma, sub kontrak, dagang umum, wara laba, keagenan, kerjasama operasional,
bapak angkat-anak angkat, franchise, vendor, dan mutually partnership, maka pola
kemitraan yang tidak memungkinkan untuk dijalankan adalah wara laba dan
franchise. Bentuk pola kemitraan yang paling memungkinkan untuk dijalankan adalah
pola kemitraan dagang umum dan pola kemitraan yang saling menguntungkan. Peritel
modern dapat berperan sebagai mitra ritel tradisional melalui pelatihan, pemasok
barang dengan harga grosir. Peritel modern pada umumnya memiliki jaringan supplier
yang sangat kuat sehingga memungkinkan untuk bisa mendapatkan rabat kuantitas
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yang cukup tinggi dan menghasilkan harga termurah. Disisi lain peritel tradisional
pada umumnya memiliki barang atau merchandise tertentu yang unik untuk dapat
dititipkan pada ritel modern. Dalam situasi tertentu ritel modern bisa menjadi sponsor
untuk kios tradisional dengan cara membangun dan memperbaiki kios ritel
tradisional. Menelaah kondisi ritel tradisional maka penting untuk dilakukan
penelitian tentang analisis kebijakan yang terkait dengan pola kemitraan yang paling
memungkinkan dan efektif untuk dikembangkan dalam upaya mempertahankan
orientasi kewirausahaan dan etika usaha ritel tradisional yang pada akhirnya dapat
meningkatkan daya tahan usaha ritel tradisional tersebut.
Metode Penelitian Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode
wawancara terstruktur dan wawancara yang telah dirancang dan disiapkan maupun
observasi untuk penelitian ini. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil
wawancara dengan responden merupakan data primer dan selanjutnya dilengkapi
dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan yang sudah dipublikasikan
oleh masing-masing instansi terkait.
Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan
obersevasi. Wawancara yang dilakukan adalah yaitu wawancara terstruktur
(dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti). Observasi, Dalam penelitian ini teknik obeservasi
digunakan untuk memperkuat data, terutama aktivitas konsumen. Observasi dalam
penelitian ini dilakukan dalam wawancara mengingat terdapat adanya keterbatasan
waktu. Oleh karena itu metode observasi digunakan peneliti sebagai tambahan dalam
wawancara. Metode observasi ini dilakukan untuk memperhatikan karakter atau
tingkah laku narasumber dalam wawancara.
Validitas dan Reliabilitas
Dalam tahap pengumpulan data perlu juga dilakukan triangulasi. Tehnik
triangulasi yang banyak digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah
pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2012: 45)
Metode Penelitian Kualitatif, terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 1)sumber, 2)metode, 3)penyidik dan
4)teori. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber, dengan melakukan proses
cross chek jawaban responden.
Tahapan Pengolahan Data
Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis data adalah
pengolahan data merupakan proses meramu data menjadi informasi. Berikut adalah
tahapan pengolahan data secara sekuensial dimana data diolah melalui:Melakukan
pemilihan nara sumber, menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada
nara sumber untuk memperoleh data yang nantinya diolah menjadi tujuan penelitian,
membuat janji dengan para nara sumber untuk mendapatkan informasi-informasi yang
dibutuhkan, memisahkan dan mengelompokan (coding) setiap jawaban-jawaban
sesuai dengna indikator yanga ada. Open Coding, yaitu meringkas data kedalam suatu
kategori yang ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan cara menuliskan kembali datadata penting berkait dengan panduan wawancara untuk menentukan secara spesifik
dimensi dan atribut yang tepat pada transkrip yang dibuat menurut masing-masing
responden. Axial Coding, yaitu proses mengarahkan secara lebih terfokus hasil Open
coding dengan mengelompokkan jawaban responden berdasarkan variable dan
dimensi penelitian menjadi kelompok kategori yang lebih spesifik, untuk setiap
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variabel dan dimendi penelitian yang diteliti yakni pola kemitraan ritel perdagangan
skala kecil yang berorientasi kewirausahaan dan etika usaha terhadap kinerja
pemasaran dan daya tahan usaha.Selective Coding, merupakan proses lanjutan setelah
axial coding dan merupakan pengelompokkan akhir dari data yang diolah dan siap
untuk dilakukan analisis. Merumuskan hasil wawancara
Metode Analisis Data
Sedangkan analisis data merupakan proses mengorganisasi dan mengurutkan
data atau informasi kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga bisa
ditemukan atau dirumuskan sebuah temuan atau hipotesis tertentu. Teknis analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif,
yaitu analisis isi atau content analysis.
Analisis dan Pembahasan
Bentuk Pola Kemitraan yang Efektif
Pilihan yang tepat bentuk pola kemitraan yang efektif di antara pilihan-pilihan berikut
yakni pola kemitraan inti plasma, sub kontrak, dagang umum, wara laba, keagenan,
kerjasama operasional, bapak angkat-anak angkat, franchise, vendor, dimana pola
kemitraan tersebut di dasari dengan orientasi kewirausahaan dan etika bisnis untuk
meningkatkan kinerja pemasaran dan daya tahan usaha ritel perdagangan skala kecil
di Jawa Timur.
Pengertian Pola Kemitraan ritel skala kecil yang berbasis kewirausahaan dan
