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KATA PENGANTAR 
 

Sektor Perkebunan memiliki peranan penting dalam konstelasi pembangunan 
ekonomi, sosial dan lingkungan di Mahakam Ulu. Besarnyanya potensi perkebunan 
Mahakam Ulu tersebut kiranya perlu dkelola secara optimal guna meningkatkan 
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu. Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian yang diberi amanat untuk mengembangkan potensi Perkebunan di 
Mahakam Ulu, sesuai dengan kewenangannya senantiasa berupaya untuk terus 
melakukan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan stake holder perkebunan 
di Mahakam Ulu.  

Sebagai dasar menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perkebunan, 
khususnya pada pengelolaan industri perkebunan sehingga diupayakan lahir 
peraturan daerah tentang pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan 
berbasis kemitraan di Kabupaten Mahakam Ulu.  

Sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kami telah menyusun Naskah 
Akademik Rancangan Peraturan Daerah Mahakam Ulu tentang Pembangunan Dan 
Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan di Kabupaten Mahakam Ulu.  

Besar harapan kami, semoga Naskah Akademik ini menjadi bahan rujukan 
penyempurnaan Peraturan Daerah Mahakam Ulu terkait dengan pembangunan dan 
pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan di Kabupaten Mahakam Ulu pada 
umumnya dan menjadi dasar hukum penyusunan program dan kegiatan Pemerintah 
Daerah.  

Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD 
Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim kami dalam 
pembuatan Naskah Akademik tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Industri 
Perkebunan Berbasis Kemitraan di Kabupaten Mahakam Ulu, semoga Naskah 
Akademik ini dapat memberikan penegasan pentingnya pengelolaan industri 
perkebunan berbasis kemitraan di Kabupaten Mahakam Ulu. 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  

  

 

………. 2020 

 Tim Penyusun 

 
 
 
 
 
 



 

 
iii 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ...............................................................................ii 

DAFTAR ISI ......................................................................................... iii 

BAB I PENDAHULUAN ............................ Error! Bookmark not defined. 
A. Latar Belakang Masalah ................... Error! Bookmark not defined. 
B. Identifikasi Masalah ......................... Error! Bookmark not defined. 
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah AkademikError! Bookmark 

not defined. 
D. Metode ............................................. Error! Bookmark not defined. 
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRISError! Bookmark not defined. 
A. Kajian Teoritis .................................. Error! Bookmark not defined. 
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma. Error! 

Bookmark not defined. 
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan 

Yang Dihadapi .................................. Error! Bookmark not defined. 
D. Kajian terhadap implikasi penerapan system yang akan diatur dalam Perda 

terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan 
negara .............................................. Error! Bookmark not defined. 

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
 .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
BAB IV  LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDISError! Bookmark not 
defined. 
A. Landasan Filosofis ............................ Error! Bookmark not defined. 
B. Landasan Sosiologis ......................... Error! Bookmark not defined. 
C. Landasan Yuridis ............................. Error! Bookmark not defined. 
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 
PERATURAN DAERAH ............................ Error! Bookmark not defined. 
A. Ruang Lingkup ................................. Error! Bookmark not defined. 
1. Ketentuan Umum ............................. Error! Bookmark not defined. 
2. Materi yang Akan Diatur ................... Error! Bookmark not defined. 
B. Ketentuan Sanksi ............................. Error! Bookmark not defined. 
BAB VI  PENUTUP .................................. Error! Bookmark not defined. 
A. Simpulan ......................................... Error! Bookmark not defined. 
B. Saran ............................................... Error! Bookmark not defined. 
DAFTAR PUSTAKA.................................. Error! Bookmark not defined. 
 



 

 
iv 

 



 1 

BAB I 
PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris dimana yang menggantungkan 

kesejahteraannya pada sektor pertanian. Secara geografis Indonesia juga merupakan 

negara yang memiliki potensi alam dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian 

Indonesia yang tinggi disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan 

Indonesia sangat subur. Perkebunan sebagai salah satu cabang dari sektor pertanian 

yang turut serta menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan pengertian perkebunan tersebut dapat dilihat beberapa hal yang 

menjadi kegiatan utama dalam pengembangan bidang ini, antara lain adalah kegiatan 

pengolahan dan pemasaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan disertai dengan manajemen yang baik 

didalamnya demi menunjang keberlangsungan kegiatan pengembangan perkebunan 

ini dengan baik.  
Apabila melihat pada kenyataan yang ada di masyarakat, maka kegiatan-

kegiatan dan bantuan seperti teknologi dan ilmu pengetahuan diatas dapat menjadi 

masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan potensi pekebun yang ada di 

Indonesia. Kemitraan sebagai salah satu wujud dari solusi sebagaimana dimaksud, 

adalah suatu hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip 

saling menguntungkan dan saling menghargai diantara mereka. Dengan adanya 

bentuk kerjasama berupa kemitraan ini dapat membantu bagi para pihak untuk saling 

menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka. Dalam 

hal ini perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bermitra/berkerjasama 

dengan pekebun, sehingga pekebun dapat mewujudkan kesejahteraannya sebaliknya 

dalam kegiatan bermitra ini perusahaan pun dapat memperoleh keuntungan. Dengan 

adanya solusi ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

pekebun yang tidak memiliki modal-modal pokok yang menjadi kendala dalam kegiatan 

perkembangan perkebunan. Sehingga solusi hukum ini diimplementasikan dalam 

suatu bentuk kemitraan antara perusahaan dengan pekebun lokal yang ada. 

Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai 

Barat memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta 
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industri dengan karakteristik yang berbeda jauh dengan Kutai Barat. Tidak dipungkiri 

bahwa beberapa potensi ekonomi Mahakam Ulu sebagian besar berlokasi di Kutai 

Barat, namun potensi Mahakam Ulu diharapkan dan diyakini akan berkembang pesat.  

Untuk perkebunan, terdapat tiga jenis tanaman perkebunan yang dominan yaitu 

karet, kelapa, dan kakao. Dari ketiga jenis tanaman perkebunan tersebut, tanaman 

karet memiliki area terluas yaitu 1.725,5 Ha berikutnya tanaman kakao dengan luas 

754,2 Ha dan terakhir tanaman kelapa dengan luas 219 Ha. Dibandingkan dengan luas 

wilayah Mahakam Ulu padi dan tanaman perkebunan masih sangat potensial untuk 

dikembangkan. Bila dirinci menurut Kecamatan, tanaman karet sebagian besar berada 

di Kecamatan Long Hubung sedangkan sebagian kecil di Kecamatan Laham. Meski 

demikian, produksi karet terbesar adalah di Kecamatan Long Bagun yaitu 899,52 ton. 

Untuk tanaman kelapa luas area di semua Kecamatan relatif tidak banyak perbedaan 

dan masih tergolong sedikit dibandingkan dengan luas Mahakam Ulu. Untuk tanaman 

kakao, Kecamatan Pahangai memiliki area terluas yaitu 398 Ha dan produksi terbesar 

hampir 30 ton.  

Melihat kondisi geografi Mahakam Ulu, sektor tanaman perkebunan masih 

memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan khususnya tanaman karet. 

Beberapa tanaman jenis lain seperti kakao, lada, dan kopi juga memiliki potensi, 

karena di wilayah Kutai Barat tanaman tersebut juga memiliki tingkat produksi yang 

cukup bagus. Selain itu, tanaman kelapa sawit juga belum berkembang dengan baik di 

Mahakam Ulu, sangat berbeda dengan di Kutai Barat yang berkembang dengan pesat. 

Melihat kondisi geografis yang tidak jauh berbeda dengan Kutai Barat, maka tanaman 

kelapa sawit berpotensi untuk dikembangkan di Mahakam Ulu.  

Mahakam Ulu merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam 

sangat besar. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat mendukung 

pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, seperti industri perkebunan 

karet, kakao, damar, serta rotan. Selain itu mengingat potensi kehutanan yang dimiliki, 

Mahakam Ulu memiliki potensi dalam pengembangan industri hasil hutan. 

Pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam tersebut bukan saja untuk 

pengembangan sektor industri, namun juga penataan dan pengembangan 

infrastruktur sesuai dengan RTRW. Untuk itu perlu direncanakan pemanfaatannya 

secara efektif, efisien dan tepat agar memiliki nilai tambah bagi perekonomian daerah 

dan kemajuan industri daerah. Dalam merencanakan pembangunan maupun 
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pengembangan industri di daerah harus memenuhi unsur-unsur dan pertimbangkan 

efektifitas dari berbagai segi:  

1. kemudahan untuk memperoleh kapling industri siap bangun yang sudah 

dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang.  

2. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala 

bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.  

3. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan 

dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.  

Oleh karena itu aspek tata ruang bagi pembangunan atau pengembangan 

industri menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi maka agar meminimalisir 

terjadinya resiko-resiko serta masalah-masalah konflik penggunaan lahan. Apabila 

kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih 

mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi industri.  

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pembangunan industri jelas mendukung 

peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan 

kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan 

fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi 

kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar 

terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian 

pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu.  

Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan industri merupakan suatu kegiatan bisnis, 

maka dalam implentasinya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah serta kelayakan 

tekno ekonomis. Untuk itu agar pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan 

di daerah Kabupaten Mahakam Ulu dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan 

adanya peraturan daerah sebagai pedoman yang mengatur agar industri daerah dapat 

lebih terarah, tepat sasaran, tepat guna serta mampu menjadi prime over pertumbuhan 

ekonomi masyarakat KabupatenMahakam Ulu. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Meskipun secara teknis usaha pengembangan pembangunan sub sektor 

perkebunan masih memiliki banyak kendala sebagaimana telah diuraikan tersebut 

diatas, namun dari aspek nilai ekonomi bahwa pelaksanaan pembangunan sektor 

perkebunan Mahakam Ulu selama ini telah menunjukan kontribusi yang cukup baik 
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terhadap kondisi perekonomian daerah, khususnya sebagai andalan sumber 

penghasilan masyarakat, penghasil devisa negara, penyedia bahan baku industri, 

penyedia lapangan kerja, serta mendukung terjaganya kelestarian sumber daya alam 

dan lingkungan hidup di Mahakam Ulu.  

Memperhatikan dinamika pengelolaan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan 

mengalami perubahan, antara lain terbitnya Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang 

Perkebunan serta Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah yang 

menjadi acuan pengelolaan perkebunan di setiap daerah serta Perubahan Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah khususnya lingkup Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk itu, dalam rangka 

menyelaraskan pengelolaan perkebunan di daerah, perlu kiranya disusun Peraturan 

Daerah tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis 

Kemitraan.  

Untuk menjamin bahwa Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan 

Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai 

dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah 

dan untuk menjamin bahwa Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengelolaan 

Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan memenuhi Norma, Standar. Prosedur, dan 

kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Maka disusunlah Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Pembangunan dan 

Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat arti pentingnya 

sektor perkebunan bagi masyarakat Mahakam Ulu, maka identifikasi masalah memuat 

rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah 

Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik 

mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:  

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan pembangunan dan 

pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan di Kabupaten Mahakam 

Ulu serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?  

2. Apa urgensi/perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Makaham Ulu tentang pembangunan dan pengelolaan 
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industri perkebunan berbasis kemitraan sebagai dasar hukum penyelesaian 

atau solusi permasalahan yang ada?  

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Makaham Ulu tentang 

pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan?  

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan 

arah pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Makaham Ulu tentang pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan 

berbasis kemitraan?  

 

C.  Tujuan dan Kegunaan 

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, 

tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Makaham Ulu Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis 

Kemitraan adalah sebagai berikut:  

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pembangunan dan 

pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan di Kabupaten Mahakam 

Ulu serta merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut;  

2. Merumuskan urgensi penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten 

Makaham Ulu tentang pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan 

berbasis kemitraan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi 

permasalahan yang ada;  

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 

pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Makaham Ulu tentang 

pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan;  

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan rancangan peraturan 

daerah Kabupaten Makaham Ulu tentang pembangunan dan pengelolaan 

industri perkebunan berbasis kemitraan.  

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau 

referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
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Makaham Ulu tentang pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan berbasis 

kemitraan.  

 

D. Metode Penyusunan 

Mengingat penelitian naskah akademik ini dilakukan pada masa pandemic 

Covid-19, maka penyusunan naskah akademik peraturan daerah tentang 

pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan menggunakan 

pendekatan yuridis normative melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder 

berupa peraturan perundang-undangan, Hasil penelitian, dan referensi lainnya, 

analisis ditujukan pada data dan informasi lalu dilihat keterkaitannya dengan 

peraturan perundang-undangan yang berada ditingkat yang sama, maupun peraturan 

perundang-undangan yang berada ditingkat diatasnya, dalam hal ini harmonisasi 

bahan hukum. secara garis besar tahapan penelitian dimulai dari merumuskan 

masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisa data, 

merumuskan hasil studi dan berujung penyusunan rekomendasi yang tepat dalam 

rancangan peraturan daerah tentang pembangunan dan pengelolaan industri 

perkebunan berbasis kemitraan di Kabupaten Makaham Ulu. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Definisi Perkebunan  

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang perkebunan, 

perkebunan merupakan setiap usaha yang dilakukan untuk memproduksi hasil 

tanaman perkebunan. Usaha-usaha tersebut meliputi budidaya, pengolahan, 

pengembangan teknologi, permodalan serta manajemen produksi tanaman 

perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh rakyat, perusahaan, atau 

Lembaga berbadan hukum yang lain.  

Kelompok tanaman yang termasuk ke dalam tanaman usaha perkebunan diatur 

dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis 

komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam peraturan tersebut, tanaman 

perkebunan meliputi 124 spesies tanaman perkebunan dan 2 spesies tanaman 

penunjang perkebunan. Tanaman-tanaman yang termasuk dalam komoditas 

perkebunan ini umumnya merujuk pada kelompok tanaman industri, dengan 

komoditas utama seperti sawit, kelapa, karet, tebu, tembakau, kina, teh, kopi, dan 

kakao. Beberapa karakteristik lain yang biasa diasosiasikan dengan perkebunan yaitu 

luasan lahan besar, tanaman berkayu, dan berorientasi pasar khususnya pasar ekspor 

(Amalia, 2017).  

2. Konsep Kemitraan Usaha  

Menurut Jafar (2000), Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha antara usaha 

kecil (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau dengan usaha besar 

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling 

menguntungkan. Dalam pengembangan kemitraan ini pengusaha menengah atau 

besar mempunyai tanggung jawab moral dalam membimbing dan membina pengusaha 

kecil sebagai mitranya, agar mereka mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih 

keuntungan dan kesejahteraan bersama.  

Strategi bisnis dalam kemitraan usaha dilakukan oleh dua belas pihak atau lebih 

dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama. Selain itu, prinsip 

utama yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang bermitra adalah saling 

membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan kemitraan usaha sangat 
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ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak-pihak yang bermitra, dalam 

menjalankan etika bisnisnya (Jafar, 2000). Untuk itu kedua belah pihak perlu 

memahami etika bisnis yang merupakan landasan moral dalam berbisnis. Upaya untuk 

mewujudkan kemitraan telah dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain dengan 

lahirnya undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dimana khusus 

mengetahui kemitraan usaha yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 

44 Tahun 1997 pemerintah melalui berbagai departemen ditugaskan untuk membina 

dan sekaligus mendorong terlaksananya kemitraan usaha. Demikian pula berbagai 

organisasi kemasyarakat yang bergerak dibidang kemitraan diminta untuk turut serta 

berperan aktif merealisasikan terselenggaranya kemitraan usaha.  

Manfaat kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah 

sangat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja, 

pemerataan pendapatan dan mengembangkan pertumbuhan pembangunan regional. 