etika bisnis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: hubungan kerja sama
usaha dalam bidang ritel skala kecil dengan berbagai pihak yang menghasilkan
sinergi, dilandasi oleh prinsip yang saling membutuhkan, sukarela, saling
menghidupi, memperkuat dan saling menguntungkan.
Penekanan dalam kemitraan usaha adalah adanya sinergi dari berbagai pihak.
Sedangkan ritel yang berbasis Orientasi Kewirausahaan adalah ritel yang dalam
menjalankan usaha bisnisnya dilandasi dengan kemampuan inovasi, kemampuan
mengambil risiko, dan sifat proaktif (orientasi kewirausahaan menurut
(Weerawardeena, 2003: 411; Matsuno, Mentzer dan Ozsomer, 2002)). Di sisi lain ritel
yang berbasis etika bisnis yakni ritel yang dalam menjalankan usaha bisnisnya dengan
memiliki kesadaran nilai bahwa dalam melaksanakan usaha sebagai aktivitas yang
bermakna untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar (etika pada konsumen, pesaing,
pensuplai, pemerintah/regulator disertai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan
kualitas kehidupan pribadi).
Dalam telaah serta eksplorasi ritel skala kecil yang berbasis kewirausahaan,
teridentifikasi dari hasil wawancara bahwa sudah terdapat upaya dari peritel skala
kecil untuk mengenalkan produk atau layanan baru, adanya paradigma bahwa
memperkenalkan produk atau layanan (atau cara berinteraksi dengan pelanggan) baru
menjadi hal yang penting dalam bisnis ritel, adanya usaha untuk
memperhatikan/mengamati mitra dalam mengembangkan aktivitas inovasi (misalnya
mengamati jenis barang dagangan), namun untuk aspek usaha ritel untuk merespon
strategi yang dijalankan mitra (misalnya mengamati strategi harga, pelayanan) masih
kurang, serta adanya kecenderungan kurang berani memilih tindakan bisnis yang
kemungkinan untung besar.
Dalam telaah Pola Kemitraan berbasis etika usaha, menunjukkan bahwa untuk
menjalankan usaha peritel sangat mementingkan menjual produk dengan kualitas
baik, memberi informasi yang benar tentang produk, melakukan persaingan yang
sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu,
memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk
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menindaklanjuti keluhan dan keberatan, membina hubungan dan komunikasi yang
baik dengan pihak yang mengatur pasar/tempat usaha, namun untuk aspek
keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk mengembangkan usaha masih
kurang, demikian pula dalam hal memilih bekerja sama dengan pensuplai yang
memberikan kualitas produk dan layanan terbaik nampaknya juga masih kurang, ritel
tradisional juga kurang memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas
produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan
Sedangkan pada aspek Pemasaran teridentifikasi bahwa beberapa telah menjadi
anggota asosiasi, menjadi anggota Koperasi, mendapatkan pendampingan dari
instansi terkait dalam hal pengembangan jaringan pemasaran, tidak kesulitan
mengembangkan jaringan pemasaran dengan waktu yang dimiliki, tidak mengalami
kesulitan mengembangkan jaringan pemasaran karena mobilitas yang baik, tidak
kesulitan mengembangkan jaringan pemasaran karena relasi yang baik, tidak
mengalami kesulitan mengembangkan jaringan pemasaran karena mempunyai akses
terhadap informasi, tidak mengalami kesulitan mengembangkan jaringan pemasaran
karena mampu memanfaatkan kemajuan teknologi misal internet, tidak mengalami
kesulitan mengembangkan jaringan pemasaran karena mempunyai informasi tentang
sumber bahan baku / supplier alternatif. Aspek Daya Tahan Usaha, Rata-rata omset
penjualan per hari selalu mengalami peningkatan, Rata-rata omset penjualan per hari
menunjukkan prospek yang menggembirakan, Rata-rata keuntungan penjualan per
hari selalu meningkat, Rata-rata keuntungan penjualan per hari selalu menunjukkan
prospek yang menggembirakan.Aspek Jumlah dan Kelengkapan Barang, Jumlah
barang dagangan mengalami peningkatan dibandingkan bulan yang lalu secara
kuantitas, Jumlah barang dagangan mengalami peningkatan
variasi jenis
dibandingkan bulan yang lalu, Usaha dapat menyediakan produk yang lebih lengkap
dibandingkan dengan bulan yang lalu, Usaha menyediakan produk dengan jenis yang
lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang lalu
Menghasilkan rancangan pola kemitraan berbasis orientasi kewirausahaan dan
etika bisnis untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan daya tahan usaha ritel
perdagangan skala kecil di Jawa Timur
Tabel 1 menunjukkan analisis perbandingan pola kemitraan yang memungkinkan
untuk dijalankan oleh ritel tradisional perdagangan dengan ritel modern. Terihat
bahwa pilihan jenis pola kemitraan yang ada yakni: inti plasma, sub kontrak, dagang
umum, wara laba, keagenan, kerjasama operasional, bapak angkat-anak angkat,
franchise, vendor.
Tabel 1
Adopsi Beberapa Pola Kemitraan
Jenis
Pola Pengertian Pola Kemitraan
Kemitraan
Inti Plasma
Merupakan hubungan kemitraan
antara
Usaha
Kecil
Menengah dan Usaha Besar
sebagai inti membina dan
mengembangkan Usaha Kecil
Menengah
yang
menjadi
plasmanya dalam menyediakan
lahan,
penyediaan
sarana
produksi, pemberian bimbingan
teknis manajemen usaha dan
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Telaah
Pola
hubungan
yang
sebaiknya
dijalin
dalam
konteks
membina
dan
mengembangkan
UMKM
dalam bentuk memberikan
bimbingan teknis manajemen
usaha
dan
perolehan,
penggunaan dan peningkatan
teknologi yang diperlukan
bagi peningkatan efisiensi dan