Apalagi di era globalisasi dimana tidak lagi dikenal batas-batas negara, tentunya usaha 

tani dituntut produktivitas dengan tingkat efisiensi tinggi. Bagi pengusaha kecil, 

termasuk petani/kelompok tani hal tersebut tidak mudah untuk mencapainya, 

sehingga kemitraan merupakan salah satu strategi dan kiat memenangkan persaingan 

bebas tersebut. Tidak hanya pengusaha kecil namun pengusaha besar pun dapat 

menikmati keuntungannya antara lain, penghematan biaya produksi, terjaminnya 

kuantitas dan kualitas bahan baku, menghemat modal investasi karena perusahaan 

tidak harus selalu menguasai faktor produksi dari hulu hingga hilir. Bagi pengusaha 

kecil, koperasi dan petani keuntungan yang dapat diperoleh yaitu meningkatnya 

kemampuan dan kewirausahaan pendapatan keluarga dan masyarakat pedesaan, 

produktivitas dan kualitas hasil, penguasaan teknologi, kemampuan memanfaatkan 

kredit dan penguasaan manajemen serta penyediaan lapangan kerja pada gilirannya 

kemitraan merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat kecil.  

Menurut pusat pengembangan dan pembinaan bahasa (1990) kemitraan berasal 

dari kata mitra (diangkat dari bahasa Jawa) ”Mitro” yang berarti kawan kerja atau 

pasangan kerja. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama dan 

sebagainya sebagai mitra. Dalam Oxford Advanced Dictionary English (Hornby, 1987), 

partner diartikan dengan sangat bagus yaitu: person who takes part with another or 

other in some activity, especially one of owners of a business. Sedangkan partnership 

diartikan lebih jauh lagi sebagai bentuk pernyataan untuk bermitra (state of being a 
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partner) pengertian di atas sanggup diangkat kembali secara khusus, karena dalam 

implementasinya banyak sekali kerancuan pengertian tentang kemitraan yang 

diterjemahkan tanpa jiwa, lebih berpihak pada perusahaan inti semata-mata, belum 

mengangkat harkat pelaksana sebagai subjek, serta upaya-upaya pemberdayaan 

pelaksana yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Hubungan 

kemitraan dari sisi persepsi responden sedikit disoroti dalam tesis ini. Persepsi 

menurut Krech (1962) pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap 

orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. Persepsi merupakan suatu 

proses kognitif yang komplek dan menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang 

kenyataan yang mungkin sangat berbeda dari kenyataannya.  

Menurut Duncar (1981), persepsi dapat merumuskan dengan berbagai cara, 

tetapi dalam ilmu perilaku, khususnya psikologi. Istilah ini digunakan untuk 

mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau 

merasakan sesuatu persepsi menjadi signifikan apabila diperluas dan jangkauan lima 

indra dan merupakan suatu unsur yang penting di dalam penyesuaian perilaku 

manusia, persepsi petani plasma terhadap program kemitraan akan berbeda satu 

dengan lainnya, tergantung dari sisi mana melihatnya dan bersifat sangat subjektif. 

Walaupun demikian, persepsi petani plasma terhadap program kemitraan atau 

terhadap perusahaan inti. Selanjutnya, dapat dievaluasi pola hubungan yang telah 

dilakukan dan dapat dirancang pola hubungan yang lebih baik menurut persepsi petani 

plasma. Ketergantungan, menurut pusat pengembangan dan pembinaan bahasa 

(1990), adalah keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya 

sendiri. Pengertian ini perlu diangkat untuk memberi makna yang berbeda tentang 

program kemitraan yang selama ini hanya (banyak) melihatnya dari sisi kepentingan 

perusahaan inti dan ekonomi makro tetapi mengeyampingkan kepentingan petani 

plasma sebagai subjek kemitraan. Petani masih dianggap belum mampu menanggung 

beban risiko kerugian-tingginya modal dan teknologi-sehingga perlu bermitra dengan 

perusahaan intik yang dianggap mampu menanggung beban tingginya modal dan 

teknologi. Walaupun demikian, perusahaan inti tidak mau menanggung risiko tersebut 

dialihkan keapda kelompok tani, perantara, atau petani plasma sebagai mitranya. Dari 

sisi konsep kemitraan, petani plasma sebagai mitra bisnis perusahaan inti, seharusnya 

merupakan bagian utuh dari kegiatan agribisnis itu, tidak boleh terpisahkan. 
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Keuntungan perusahaan inti harus berarti pula keuntungan petani plasmanya; 

sebaliknya kerugian perusahaan inti harus pula dirasakan bersama oleh petani 

plasmanya. Konsep saling ketergantungan bisnis yang tinggi perlu dikembangkan dan 

bersamaan dengan itu harus diikuti dengan rasa saling- ketergantungan yang kuat 

dalam program kemitraan (partnership. Dengan demikian, pada akhirnya program 

kemitraan akan mampu diarahkan dalam bentuk pemberdayaan atau dalam 

membangun proses kemandirian petani plasma, yang selama ini dianggap lemah dan 

perusahaan inti dianggap kuat, sehingga kedudukan bermitra berlangsung tidak 

seimbang.  

Secara teoritis, saling-ketergantungan ini merupakan bagian utuh dari sifat 

manusia sebagai masyarakat, dalam bentuk interaksi sosial atau proses sosial 

antarasesamanya. Interaksi sosial ada kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa 

interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama (Kinball Young dan 

Raymond, 1959). Menurut Soekanto (1982), manusia mempunyai naluri untuk 

senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan 

tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan 

tersebut menghasilkan pandangan- pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. 

Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian sangat 

berpengaruh terhadap cara dan pola berfikirnya. Pola berfikir tertentu yang dianut 

seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Sikap tersebut merupakan kecenderungan 

untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Petani 

plasma akan memililki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya dalam menyikapi 

program kemitraan. Pandangan semacam inilah yang akan banyak disoroti.  

Dari sisi bisnis, interaksi sosial antara sesama pebisnis mutlak diperlukan 

untuk membangun hubungan bisnis sesamanya dan kemudian mengadakan 

pergaulan, berbicara, merumuskan bisnisnya, dan akhirnya berkembang menjadu 

suatu ketergantungan untuk kemudahan mencapai tujuan bersama. Persoalan yang 

timbul adalah, apakah interaksi sosial tersebut berkembang menjadi interaksi sosial 

agribisnis pada kedudukan yang setara (kesetaraan) antara perusahaan inti dan petani 

plasma? Interaksi agribisnis yang terjadi saat ini dalam program kemitraan, menurut 

penulis, pada posisi atau kedudukan yang tidak setara dalam variabel penguasaan 

model, teknologi, informasi dan risiko kegagalan. Akibatnya, akan ada pihak-pihak 

yang diuntungkan karena adanya kebijakan untuk mendukung program kemitraan, 
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seperti misalnya ke bijakan dari sisa kredit modal kerja dan fasilitas investasi. 

Perusahaan inti lebih menguasai informasi dan memiliki akses yang kuat pada sumber 

kebijakan (pemerintah). Sedangkan petani plasma, lebih merupakan pihak-pihak yang 

akan dirugikan, karena tidak menguasai informasi serta pada posisi yang lemah 

terhadap variabel modal, teknologi, informasi, dan akses pasar. Oleh sebab itu, untuk 

membangun kemitraan yang setara atau sinerjik, perlu dirumuskan terlebih dahulu 

secara jelas apakah sebenarnya kemitraan itu dan bagaimana bentuk ketergantungan 

atau kesinerjikan antara perusahaan inti dan plasma dari sisi modal, teknolofi, 

informasi, pasar, dan risiko dalam sistem agribisnis?  