SubKontrak

Dagang Umum

Waralaba

Keagenan

produksi, perolehan, penguasaan
dan peningkatan teknologi yang
diperlukan bagi peningkatan
efisiensi dan produktivitas usaha
Pola kemitraan antara usaha kecil
dengan usaha menengah ataupun
usaha besar, dimana usaha
kecil
yang
memproduksi
komponen….. yang diperlukan
perusahaan mitra sebagai bagian
dari hasil produksinya. Pola ini
ditandai
dengan
adanya
kesepakatan tentang kontrak
bersama
yang
menyangkut
volume, harga, mutu, dan waktu.
Pola ini sangat bermanfaat dalam
transfer alih teknologi, modal,
ketrampilan, dan produktifitas
Hubungan kemitraan antara usaha
kecil dengan usaha menengah
atau usaha besar, dimana usaha
menengah atau usaha besar
memasarkan hasil produksi usaha
kecil atau usaha kecil memasok
kebutuhan yang diperlukan oleh
usaha menengah atau usaha besar
mitranya
Perikatan dimana salah satu pihak
diberikan
hak
untuk
memanfaatkan
dan
atau
menggunakan hak atas kekayaan
intelektual atau penemuan atau
ciri khas usaha yang dimiliki
pihak lain dengan suatu imbalan
berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan pihak lain tersebut,
dalam rangka penyediaan dan atau
penjualan barang dan atau
jasa. Hubungan kemitraan yang di
dalamnya
pemberi
waralaba
memberikan hak penggunaan
lisensi, merek dagang, dan saluran
distribusi perusahaannya kepada
penerima
waralaba
dengan
disertai
bantuan
bimbingan
manajemen
hubungan kemitraan yang di
dalamnya usaha kecil diberi hak
khusus untuk memasarkan barang
dan jasa usaha menengah atau
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produktivitas usaha.

Adanya peluang UMKM
menghasilkan produk yang
diperlukan perusahaan mitra
sebagai bagian dari hasil
produksinya

Hubungan kemitraan usaha
ritel perdagangan tradisional
dalam
hal
memasok
kebutuhan yang diperlukan
mitra nya yakni ritel modern,
dan sebaliknya ritel modern
memasok merchandise yang
dibutuhkan
oleh
ritel
perdagangan tradisional
Pola kemitraan wara laba
tidak memungkinkan untuk
dijalankan dalam konteks ritel
tradisional dan ritel modern

Terdapat peluang UMKM
diberi hak khusus untuk
memasarkan barang dan jasa

usaha besar mitranya.
Pola Kemitraan pola hubungan bisnis yang
Kerjasama
dijalankan oleh kelompok mitra
Operasional
dengan
perusahaan
mitra.
Kelompok mitra adalah kelompok
yang menyediakan lahan, sarana
dan tenaga kerja. Sedangkan
perusahaan mitra menyediakan
biaya, modal, manajemen dan
pengadaaan
sarana
produksi
lainnya. Perusahaan mitra juga
sebagai penjamin pasar dengan
meningkatkan
nilai
tambah
produk melalui pengolahan dan
pengemasan.
Bapak Angkat – merupakan
hubungan
antara
Anak angkat
pengusaha besar yang bersedia
membantu
perkembangan
pengusaha kecil. Dibutuhkan
kesadaran tinggi bagi bapak
angkat untuk membantu anak
angkatnya. Salah satu contohnya
adalah BUMN yang memperoleh
profit besar memberikan modal
tanpa bunga kepada peternak di
daerah miskin
Franchise
merupakan
hubungan
antara
pemilik
nama
franchise (franchisor ) dengan
pembeli franchise (franchisee)
yang menjual lisensi beserta
atributnya
seperti
peralatan,
proses produksi, resep campuran
proses produksinya, pengendalian
mutu, pengawasan mutu bahan
baku, maupun barang jadinya
serta bentuk pelayanannya
Vendor
kerjasama dimana produk yang
dihasilkan oleh mitra kerjanya
akan digunakan oleh bapak
angkat, tetapi produk tersebut
tidak menjadi bagian produk yang
dihasilkan oleh bapak angkat.
Mutualism
Partnership
(kemitraan
Mutualism)

adalah persekutuan antar dua
belah pihak atau lebih yang samasama menyadari pentingnya aspek
melakukan kemitraan, yaitu untuk
saling memberikan manfaat lebih,
sehingga bisa mencapai tujuan
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Terdapat peluang ritel modern
membantu
dalam
hal
menyediakan sarana dan
tenaga kerja dan sarana
produksi yang lain

Terdapat peluang hubungan
antara pengusaha besar yang
bersedia
membantu
perkembangan
pengusaha
kecil

Tidak
memungkinakan
adanya atau Terdapatnya
hubungan antara pemilik
nama
dengan
pembeli
franchisee

Terdapat kerjasama dimana
produk yang dihasilkan oleh
mitra
kerjanya
akan
digunakan oleh bapak angkat,
tetapi produk tersebut tidak
menjadi bagian produk yang
dihasilkan oleh bapak angkat
Terdapat peluang persekutuan
antar dua belah pihak yang
menyadari aspek penting
melakukan kemitraan yaitu
saling memberikan manfaat
lebih