Menurut Wie (1992), kemitraan usaha awalnya dikembangkan oleh perusahaan 

Jepang pada awal dasawarsa 1970-an, yang terpusat pada industri-industri perakitan 

mobil pada tahap akhir (end process activities) yang pada umumnya merupakan 

kegiatan yang sangat pada impor. Perkembangan industri ini disusul dengan tahap 

’integrasi ke belakang’, karena makin banyak masukan antara (intermediate input) 

yang sebelumnya diimpor kemudian dibuat di dalam negeri. Hal ini terjadi karena 

kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah strategi Completely Knocked Down (CKD) 

menjadi ’program penanggalan’ (delination program) dan menggantikannya dengan 

masukan lokal (local content) yang murah untuk menekan biaya impor tergantikan yang 

semakin mahal. Proses ini akan berhasil apabila kemampuan teknologi dan manajerial 

industri-industri pemasok meningkat, sehingga barang-barang yang dihasilkannya 

dapat bersaing dengan barang impor. Di indonesia, program penanggalan ini 

diberlakukan untuk industri mobil dan elektronika dengan mengacu pada keberhasilan 

Jepang dalam mengembangkan sistem subkontraktor yang efisien dan berhasil.  

Menurut Friedman (1988), tingkat ketergantungan perusahaan induk pada 

perusahaan subkontraktor di Jepang berkembang berbeda. Tingkat ketergantungan 

yang tinggi terjadi pada sektor industri permesinan (general machinery)’ alat-alat mesin 

(machine tools) dengan tingkat ketergantungan sampai 90% untuk perusahaan terkecil 

yang memperkerjakan 1- 3 tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang 

digunakan subkontraktor maka semakin kecil ketergantungannya pada perusahaan 

induk. Contoh, pada industri manufaktur (manufacture industry), tingkat 

ketergantungan hanya 605 pada subkontraktor yang memperkerjakan 300 orang 

tenaga kerja. Tingkat ketergantungan sub kontraktor pada perusahaan induk untuk 

industri mobil sangat tinggi tetapi untuk industri elektronika lebih rendah karena 
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komponen yang dipasok lebih kecil dibandingkan dengan industri mobil. Pila 

ketergantungan semacam ini menarik untuk dianalisis dalam kemitraan agribisnis 

yang dikembangkan di Indonesia yang mengacu pada sistem subkontraktor otomotif di 

Jepang.  

Pada awalnya, kemitraan usaha di Indonesia dibangun dengan pola yang sama, 

yaitu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak- pihak yang bermitra 

dalam kegiatan insdustri kecil dan kemudian baru dikembangkan untuk kegiatan 

agribisnis. Perbedaan yang mendasar dalam pola kemitraan usaha kecil, menengah dan 

koperasi (UKMK) adalah: pada sektor industri kerajinan. Pola ini lebih terfokus pada 

subsistem input, pengadaan bahan baku, dan pada subsistem output. Kemitraan 

agribisnis pun dikembangkan dengan pendekatan yang hampir sama dan dirancang 

memasuki semua sistem agribisnis. Menurut Downey dan Erickson (1992), pendekatan 

agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor (sub sistem) yang saling tergantung secara 

ekonomis, yaitu subsistem masukan (input), produksi (farm), dan subsistem keluaran 

(output). Saragih (2001) mengembangkannya menjadi empat subsistem yang saling 

tergantung dengan menambahkannya menjadi empat subsistem yang saling 

tergantung dengan menambahkan tiga subsistem di atas dengan subsistem 

kelembagaan, baik kelembagaan atau organisasi perusahaan agribisnis maupun 

kelembagaan petani yang tergabung dalam kelompok tani pada suatu kegiatan 

agribisnis.  

Pola kemitraan agribisnis di Indonesia berbeda dengan pendekatan sub 

kontraktor di Jepang. Di Jepang, kerja sama dilaksanakan berdasarkan kemampuan 

teknologi dan kualitas hasil subkontraktor dalam memasok produknya ke perusahaan 

induk; sedangkan di Indonesia, pola kemitraan agribisnis dibangun berdasarkan 

kesenjangan yang besar dalam permodalan, teknologi, efisiensi, dan sistem informasi 

yang dikuasai oleh petani (petani plasma) sebagai pemasok. Petani plasma pada 

umumnya dikategorikan petani miskin, kurang menguasai teknologi, tidak berdaya 

dalam bidang permodalan dan organisasi, serta belum memiliki organisasi petani yang 

kuat. Oleh sebab itu, petani plasma perlu diorganisir untuk mengikuti program 

kemitraan. Pengertian sebaliknya adalah perusahaan (inti) memiliki manajemen dan 

organisasi yang baik dan modern serta menguasai berbagai akses modal, teknologi, dan 

informasi, sehingga perusahaan perlu dirangkul untuk membantu petani (yang miskin) 

tersebut. Sebagai seorang manajer, pimpinan perusahaan (inti) harus memiliki visi 
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yang jelas dalam membangun program kemitraan. Manajer, menurut Drucker (1977) 

dalam hubungan dengan masyarakat pebisnis (cooporate society), tidak bertugas untuk 

memperkaya si miskin, tetapi membuat menjadi produktif. Pendekatan yang terakhir 

inilah yang perlu dikembangkan lebih lanjut; tidak hanya membuat petani plasma 

tergantung dalam semua subsistem pada perusahaan inti, tetapi membangun petani 

plasma mandiri, produktif, dan berkualitas.  

3. Model Kemitraan Usaha  

Sejalan dengan meningkatnya permuatan kelapa baik dalam bentuk segar dan 

produk hasil olahan jumlah industri pengolahan yang memanfaatkan kelapa sebagai 

bahan bakunya juga meningkat proses pemenuhan kelapa sebagai bahan baku industri 

dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan usaha, antar petani/kelompok tani 

dengan perusahaan/industri yang mengolah bahan baku tersebut menjadi berbagai 

macam produk. Model kemitraan kelapa yang terdapat saat ini merupakan kerjasama 

kemitraan antar petani/kelompok tani kelapa dengan perusahaan/industri pengolahan 

dalam bentuk yang masih sederhana. Pada model kerjasama kemitraan ini, petani 

diwajibkan untuk menyediakan lahan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang 

ada, membandingkan varietas yang diminati oleh perusahaan industri pengolahan 

secara profesional, untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar dan 

mutu pihak perusahaan berkwajiban menyiapkan bibit bermutu, saprodi, modal, 

teknologi dan penyuluh/pendamping. Kedua belah pihak akan mendapatkan haknya 

masing-masing. Pihak perusahaan akan mendapatkan bahan baku secara teratur dan 

terjamin, guna menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar dan mutu petani 

akan mendapatkan harga yang stabil, tidak tergantung waktu dan musim panen serta 

terjamin pemasaran hasil panennya. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 

bermitra tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak kemitraan yang dilakukan 

disuatu tempat, tentunya berbeda dengan perusahaan industri pengolahan lainnya.  

Pada umumnya kemitraan yang terjalin, hanya berbentuk kontrak kerja 

pembelian oleh perusahaan pengolah belum banyak memberikan pembinaan maupun 

bimbingan teknis kepada petani. Untuk meningkatkan upaya kemitraan tersebut maka 

peran pemerintah daerah dan masyarakat/Asosiasi Kelapa yang telah terbentuk 

dimasing-masing daerah, diharapkan secara praktik melakukan pembinaan dan 

bertindak sebagai fasilitator, mediator dan regulator untuk menciptakan iklim 

berusaha yang lebih kondusif. Menurut Jafar (2000), upaya untuk mewujudkan 
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kerjasama kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat 

membutuhkan kejelasan peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam 

kemitraan tersebut peran yang diharapkan dari masing-masing pihak adalah:  

a. Peranan Pengusaha/Industri  

Pengusaha/industri pengolahan diharapkan dapat berperan dalam hal alih 

teknologi, guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan 

petani/kelompok tani dalam berbagai bidang (kewirausahaan, manajemen, teknis 

produksi, dll) selain itu pabrik juga menyusun rencana usaha dan kebutuhan bahan 

baku pabtik yang dilaksanakan bersama dengan mitra usahanya dalam hal 

permodalan untuk pengembangan kemitraan usaha secara luas, pabrik/industri 

diharapkan dapat menyiapkannya. Apabila diperlukan pabrik/industri pengolahan 

dapat mencarikan pinjaman/kredit dan sekaligus bertindak sebagai Avalis.  Di samping 

itu, yang tidak kalah penting adalah memberikan pelayanan dan penyediaan sarana 

produksi untuk keperluan usaha, menjamin pembelian hasil produksi 

petani/kelompok tani yang bermitra sesuai dengan kesepakatan harga yang telah 

disepakati bersama serta pengkajian dan informasi teknologi yang mendukung 

pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan.  

b. Peranan Kelompok Tani/Koperasi Tani  

Dalam melaksanakan kemitraan ini, petani bergabung dalam kelembagaan 

kelompok tani, dan selanjutnya menjadi Asosiasi Petani Kelapa serta membentuk 

badan hukum menjadi koperasi Tani kelompok tani/koperasi tani selanjutnya dapat 

berperan dalam menyusun rencana usaha bersama, termasuk di dalamnya pengaturan 

waktu tanam dan panen serta menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan 

sesuai dengan kesepakatan dengan pihak industri. Untuk mencapai skala usaha 

ekonomi guna mendukung kebutuhan pasokan bahan baku ke pabrik, maka para 

petani harus melaksanakan kerjasama antar sesama petani/koperasi. Peran lain dari 

kelompok tani/koperasi yang diharapkan dalam kemitraan tersebut adalah mereka 

harus dapat mengembangkan profesionalisme guna meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan manajemen, kewirausahaan dan teknis produksi. Dengan demikian dapat 

menjamin kelangsungan kebutuhan bahan baku dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya untuk pabrik pengolahan ubi jalur dengan harga yang telah disepakati 

bersama sebelumnya.  

c. Peranan Pemerintah  
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Tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam kemitraan. Disini 

pemerintah bertindak sebagai fasilitator, mediator dan regulator serta sebagai arbitrase 

di dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, bagi tumbuh kembangnya jalinan 

kemitraan usaha. Dengan demikian, kemitraan ini dapat memberikan manfaat kepada 

kedua belah pihak. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan 

bimbingan kepada pihak yang bermitra, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam hal penyediaan modal, pemerintah membantu dan memfasilitasi penyediaan 

modal baik dengan skim kredit lunak dari lembara perbankan (Bank Pemerintah, Bank 

Pembangunan Daerah maupun Swasta lainnya atau Micro Finance dengan prosedur 

sederhana. sehingga diserap dan dimanfaatkan serta melakukan pengawasan 

pengembaliannya agar tidak ada tunggakan.  

Selanjutnya pemerintah perlu mengadakan penelitian, pengembangan dan 

penyuluhan teknologi baru yang dibutuhkan oleh dunia usaha khususnya usaha yang 

dikembangkan dengan kemitraan usaha, melakukan koordinasi dalam pembinaan 

pengembangan usaha, pelayanan, penyediaan informasi bisnis, promosi peluang pasar 

dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah.  

Pada bagian lain, pemeirntah perlu mengambil peran dalam meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia baik SDM aparat maupun petani/kelompok tani 

maupun pengusaha kecil melalui pendidikan, pelatihan, inkubator, magang, studi 

banding dan sebagainya serta bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaiman 

ayang diharapkan.  

C. Langkah-langkah Bermitra  

Membangun terjalinnya kemitraan usaha antar petani/kelompok tani dengan 

industri pengolahan, memerlukan proses dan waktu. Menurut Jafar (2000), 

membangun dan mewujudkan kemitraan yang dicita- citakan dan sehat, harus diawali 

persiapan yang mantap dan ditambah dengan pembinaan. Kemampuan melaksanakan 

kemitraan, tidaklah terwujud dengan sendirinya dalam arti harus dibangun dengan 

sadar dan terencana dimanapun berada melalui tahapan-tahapan yang sistematis.  

Untuk itu, tahapan-tahapan kegiatan yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut. Tahap pertama, adalah melakukan identifikasi dan pendekatan kepada pelaku 

usaha. Berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan jenis usaha atau komoditas 

yang akan diusahakan, potensi sumberdaya yang mendukung, tingkat kemampuan 
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para pelaku usaha baik dibidang penguasaan IPTEK, permodalan, SDM maupun 

sarana prasarana lainnya dikumpulkan dan dianalisis. Dengan adanya berbagai daya 

dan informasi ini, masing-masing pelaku usaha diharapkan dapat lebih saling 

mengenal satu sama lain, sehingga dapat teridentifikasi pelaku usaha mana yang 

paling potensial untuk dijadikan mitra usaha. Data dan informasi ini juga berguna bagi 

para pelaku yang berminat untuk bermitra, melakukan pendekatan atau proses 

penjajakan menuju proses selanjutnya.  

Selanjutnya pada tahap kedua, dibentuk wadah organisasi ekonomi yang 

merupakan suatu lembaga usaha yang solid menuju kebentuk formal, selanjutnya 

berbadan hukum seperti misalnya koperasi. Dengan adanya legalitas ini, akan lebih 

memudahkan dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan perusahaan 

mitra serta memudahkan dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan 

perusahaan mitra serta memudahkan dalam mengakses sumber permodalan. Usaha 

dalam skala ekonomi akan membawa keuntungan antara lain meningkatkan efisiensi 

usaha karena dapat melakukan pengadaan input ptoduksi, proses produksi sampai 

pemasaran secara bersama, sehingga meningkatkan nilai tambah serta dapat 

meningkatkan posisi tawar dibandingkan melakukan usaha secara sendiri-sendiri.  

Tahap ketiga, adalah menganalisis kebutuhan pelaku usaha, untuk mengetahui 

lebih mendalam mengenai peluang-peluang usaha dan permasalahan-permasalahan 

mendasar dalam pengembangan usaha yang dihadapi pelaku-pelaku usaha baik 

pelaku usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar.  

Tahap keempat, adalah merumuskan dan menyusun program bersama yang 

dapat diaplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, magang, studi banding, 

pemberian konsultasi serta peningkatan koordinasi dan lainnya. Dengan program ini 

kapasitas manajerial dan kewirausahaan bagi masyarakat khususnya di pedesaan, 

dapat ditingkatkan. Dengan telah adanya program tersebut. 

Pada tahap kelima, kesiapan bermitra. Perlu disadari oleh pelaku usaha bahwa 

kemitraan bukan belas kasihan dari pelaku usaha besar/menengah seperti dalam 

lembaga sosial yang bersifat cuma-cuma. Pelaku usaha besarpun perlu menyadari 

bahwa adanya kemitraan dengan usaha kecil juga tidak semena-mena untuk 

memperoleh keuntungan. Kedua belah pihak harus m enyadari bahwa kemitraan 

merupakan suatu hubungan kerja dan peluang, dan juga menjadi ajang untuk belajar 

dan mengembangkan diri serta membina kekuatan/kelebihan yang dimiliki mitr 
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ausahanya. Kemitraan usaha juga memerlukan keseimbangan yang jelas antara 

kontribusi, proses partisipasi yang melibatkan semua pihak serta pembagian hasil yang 

sepadan sesuai dengan kontribusi. Semua pihak harus dapat memberikan kontribusi, 

menata proses partisipasi, serta memperoleh pembagian hasil atau pembagian 

keuntungan sesuai kontribusinya. Untuk mempertemukan pelaku-pelaku usaha yang 

telah siap mitra dilakukan  

Tahap Keenam, Temu usaha. Di dalam temu usaha akan diketahui kebutuhan- 

kebutuhan yang diperlukan dan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi dari kedua 

belah pihak. Pada kesempatan itu juga dapat dipertemukan secara langsung pemilik 

modal dan pihak perbankan dengan usaha kecil. Dari pertemuan itu diharapkan 

adanya kontrak kerjasama antara pelaku-pelaku usaha yang akan bermitra dan juga 

berkembangnya komoditi unggulan yang diminta pasar.  

Tahap Ketujuh, melaksanakan atau melakoni kemitraan. Masing-masing pihak 

telah mengetahui manfaat, saling mengenal saling mmebutuhkan, sehingga tinggal 

melaksanakan dengan baik, sesuai peranan, seperti yang telah disepakati bersama. 