secara lebih optimal
Sumber; Utami, Christina whidya & Denny Bernardus, 2015
Dengan demikian dari jenis pola kemitraan berikut ini: inti plasma, sub kontrak,
dagang umum, wara laba, keagenan, kerjasama operasional, bapak angkat-anak
angkat, franchise, vendor, dan mutually partnership, maka pola kemitraan yang tidak
memungkinkan untuk dijalankan adalah wara laba dan franchise. Namun berdasarkan
hasil wawancara terstruktur dan telaah mendalam maka bentuk pola kemitraan yang
paling memungkinkan untuk dijalankan adalah pola kemitraan dagang umum
dan pola kemitraan yang saling menguntungkan.
Mengujicoba pola kemitraan berbasis orientasi kewirausahaan dan etika bisnis
untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan daya tahan usaha ritel
perdagangan skala kecil di Jawa Timur
Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2009 ditetapkan bahwa semua usaha
minimarket diwajibkan untuk menjalankan kemitraan dengan usaha kecil setempat.
Bentuk kemitraan yang selama ini dijalankan oleh minimarket adalah menerima
sebagian kecil pasokan produk Usaha Mikro Menengah dan Kecil, hal ini dilakukan
dengan mekanisme “drop” dari gudang pusat bukan dari usaha kecil setempat secara
langsung. Bentuk kemitraan lain yang dilakukan berupa memberikan kesempatan
persewaan di depan gerai minimarket, itu pun dengan menetapkan sewa yang cukup
mahal.
Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dan telaah mendalam maka bentuk
pola kemitraan yang paling memungkinkan untuk dijalankan adalah pola
kemitraan dagang umum dan pola kemitraan yang saling menguntungkan.
Peritel modern dapat berperan sebagai mitra ritel tradisional melalui pelatihan,
pemasok barang dengan harga grosir. Peritel modern pada umumnya memiliki
jaringan supplier yang sangat kuat sehingga memungkinkan untuk bisa mendapatkan
rabat kuantitas yang cukup tinggi dan menghasilkan harga termurah. Disisi lain peritel
tradisional pada umumnya memiliki barang atau merchandise tertentu yang unik
untuk dapat dititipkan pada ritel modern. Dalam situasi tertentu ritel modern dapat
menjadi sponsor kios tradisional dengan cara membangun dan memperbaiki kios ritel
tradisional.
Pemerintah dapat berperan dalam hal menjalankan peran sebagai fasilitator dan
regulator dalam rangka mendukung efektivitas kemitraan. Pemerintah sebaiknya juga
menjalankan peran sebagai stimulator yang merangsang berjalannya kemitraan
dengan efektif, namun demikian perlu juga dipikirkan bahwa peran pemerintah dalam
membantu terbangunnya pola kemitraan tidak menekan pihak pihak yang
menjalankan pola kemitraan tersebut karena pola kemitraan yang sustainable atau
dapat berjalan berkesinambungan adalah pola kemitraan yang benar benar
memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Dalam menjalankan peran
stimulus, Pemerintah dapat memberikan reward atau insentif bagi peritel modern
yang memberi kesempatan luas bermitra dengan ritel modern. Dalam pola kemitraan
seperti ini baik peritel modern maupun peritel tradisional akan sama sama berperan
dalam roda perekonomian dan bersaing secara sehat yang pada akhirnya akan
menguntungkan pula bagi terciptanya iklim pertumbuhan ekonomi yang kondusif.
Bentuk atau pola kemitraan yang mengedepankan etika bisnis dan nilai nilai
entrepreneur inilah yang akan memunculkan pola baru bahkan nilai nilai baru yang
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diharapkan akan menjadi budaya bisnis yang sejalan dengan nilai perekonomian yang
berpihak pada golongan lemah.
Pada intinya kemitraan dimaknai sebagai dua institusi bisnis atau lebih yang
bergabung, menyatukan keunggulan masing-masing untuk memperoleh hasil yang
maksimal. Ada beberapa alasan untuk menggalang kemitraan seperti yang
diungkapkan Prawirokusumo (1999): Meningkatkan keuntungan atau penjualan
pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan, Mendapatkan pengetahuan yang lebih
baik tentang pasar, Meningkatkan jumlah pelanggan atau pemasok baru, Membantu
peningkatan pengembangan produk, Memperbaiki proses produksi, Meningkatkan
perbaikan kualitas produk, Meningkatkan akses terhadap teknologi. UKM harus bisa
membangun mitra kerja sama dengan usaha besar dengan prinsip saling
menguntungkan. UKM bisa berperan sebagai distributor produk usaha besar dan
sebaliknya produk usaha kecil dapat dipakai sebagai bahan baku usaha besar.
Mengingat pentingnya kemitraan ini maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil, telah memasukkan kemitraan sebagai bab tersendiri. Dalam
upaya mendorong kemitraan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.
Untuk mempercepat proses kemitraan telah dilaksanakan gelar kemitraan usaha di
daerah-daerah. Menjelang tumbangnya orde baru telah dilaksanakan gelar kemitraan
usaha di 11 propinsi yaitu Jabar, DKI aya, Riau, Jambi, Sumbar, Jatim, Sumut, D.I.
Yogyakarta, Sulsel, Lampung, dan Jateng (Prawirokusumo 1999). Meningkatnya
kemitraan tersebut menunjukkan bahwa kemitraan semakin diperlukan oleh para
pengusaha besar, menengah, dan kecil. Dalam kondisi krisis ekonomi, di mana
kebutuhan bahan baku relatif sulit diperoleh, maka kemitraan menjadi sangat strategis
bagi pengembangan UK. Melalui kemitraan, di samping diharapkan dapat
memperluas akses pada pasar barang dan jasa UK, juga yang sangat penting adalah
terjadinya alih teknologi dan manajemen dari usaha besar kepada UKM.Untuk
mempercepat pelaksanaan kemitraan usaha dan meningkatkan mutu kemitraan,
peranan pemerintah daerah sangat penting di sini. Pemda harus mampu membuat
sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di
daerah mereka masing masing. Tentu pemerintah harus mempersiapkan forum dialog
antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Pemerintah harus mampu mendekati
pengusaha besar di daerah masing masing agar mau berpartisipasi. Biasanya
pengusaha besar enggan berhubungan dengan UKM. Pemerintah perlu berhati hati
sehingga kebijakan mewujudkan kemitraan UKM dan usaha besar jangan sampai
merugikan UKM. Seringkali UKM tidak berpengalaman sehingga mereka sering
dalam posisi yang dirugikan dalam kerjasama tersebut. Dalam pelaksanaan transaksi
UKM biasanya dalam posisi yang lemah. Misalnya, usaha besar cenderung
mengalihkan resiko lebih banyak ke UKM, atau sengaja menunda pembayaran
sehingga UKM mengalami kesulitan pendanaan. Selain itu usaha besar sering
membuat pungutan pungutan tambahan yang mengurangi marjin UKM. Peran
pemerintah di sini adalah menyadarkan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia
usaha tentang etika usaha yang baik. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa untuk
menghadapi tantangan ke depan UKM perlu diperkuat. Untuk itu di dalam
pemberdayaannya, diperlukan kerja keras dan kesabaran dari seluruh pihak yang
terkait, baik dari pemerintah maupun dari seluruh masyarakat pengusaha Indonesia.
Salah satu upaya yang paling strategis dilakukan adalah melalui kemitraan usaha.
Pemerintah dalam hal ini bisa melibatkan lembaga perguruan tinggi untuk turut
memikirkan pola kemitraan yang relevan untuk dikembangkan antara pengusaha kecil
dengan usaha besar. Dengan meningkatkan kerja keras dan semangat yang tinggi
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diharapkan UKM akan mampu menjadi penggerak dan pendorong guna terwujudnya
pengusaha Indonesia yang tangguh dan mandiri.
Melakukan analisis terhadap kebijakan bagi Dinas Perdagangan Jawa Timur
berdasarkan pola kemitraan yang sudah diujicobakan melalui Focus Group
Discussion (FGD) dengan pakar Hukum dan Memperlengkapi dan mengusulkan
kebijakan pola kemitraan yang belum ada dalam Undang Undang.Beberapa
referensi kebijakan Pemerintah yang mengatur tentang Pola Kemitraan antara usaha
kecil/menengah dengan usaha besar adalah Peraturan Pemerintah adalah sebagai
berikut:
1.
2.