Dukungan iklim yang kondusif untuk berkembangnya investasi dan usaha di daerah 

sangat diperlukan untuk mengembangkan kemitraan usaha. Oleh karenanya, perlu 

dikoordinasikan dengan seluruh intansi terkait dan stakeholders lainnya mulai dari 

tingkat pusat sampai ke tingkat Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota). Berbagai fasilitas 

atau kemudahan dalam perizinan, perkreditan, peraturan daerah dan kemudahan 

dalam perizinan, perkreditan, peraturan daerah dan kemudahan-kemudahan lainnya 

koordinasi dan perbedaan persepsi antar lembaga/instansi sering mengjadi kendalam 

dalam mengembangkan kemitraan usaha.  

Berdasarkan padal 4 keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

940/KPTS/OT.210/10/97 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian, kemitraan 

usaha pertanian melaksanakan dengan pola sebagai berikut:  

1) Pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan 

perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti 

dan kelompok mitra bertindak sebagai plasma.  

2) Pola sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra 

dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi 

komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.  
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3) Pola dagang umum, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra 

dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan 

hasil produksi kelompojk mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang 

diperlukan perusahaan mitra. 

4) Pola keagenan, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok 

mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan 

mitra.  

5) Pola kerjasama, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok 

mitra menyediakan biaya atau model dan/atau sarana untuk mengusahakan 

atas membudidayakan suatu komoditas pertanian.  

Selain pola kemitraan usaha di atas terdapat pula pola waralaba yang 

merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan 

perusahaan mitra yang memberikan hak esensi, merek dagang, saluran distribusi 

perusahaanya kepada kelompok motra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai 

dengan hubungan bimbingan manajemen (Hafsah, 2000).  

Pola implementasinya dilapangan pola-pola kemitraan usaha tersebut 

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kemitraannya baik pada sektor 

pertanian, industri maupun perdagangan. Menurut Hafsah (2000), pola kemitraan 

usaha yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah:  

1) Pola kemitraan sederhana (Pemula), secara garis besar pola kemitraan ini 

perusahaan/pengusaha besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha 

kecil mitranya dalam memberikan bantuan atau kemudahan 

memperolehpermodalan untuk mengembangkan usaha, penyediaan sarana 

produksi yang dibutuhkan, bantuan teknologi terutama teknologi alat dan mesin 

untuk meningkatkan produksinya kepada p engusaha besar mitranya dengan 

jumlah dan standar mutu sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama.  

2) Pola kemitraan tahap madya, merupakan pengembangan pola kemitraan 

sederhana, dalam tingkatan madya ini usaha kecil telah mampu 

mengembangkan usaha muda dari merencanakan usaha sampai pengadaan 

sarana produksi dan permodalan dalam upaya menjamin kelangsungan 

kemitraan yang dijalin dengan usaha besar.  
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3) Pola kemitraan tahap utama, dalam pola ini pihak pengusah akecil secara 

bersama-sama mempunyai potongan atau menanam modal usaha pada usaha 

besar mitranya dalam bentuk saham.  

 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 
 

Dalam pembangunan dan pengelolaan indusri perkebunan di Kabupaten 

Mahakam Ulu berlandaskan asas-asas sebagai berikut : 

1. Asas Manfaat dan Berkelanjutan  

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah bahwa 

pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan harus dapat meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.  

 

 

2. Asas Keterpaduan  

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pembangunan dan 

pengelolaan industri perkebunan harus dilakukan dengan memadukan sub-

sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.  

3. Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan  

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan adalah bahwa 

pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan menerapkan kemitraan 

secara terbuka sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara 

sinergis antar pelaku usaha perkebunan.  

4. Asas Keterbukaan  

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam pembangunan dan 

pengelolaan industri perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi 

masyarakat dan informasi yang terbuka untuk masyarakat. 

5. Asas Berkeadilan  

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa dalam pembangunan 

dan pengelolaan industri perkebunan memberikan kesempatan dan peluang 

yang sama kepada semua warga Negara sesuai kemampuannya dan 

memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antar wilayah, antar 

sektor, dan antar pelaku usaha perkebunan.  
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C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta 

Permasalahan Yang Dihadapi 
 

Struktur perekonomian di Kabupaten Mahakam Ulu masih didominasi oleh 

sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan 

kehutanan). Berdasarkan data statistik daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 

menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada pada level Rp 2,7 

triliun lebih tinggi dari capaian sebelumnya. Rata-rata tingkat kemakmuran penduduk 

di Kabupaten Mahakam Ulu yang digambarkan oleh PDRB perkapita ada 

kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, PDRB perkapita Kabupaten Mahakam 

Ulu tercatat sebesar Rp. 103,06 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam 

Ulu bergerak secara positif dan cenderung meningkat. Secara total tahun 2019 

perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu tumbuh 5,44 persen lebih tinggi dari capaian 

tahun 2018 yang tumbuh 5,49 persen (Dokumen Statistik Daerah Kab Mahakam Ulu, 

2020).  

Berdasarkan data ekonomi dari sektor lapangan usaha, pada tahun 2019 

perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu bertumpu pada sektor berbasis pada sumber 

daya alam. Sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, 

dan kehutanan) menjadi sektor yang memiliki share terbesar yaitu 74,40 persen 

kemudian disusul sektor pertambangan dan pengolahan dengan share sebesar 7,40 

persen dan di ikuti sektor konstruksi sebesar 6,31 persen. Sedangkan sektor lainnya 

dibawah 5 persen. 

Potensi pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu sangat 

menjanjikan, dimana ketersediaan lahan yang masih luas menjadi salah satu 

pendorong berkembangnya usaha perkebunan. Kondisi perkebunan di Kabupaten 

Mahakam Ulu pada tahun 2019 untuk tanaman perkebunana kelapa sawit dengan luas 

21.740 Ha, dengan produksi mencapai 127.110 ton. Adapun perkebunan karet yang 

luasnya mencapai 1.763 Ha, hingga saat ini belum menghasilkan (produksi). 

Sebaliknya tanaman kakao yang merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama 

dibudidayakan, produksinya mencapai 282 ton dengan luas 1.499 Ha.  

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi terkait pembangunan dan 

pengelolaan industri perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut : 

1) Meski kontribusi sektor pertanian dan perkebunan dalam PDRB cukup tinggi, 

namun pengelolaan produktivitas lahan masih belum optimal. Sektor pertanian 
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dan perkebunan belum memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor industri dan 

perdagangan; 

2) Sektor perkebunan sangat tergantung pada jenis perkebunan karet; 

3) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola sektor pertanian, 

seperti keterbatasan tenaga penyuluh pertanian; 

4) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi pemasaran, 

sarana produksi, dan permodalan; 

5) Masih rendahnya kontribusi sektor industri dalam struktur PDRB; 

6) Pengembangan industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan potensi lokal 

belum optimal; 

7) Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar daerah karena keterbatasan 

infrastruktur, akses informasi, dan akses transportasi; 

8) Promosi dan kerjasama bidang industri dan perdagangan antar pelaku ekonomi 

masih belum optimal; 

9) Sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan pelaku usaha industri 

dan perdagangan masih sangat terbatas.  

 
 

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru yang akan diatur dalam 
Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya 
Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 

 
Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan 

kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan 

kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan 

kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, 

perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan 

konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan 

kemandirian masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.  

Mahakam Ulu merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam 

sangat besar. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat mendukung 

pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, seperti industri perkebunan 

karet, kakao, damar, serta rotan. Selain itu mengingat potensi kehutanan yang dimiliki, 

Mahakam Ulu memiliki potensi dalam pengembangan industri hasil hutan. 

Pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam tersebut bukan saja untuk 
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pengembangan sektor industri, namun juga penataan dan pengembangan 

infrastruktur sesuai dengan RTRW.  

Industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah industri 

pengolahan perkebunan, seperti sawit dan karet yang berskala kecil hingga menengah. 

Komoditas tersebut sangat potensial untuk menjadi basis pengembangan sektor 

industri. Di samping itu, letak Mahakam Ulu yang berbatasan dengan Malaysia juga 

menjadi potensi pengembangan perdagangan di kawasan perbatasan. Meski demikian 

keterbatasan infrastruktur, energi, dan transportasi menjadi salah satu kendala 

pengembangan sektor industri. Infrastruktur diperlukan untuk mendukung aktivitas 

industri dan perdagangan, sementara listrik dan kontinuitas ketersediaan bahan bakar 

menjadi kebutuhan mutlak untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan. Di 

sisi lain, transportasi juga diperlukan untuk mendukung distribusi dan pemasaran 

hasil industri dan perdagangan. Aktivitas perdagangan masyarakat sendiri masih 

terbatas pada perdagangan kebutuhan pokok, belum sampai perdagangan hasil 

industri.  

Rencana kawasan peruntukan industri dikembangkan sebagai kawasan industri 

dengan kegiatan utama industri berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan. 

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Mahakam Ulu seluas 661,95 Hektar. 

Kawasan peruntukan industri ditetapkan di Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan 

Laham.  

Keberadaan Perda Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan di 

Kabupaten Mahakam Ulu dapat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah 

dalam mengidentifikasi, memetakan, memberdayakan dan mengembangkan berbagai 

potensi sumber daya daerah yang ada di sektor perkebunan. Identifikasi ini diharapkan 

akan menghasilkan mesin pertumbuhan (engine of growth) yang akan memberikan 

dampak pada upaya menggerakkan sektor-sektor lain untuk tumbuh dan berkembang. 

Pembangunan ekonomi yang ingin diwujudkan dalam misi ini adalah pembangunan 

ekonomi yang memberikan sebesar-besarnya dampak langsung pada upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.  
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BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT 

 
Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap peraturan perundang- undangan terkait 

yang memuat kondisi hukum yang ada serta keterkaitan pembentukan Peraturan 

Daerah tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis 

Kemitraan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain baik peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sejajar. Dimana hal tersebut 

merupakan dasar materi muatan yang akan dituangkan ke dalam peraturan daerah 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, menampung kondisi serta penjabaran 

lebih janjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keterkaitan antara 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri 

Perkebunan Berbasis Kemitraan di Kabupaten Mahakam Ulu dengan Peraturan 

Perundang-undangan terkait, meliputi: 

A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
 

Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Kinerja 

dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 10 tahun terakhir ini 

memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak 

terlepas dari proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun dari segi waktu masih perlu percepatan 

tanpa mengurangi kualitas suatu peratuan perundang-undangan. Percepatan 

penyelesaian suatu produk peraturan perundang-undangan perlu didorong terhadap 

program pembentukan peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan 

program-program startegis pembangunan.  

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah 

daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan 

nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 

Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan 

pembentukan peraturan perundang-undanagan sangat strategis, khususnya dalam 

membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan 

konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam 
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Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah 

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem 

hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan 

Perda dan Peraturan lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis 

program-program Pemerintah di daerah.  

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi 

untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk 

berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undanagn harus memenuhi 

syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam 

peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik 

antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan 

harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.  

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam 

kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal 

yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian 

dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), pengakuan dan penghormatan 

terhadap masyarakat adat, termaktub dalam pasal 18B ayat (2), yaitu; “negara 

mengakui dan menghormati kestuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang”. Pasal ini, memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat 

dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi 

penyelenggara negara, bagimana seharusnya komunitas diperlakukan. dengan 

demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang; (a) kewajiban konstitusional 

negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta (b) hak 

konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan 

terhadap hak-hak tradisionalnya. Apa yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2) 

tersebut, sekaligus merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh 

penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas 

keberadaan maasyarakat adat dalam suatu bentuk undang- undang. Pasal lain yang 
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berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan 

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban”.  

 
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria  
 
Telah dilakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam undang-undang ini  khususnya pada 

Pasal 14 yaitu meliputi ayat (1) sampai ayat (3): Dengan mengingat ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) 

pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum 

mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: 

a. untuk keperluan negara; 

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai 

dengan Ketuhanan Yang Maha Esa; 

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan 

lain-lain kesejahteraan; 

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan 

perikanan serta sejalan dengan itu; 

e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan 

pertambangan.  

Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini mengingat peraturan-

peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan 

dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan 

keadaan daerah masing-masing; Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam 

ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan, mengenai Daerah Tingkat 

I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan. 

Penyusunan terhadap ranperda pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan 

berbasis kemitraan harus tetap memperhatikan aspek pertanahan yang telah diatur 

berdasarkan undang-undang ini.  

 
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 
Alam  
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Pasal 1 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan 

perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya 

alam. 

Pasal 2 

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan 

dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan 

perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Pasal 5 

(2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah :  

a) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan  

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam 

dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-

prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.  

b) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui 

identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai 

potensi pembangunan nasional.  

c) Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi 

sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab 

sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi 

tradisional.  

d) Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan 

melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya 

alam tersebut.  

e) Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul 

selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang 

guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas 

prinsipprinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.  

f) Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber 

daya alam secara berlebihan.  
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g) Menyusun stategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada 

optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan 

masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.  

 

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten 
Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur  

 
  Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah ±129.066,64 km2 yang terdiri 

atas 6 (enam) kabupaten dan 3 (tiga) kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 

berjumlah ±3.424.210 jiwa, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten 

Mahakam Ulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai 

luas wilayah ±35.696,59 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah 

172.235 jiwa terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 238 (dua ratus tiga puluh 

delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan 

untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan luas wilayah, 

letak geografis, terbatasnya atau belum tersentuhnya anggaran pembangunan 

terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Salah satu upaya dalam menata 

daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain yang rawan dengan aktivitas 

illegal logging, human trafficking, penyelundupan obat-obat terlarang dan pencaplokan 

wilayah. 

 Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai merupakan solusi dalam rangka 

mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span 

of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan 

memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah 

perbatasan dengan negara lain/tetangga. 

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban 

melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, 

terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan 
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hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan 

yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang 

dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat 

semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Daerah berkewajiban 

membuat arah kebijakan hukum dalam rangka adanya kepastian hukum untuk 

melaksanakan pembangunan di daerah.  

Berdasarkan Pasal 5 menyebutkan bahwa pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan harus dilakukan beradasarkan asas pembentukan peraturan 

perundang- undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat 

dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan 

keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 tersebut, asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas 

yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat adalah bahwa setiap 

jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Asas kesesuaian anatara 

jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan 

perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas dapat dilaksanakan 

adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan 

efektifitas peraturan perundangan-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik 

secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan 

adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang- 

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan 

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. Selanjutnya, asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.  
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Materi muatan suatu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 

kabupaten atau kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran 

lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila dihubungkan 

dengan Raperda Perkebunan, bahwa pembentukannya merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundang- undangan.  

Pasal 56 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa rancangan peraturan 

daerah provinsi disertai dengan Naskah Akademik. Naskah akademik adalah naskah 

hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu 

masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 

pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai 

solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
 

 Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika UU no 32 

tahun 2004 digantikan dengan UU no 23 tahun 2014. Era baru penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis maupun filosofis. 

Perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang 

tidak diatur dalam UU sebelumnya. Sedangkan perbedaan filosofis terlihat dari makna 

dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal-pasal yang sebelumnya tak 

diatur dalam UU sebelumnya.  

 Perbedaan secara yuridis, sangat terlihat dengan tidak adanya pasal-pasal yang 

mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perihal pemilihan daerah 

telah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2014. Adapun alasan utama yang 

tecantum dalam naskah akademik RUU Pilkada dimaksudkan untuk agar UU baik 

tentang Pemda maupu Pilkada dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan isu 

sentralnya masing-masing. Selain itu, dalam pemisahan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pilkada dimaksudkan untuk mempertegas posisi dan 

perbedaan Gubernur dan Walikota/Bupati.  