3.
4.
5.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44
TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN (lampiran)
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Presiden memegang
kekuasaan membentuk Undang Undang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan Undang Undang sebagaimana mestinya.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3274);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3502).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

Aspek yang akan di cermati sebagai dasar dalam pembuatan analisis kebijakan pola
kemitraan ditetapkan sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh 1).Stephen M.
Dent (2006): meliputi: a). Keterbukaan (openness) b). Kreativitas (creativity) c).Kecepatan
(agility) d).Kelenturan (resiliency) 2).Zimmerer dan Scarborough (2005) meliputi: a).
Mudah pendiriannya . b). Keterampilan yangs aling melengkapi c). Pembagian laba d).
Pengumpulan modal yang lebih besar . e). Kemampuan menarik anggota-mitra terbatas f).
Tidak banyak Peraturan Pemerintah g). Keluwesan Kemitraan. h). Pajak Kemitraan tidak
terkena pajak pemerintah dan yang terakhir menurut 3). Franciscus Welirang (2002)
meliputi: 1). Bersifat Bisnis 2). Saling membutuhkan 3). Saling percaya 4). Sukarela 5).
Disiplin 6). Saling menguntungkan 7). Accountable 8). Saling memperkuat.
Tabel 2
Elaborasi Aspek Penting Tinjauan Kebijakan Terkait Pola Kemitraan
Stephen M. Dent Zimmerer
dan Franciscus
Elaborasi Peneliti
(2006)
Scarborough
Welirang
untuk
perbaikan
(2005)
(2002)
kebijakan
pola

Keterbukaan
(openness)
Kreatifitas
(creatifity)
Kecepatan (agility)
Kelenturan
(resiliency)

Mudah
pendiriannya
Keterampilan yang
saling melengkapi
Pembagian laba
Pengumpulan
modal yang lebih
besar
Terbatasnya
kemampuan

Bersifat Bisnis
Saling
membutuhkan
Saling percaya
Sukarela
Disiplin
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kemitraan
Aspek pengelolaan
bisnis
(meningkatkan daya
saing perekonomian
Nasional)
Aspek keterbukaan
Aspek
saling
membutuhkan
Aspek
saling

menarik anggotamitra
Tidak
banyak
Peraturan
Pemerintah
Keluwesan Kemitra
an
Pajak Kemitraan
tidak terkena pajak
pemerintah

Saling
menguntungkan
Accountable

menguntungkan
Aspek
saling
memperkuat
Aspek
Pembagian
Laba

Saling
Memperkuat

Sumber: Olahan Peneliti, 2016
Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, tantara Usaha Besar dan Usaha Menengah
dengan Usaha Kecil, akan lebih memberdayakan Usaha Kecil supaya dapat tumbuh
dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional
yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan
kemandirian dan daya saing perekonomian nasional. Untuk lebih mempercepat
perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama
atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan
suasana yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh
diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan,
saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan dalam rangka keterkaitan
usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha
yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha
Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha. Banyak tujuan kemitraan yang di bangun,
salah satu tujuan kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang
mandiri dan berkelanjutan (self-propelling growth scheme) dengan dasar dan struktur
perekonomi yang kuat dan berkeadilan dengan ekonomi, dengan demikian terdapat
beberapa unsur kemitraan yakni merupakan unsur pokok kemitraan yakni: adanya
kerjasama, adanya prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling
memerlukan.Berikut adalah penjelasan tentang unsur unsur pokok kemitraan tersebut
yaitu:
a. Kerjasama Usaha, Dalam hal ini harus ada kerjasama yang memiliki
kedudukan yang sejajar atau memiliki derajat yang sama terhadap kedua belah
pihak yang bermitra. Dengan demikian pihak yang bermitra harus memiliki
hak dan kewajiban yang sama dan tidak boleh adanya saling pengeksploitasian
antar pihak dalam hal menumbuh kembangkan usaha para mitra tersebut.
b. Hubungan pengusaha besar dan kecil, Hubungan kemitraan ini diharapkan
terjalin antara pengusaha besar dan kecil, sehingga hubungan kemitraan ini
mampu memberdayaan pengusaha kecil dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan nya
c. Pembinaan dan Pengembangan, Hal yang membedakan hubungan kemitraan
dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar
adalah adanya bentuk pembinaan. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara
lain pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan
manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula
pembinaan di dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas
alokasi serta investasi.
d. Prinsip Saling Memerlukan, Pemahaman akan keunggulan yang dimiliki
masing masing pihak yang bermitra, serta pengetahuan akan keunggulan yang
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ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya
produksi dan sebagainya.
e. Prinsip Saling Memperkuat
f. Prinsip saling memperkuat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
Memiliki poin penting sebagai berikut:
A. Pola Kemitraan (yang relevan didiskusikan Pasal 2 – 7)
B. Iklim Usaha dan Pembinaan Kemitraan (Pasal 9-19)
C. Lembaga Pendukung (Pasal 20-22)
A. POLA KEMITRAAN (PK)
1. (Pasal 3) Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai
inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam :
a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi; c. pemberian
bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; Menetapkan : d. perolehan,
penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e.pembiayaan; dan f.
pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan
produktivitas usaha
Pola yang biasa terjadi antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dan
kecil…yach yang laing mudah adalah dalam hal pemberian bimbingan teknis
manajemen usaha dan produksi. Tapi….pemberian bantuan lain yang
diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha ini masih perlu
diperjelas lagi maknanya seperti apa dan sampai sejauh apa…..(PK_1_OC)
Sejauh yang saya …sering temukan di lapangan…pola yang terjalin antara
usaha besar dan usaha menengah dan kecil dalam prakteknya masih belum
masuk dalam ranah saling menguntungkan dan saling menguatkan…..apalagi
sampai aspek pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan
efisiensi dan produktivitas usaha….(PK_1_ISI)
2. (Pasal 4) Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan
Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang
dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa: a.
kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen; b.
kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang
diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; c.
bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; d. perolehan,
penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan.
Pasal ini …ehh..menurut saya cukup baik. Makna kesempatan yang seluas
luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksi secara
berkesinambungan dengan jumlah yang dan harga yang wajar…point ini cukup
crusial dan penting….(PK_2_OC)
Kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil
berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau
jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan….mungkin
perlu juga jaringan usaha …agar jika UMKM mandiri bisa segera mebangun
usaha sendiri…(PK_2_ISI)
3. Pasal 5
(1) Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar
dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam
bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan
pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang
diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.
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(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, pemenuhan kebutuhan barang dan
jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan
dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara
langsung dan terbuka.
Oh untuk bidang usaha perdagangan umum..yang paling penting adalah
membantu membangun jaringan usaha…(PK_3_OC)
Bidang usaha perdagangan umum..biasanya pola kemitraan lebih mudah
terjalin karena tidak terkait dengan tehnologi dan proses produksi…maka
kerjasama pemasaran dan membangun jejaring usaha menjadi hal yang utama
dan penting (PK_3_ISI)
4. (Pasal 6) Dalam hal pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pasal 4 dan Pasal 5 diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan
oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh
Usaha Kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara
tunai.
Terkait dengan kewajiban pembayaran …mestinya sudah masuk pada ranah
kesempatan untuk pembayaran non tunai. Sesuai dengan program pemerintah
yang menggalakkan transaksi non tunai. (PK_4_OC)
Ehhmm…pembayaran non tunai Ok….tapi memang riskan dengan berbagai
risiko yang bisa terjadi. Tapi mestinya bisa juga di masukkan adanya usulan
pembayaran non tunai agar lebih luas pasanya (PK_4_ISI)
5. Pasal 7
(1) Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bermaksud memperluas
usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan dan
mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak
sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.
(2) Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan cara
waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar Ibukota
Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Untuk pasal ini sudah cukup bagus…karena berpihak pada Usaha kecil dan
menengah….(PK_5_OC)
Dalam kontek perluasan oleh usaha besar atau mengeah dengan cara waralaba
hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha kecil yang memenuhi
ketentuan yakni bertindak sebagai penerima waralaba…..Bagaimana jika
memperluas usahanya dengan skema bukan waralaba ya…? Sepertinya perlu
dipikirkan (PK_5_ISI)
B. IKLIM USAHA DAN PEMBINAAN KEMITRAAN (IU&PK)
1. Pasal 12
(1) Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan
mempunyai hak untuk : meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan; membuat perjanjian
kemitraan; dan membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
(2) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai
hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
(3) Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan
pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu
aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan,
manajemen dan teknologi.
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Dijelaskan tentang hak usaha besar dan usaha kecil…sudah sesuai…menurut saya
(IU&PK_1_OC)
Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai
hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya…eh kalo
menurut saya sebaiknya tidak hanya mengetahui…tapi ikut “mengontrol” atau
“membina”……(IU&PK_1_ISI)
3. Pasal 14
Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha
Kecil berkewajiban untuk : memberikan informasi peluang kemitraan; memberikan
informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
menunjuk penanggung jawab kemitraan; mentaati dan melaksanakan ketentuanketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan melakukan pembinaan
kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek : Pemasaran, dengan : membantu
akses pasar; memberikan bantuan informasi pasar; memberikan bantuan promosi;
mengembangkan jaringan usaha; membantu melakukan identifikasi pasar dan
perilaku konsumen; membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan : pendidikan dan
pelatihan;magang; studi banding; konsultasi. Permodalan, dengan:pemberian
informasi sumber-sumber kredit; tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai
sumber
lembaga
penjaminan;
mediator
terhadap
sumber-sumber
pembiayaan; informasi dan tata cara penyertaan modal; membantu akses
permodalan. Manajemen, dengan : bantuan penyusunan studi kelayakan; sistem dan
prosedur organisasi dan manajemen; menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
Teknologi, dengan : membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;membantu
pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;membantu
perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas; membantu pengembangan disain dan
rekayasa produk;membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.
Tambahan untuk aspek MSDM…mentoring dan coaching….untuk aspek
pemasaran tambahan untuk aspek pelayanan konsumen….……(IU&PK_2_OC)
Ehhmm…apa tidak perlu ada tambahan untuk aspek produksi
ya…(IU&PK_2_ISI)
4. Pasal 15
Usaha Kecil yang bermitra berkewajiban untuk : a. meningkatkan kemampuan
manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu
melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan b.
memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang
diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.
Berkaitan dengan kewajiban…ditambahkan dengan …c. memberikan laporan
tertulis tentang peningkatan kinerja usahanya………(IU&PK_3_OC)
Adanya tambahan tentang kewajiban…pelaporan tentang kemajuan kinerja
usaha………(IU&PK_3_ISI)
5. Pasal 16
Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan
mempunyai kewajiban untuk : a. mencegah gagalnya kemitraan; b. memberikan
informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan c.
meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.
…mengupayakan adanya value added terhadap lingkungan usaha yang terkait
dengan bidang usaha baik usaha besar, usaha menengah dan usaha
kecil…(IU&PK_4_OC)
menurut saya perlu diperjelas…memberikan informasi tentang pelaksanaan
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kemitraan kepada menteri teknis dan menteri….dalam bentuk apa infromasi
tersebut diberikan?...(IU&PK_4_ISI)
6. Pasal 17
(1) Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan informasi mengenai peluang
kemitraan yang dapat dilakukannya kepada Menteri, Menteri Teknis dan
Kamar Dagang dan Industri Nasional.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. jenis usaha dan
spesifikasi kegiatan yang akan dimitrakan; b. lokasi/tempat kegiatan usaha; c.
nilai usaha yang dimitrakan; dan d. jumlah mitra binaan.
(3) Menteri, Menteri Teknis atau Kamar Dagang dan Industri Nasional
menyebarluaskan informasi tersebut kepada Usaha Kecil.
…eh…perjelas informasinya dalam bentuk apa………(IU&PK_5_OC)
pertegas format dan bentuk informasinya seperti apa….(IU&PK_5_ISI)
7. Pasal 18
(1) Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk
bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa
yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah
tangan atau akta Notaris.
Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk
bermitra,
membuat
perjanjian
tertulis…harus
berupa
akta
notaris…(IU&PK_6_OC)
Oh ya…sebaiknya kesepakatan kerja di buat dalam bentuk akte
notaris…(IU&PK_6_ISI)
C. LEMBAGA PENDUKUNG (LP)
1. Pasal 20
Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan memperoleh
pendanaan bagi Usaha Kecil, yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha
Menengah melalui :
a. penyediaan pendanaan kemitraan;
b. penyederhanaan tatacara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan
kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh
keputusan;
pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh
pendanaan untuk kemitraan melalui penyuluhan langsung dan media massa
yang ada; penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen
keuangan; pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan.
Sebaiknya ada upaya penghilangan jaminan sebagai syarat permodalan pola
kemitraan…sehingga lebih membantu pengusaha kecil (LP_1_OC)
Pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan harus menjadi program
pemerintah yang di dukung oleh semua sector perBankan dan Permodalan
(LP_1_ISI)
2. Pasal 21
Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan bagi Usaha
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Kecil yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah untuk
memperoleh jaminan pendanaan melalui : perluasan fungsi lembaga penjaminan yang
sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru; pembentukan lembaga
penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.
Pembentukan lembaga penjaminan harus mendapat dukungan dari
pemerintah…..(LP_2_OC)
Lembaga penjaminan ulang …untuk menjamin lembaga penjamin yang
ada…mungkin hanya diperlukan jika jumlah dana yang dibutuhkan besar…hal ini
mestinya di jelaskan dalam pasal ini…(LP_2_ISI)
3. Pasal 22
Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil
yang akan bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui :
penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada Usaha
Kecil; persiapan Usaha Kecil yang potensial untuk bermitra; pemberian bimbingan
dan konsultasi kepada Usaha Kecil; pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak
untuk kepentingan Usaha Kecil; pelatihan dan praktek kerja bagi Usaha Kecil yang
akan bermitra.
Lembaga pendukung berperan mempersiapkan dan menjembatani usaha kecil
yang akan bermitra….melalui: …perlu ditembahkan dengan “tempat magang”
(LP_3_OC)
Perlu tambahan
kecil…(LP3_ISI)

…pemberian

mentoring

dan

coaching

kepada

usaha

UU No 5 tahun 1985 tentang PERINDUSTRIAN
Pasal 10
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi: a) keterkaitan antara
bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan
yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional; b). keterkaitan antara bidang
usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat
meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan
produksi nasional; c). pertumbuhan industri melalui prakarsa, peran serta, dan
swadaya masyarakat.
Menurut saya perlu untuk menambahkan tentang…industry atau bidang usaha
yang memberikan dampak luas bagi peningkatan hajat hidup masyarakat luas
(UU5_1_OC)
Pertumbuhan industry …melalui prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat
dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui lembaga lembaga yang terkait
(UU5_1_ISI)
Pasal 11
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri dalam
menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan mengusahakan
peningkatan serta pengembangan kerja sama tersebut.
…sebaiknya kerja sama yang saling menguntungkan dan mengusahakan
peningkatan serta pengembangan kerja sama tersebut…disebutkan saja pola
kemitraan…(UU5_2_OC)
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..ehm..bentuk kerja sama sebaiknya eksplisit disebutkan sebagai pola kemitraan
sehingga aspek esensi pola kemitraan yakni; saling menguntungkan, saling
mengembangkan bisa terwakili….(UU5_2_ISI)
SIMPULAN dan SARAN
SIMPULAN
Hasil usulan kebijakan bagi Dinas Perdagangan Jawa Timur berdasarkan pola
kemitraan yang sudah diujicobakan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan
pakar Hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan
Memiliki poin penting sebagai berikut:
A. Pola Kemitraan
a. Pola yang terjalin antara usaha besar dan usaha menengah dan kecil dalam
prakteknya masih belum masuk dalam ranah saling menguntungkan dan saling
menguatkan khususnya aspek pemberian bantuan lainnya yang diperlukan
bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Untuk itu perlu adanya
pengaturan teknis tentang indicator saling menguntungkan dan menguatkan
serta bantuan untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.
b. Kewajiban pembayaran sebagi hasil dari pola kemitraan sebaiknya sudah
masuk pada ranah kesempatan untuk pembayaran non tunai. Sesuai dengan
program pemerintah yang menggalakkan transaksi non tunai.
c. Pola kemitraan usaha dagang adalah yang paling mudah di implementasikan
sebaiknya di fokuskan pada kesempatan memperoleh supply produk usaha
dagang dan membangun jejaring bisnis
d. Dalam kontek perluasan oleh usaha besar atau mengeah dengan cara waralaba
hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha kecil yang memenuhi
ketentuan yakni bertindak sebagai penerima waralaba. Sedangkan perluasan
usaha dengan skema bukan waralaba tampak nya perlu juga diatur.
B. Iklim Usaha dan Pembinaan Kemitraan
a. Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai
hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
Sebaiknya tidak hanya mengetahui namun juga “mengontrol” atau
“membina”.
b. Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan
Usaha Kecil berkewajiban untuk : memberikan informasi peluang kemitraan;
memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan
pelaksanaan kemitraan; menunjuk penanggung jawab kemitraan; mentaati
dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian
kemitraan; dan melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu
atau lebih aspek: Pemasaran, dengan : membantu akses pasar; memberikan
bantuan informasi pasar; memberikan bantuan promosi; mengembangkan
jaringan usaha; membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku
konsumen; membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan : pendidikan
dan pelatihan; magang; studi banding; konsultasi. Permodalan, dengan :
pemberian informasi sumber-sumber kredit; tata cara pengajuan penjaminan
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dari berbagai sumber lembaga penjaminan; mediator terhadap sumber-sumber
pembiayaan; informasi dan tata cara penyertaan modal; membantu akses
permodalan. Manajemen, dengan : bantuan penyusunan studi kelayakan;
sistem dan prosedur organisasi dan manajemen; menyediakan tenaga
konsultan dan advisor. Teknologi, dengan membantu perbaikan, inovasi dan
alih teknologi; membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai
unit percontohan; membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol
kualitas; membantu pengembangan disain dan rekayasa produk; membantu
meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.
C. Lembaga Pendukung
a.

b.

Penyederhanaan tata cara memperoleh permodalan dengan adanya upaya
penghilangan jaminan sebagai syarat permodalan pola kemitraan hal ini akan
lebih membantu usaha kecil. Bisa digunakan dengan system seperti pada
Kpperasi yakni tanggung renteng dalam kelompok clustering usaha kecil yang
sejenis.
Pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan harus menjadi program
pemerintah yang di dukung oleh semua sektor perBankan dan Permodalan

7.2 SARAN
Perlunya dipikirkan lebih mendalam beberapa aspek penting dari semuah pola
kemitraan seperti yang ada dalam Tabel berikut, sehingga pola kemitraan yang ada bisa
membuahkan hasil yang signifikan kontribuasinya dalam pengembangan usaha dan
perekonomian Indonesia
Stephen M. Dent Zimmerer
dan Franciscus
Elaborasi Peneliti
(2006)
Scarborough
Welirang
untuk
perbaikan
(2005)
(2002)
kebijakan
pola
kemitraan
Mudah
Keterbukaan
Bersifat Bisnis
Aspek pengelolaan
pendiriannya
(openness)
bisnis
Kreatifitas
Keterampilan yang Saling
(meningkatkan daya
(creatifity)
saling melengkapi
saing perekonomian
membutuhkan
Kecepatan (agility)
Pembagian laba
Nasional)
Saling percaya
Aspek keterbukaan
Kelenturan
Pengumpulan
Sukarela
(resiliency)
modal yang lebih
Aspek
saling
besar
membutuhkan
Terbatasnya
Disiplin
Aspek
saling
kemampuan
menguntungkan
menarik anggotaAspek
saling
mitra
memperkuat
Tidak
banyak Saling
Aspek
Pembagian
Peraturan
menguntungkan Laba
Pemerintah
Keluwesan Kemitra
an
Pajak Kemitraan
tidak terkena pajak
pemerintah

Accountable
Saling
Memperkuat

Sumber; Olahan Peneliti, 2016
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