  Perbedaan selanjutnya perihal pembagian urusan pemerintahan. Pada 

undang-undang sebelumnya urusan pemerintahan dibagi atas Urusan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat (dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada 

perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat 
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menugaskan kepada pemerintahan daerah) dan Urusan pemerintah daerah dibagi atas 

urusan wajib dan pilihan. Namun, di undang-undang nomor 23 tahun 2014, urusan 

pemerintahan dibagi atas Urusan Absolut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, 

Urusan pemerintahan konkuren yyang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.    

Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam pembagian urusan yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terlalu banyak (31 buah urusan yang 

menajdi urusan pemerintahan yang didesentralisasikan). Selain itu, pemerintah daerah 

dari Provinsi hingga Desa juga dibebankan untuk melaksanakan urusan Pemerintah 

Pusat berdasarkan azas tugas pembantuan.  

Dengan besarnya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah, kebutuhan akan aparatur yang melaksanakan urusan wajib 

tersebut semakin membesar. Aparatur daerah yang gemuk ini, tentunya membutuhkan 

biaya yang sangat besar pula sehingga terjadi overcost terhadap pembiayaan aparatur. 

Kondisi ini berdampak tidak maksimalnya penyelenggaran program di daerah 

khususnya pada aspek pengadaan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi 

masyarakat.  Selain itu, efek samping dari gemuknya aparatur di daerah, dan diparah 

dengan alur birokrasi yang kacau, telah melahirkan birokrasi yang tidak efektif dan 

efisien. dalam New Public Management (NPM), yang sekarang ini menjadi gerakan 

pembaharuan administrasi publik di negara maju danberkembang, desentralisasi telah 

menjadi satu nilai penting dalamrangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, 

efektif, responsif, dan akuntabel.   

Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas dua jenis. 

Termaktub dalam Pasal 9 (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan 

absolut, urusan pemerintahan konkuren, danurusan pemerintahan umum, ; (2) 

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan 

Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, ; (3) Urusan 

pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan 

Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota, ; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 

menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, ; (5) Urusan pemerintahan umum 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yangmenjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.  

Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1, 

terdiri atas Politik LN, Hankam, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Namun, 

Pemerintah Pusat dalam melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan 

wakil pemerintah pusat di daerah yakni Gubernur yang berdasarkan asas 

dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat dan tak berkaitan dengan pemerintah kota dan 

kabupaten yang mengedepankan azas desentralisasi serta bukan perwakilan 

pemerintah pusat.  

G. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  
 

Keterkaitan Ranperda Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan 

Berbasis Kemitraan dengan Undang-Undang ini adalah terkait pemanfaatan bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 

1945 untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Atas dasar ini, 

kaitannya dengan UU Perkebunan terkait dengan wilayah Mahakam Ulu yang terdapat 

perkebunan yang menjadi SDA yang menjadi andalan di sektor ekonomi. Dalam Pasal 

3 UU Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan 

untuk:  

1. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;  

2. meningkatkan sumber devisa negara;  

3. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;  

4. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan 

pangsa pasar;  

5. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri 

dalam negeri;  

6. memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;  

7. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, 

bertanggung jawab, dan lestari; dan  

8. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.  

Selain itu, perkebunan mempunyai fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi 

tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. 

Dalam rangka pelaksanaan perkebunan memiliki pengaturan pengelolaan:  
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a) perencanaan;  

b) penggunaan lahan;  

c) perbenihan;  

d) budi daya Tanaman Perkebunan;  

e) usaha Perkebunan;  

f) pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;  

g) penelitian dan pengembangan;  

h) sistem data dan informasi;  

i) pengembangan sumber daya manusia;  

j) pembiayaan Usaha Perkebunan;  

k) penanaman modal;  

l) pembinaan dan pengawasan; dan  

m) peran serta masyarakat.  

Dari peraturan yang telah disebutkan, beberapa peraturan memiliki keterkaitan 

dengan ranperda ini yang membuat UU Perkebunan ini sebagai acuan dan 

mengejewantahkan amanat dari UU Perkebunan dalam penyusunan ranperda tentang 

pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan di Kabupaten 

Mahakam Ulu. 

 

H. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

mengatur secara rinci tentang pelaksana urusan pemerintahan. Pasal 2 huruf a 

menyebutkan bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam hal ini, dinas saerah 

adalah unsur pelaksana atau fasilitator dalam menjalankan Urusan Pemerintah Pilihan 

yang berkaitan dengan pertanian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 15 ayat (5).  

 
I. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Perizinan Usaha Perkebunan  
 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan 

Usaha Perkebunan (merupakan acuan dasar dalam pemberian pelayanan perizinan 

dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan 
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memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan. Setelah mengkaji ketentuan-

ketentuan yang diatur, Permentan No. 98/2013 adalah tindak lanjut dari Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang telah dicabut. Namun, 

ketentuan-ketentuan tersebut dinilai masih relevan terhadap UU Perkebunan 

mengenai Izin Usaha Perkebunan yang diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 50. 

Keterkaitan dengan ranperda pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan 

berbasis kemitraan adalah untuk menyusun ketentuan perizinan sesuai dengan 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang diberikan kepada 

Bupati.  

 

J. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, 
Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan  
 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, 

Peredaran dan Pengawasan Benih Perkebunan merupakan dasar hukum dalam 

pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman 

perkebunan dengan tujuan menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan. 

Ketentuan-ketentuan yang diatur merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang 

Perkebunan yang mengatur mengenai Perbenihan dalam Pasal 19 sampai Pasal 31. 

Keterkaitan dengan ranperda ini adalah memberikan arah untuk menyusun ketentuan 

mengenai inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian dan pemeliharaan terhadap 

sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.  

 

K. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan 
Kelembagaan Petani  

 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan 

Kelembagaan Petani bertujuan untuk memperhatikan, memperkuat dan 

memperjuangkan kepentingan petani. Ketentuan-ketentuan yang diatur memiliki 

kaitan dan tindak lanjut dari UU Perkebunan yang mengatur mengenai Pemberdayaan 

Usaha Perkebunan. Keterkaitan dengan Raperda Perkebunan adalah memberi arah 

kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyusun ketentuan 

kelembagaan petani dengan fokus utamanya adalah perlindungan dan pemberdayaan 

petani.  
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BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 
Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) 

tentang pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan di 

Kabupaten Mahakam Ulu dikembangkan atas landasan filosofis, sosiologis, dan 

yuridis. Pemikiran terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis ini merupakan 

aktualisasi dari teori keberlakuan hukum (Gelding Theory). Teori ini didasari pada 

pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa 

persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. 

Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari 

salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur 

dalam Pasal 5 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas 

dapat dilaksanakan. Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

wajib mendasarkan pada: 

a. Kejelasan tujuan 

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 

c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan 

d. Dapat dilaksanakan 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

f. Kejelasan rumusan 

g. Keterbukaan 
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Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut 

diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan 

perundang-undangan. Asas-asas di atas memberikan pemahaman bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitaas 

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis. 

 
A. Landasan Filosofis 

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan 

bernegara, yaitu Pancasila.Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok 

pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum 

(rechtsides) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu 

unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan 

difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. 

Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok 

tanam. Kegiatan pertanian/perkebunan merupakan salah satu aktifitas paling 

mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Pengembangan 

usaha agribisnis menjadi pilihan sangat strategis dan penting sejalan dengan upaya 

pemerintah dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru 

diluar minyak dan gas.  

Indonesia merupakan negara agraris yang diartikan tanah dan dihubungkan 

dengan usaha pertanian. Didalam kehidupan kita, tanah memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan pembangunan bangsa, karena didalam konstitusi Undang- 

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dituangkan 

dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa:  

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 
 
Peraturan Daerah (Perda) merupakan penjabaran peraturan yang lebih tinggi, 

termasuk Undang-undang. Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai norma 

yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga di dalamnya harus ada nilai 

filosofis mutlak harus tertuang di dalam undang- undang, begitu pula di dalam sebuah 

Perda. Butir kelima dari Pancasila adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
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Indonesia yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menjamin akan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk berusaha dan 

memanifestasikan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya.  

Rancangan Perda tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan 

yang akan disusun secara filosofis harus mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945. 

Oleh karenanya Ranperda ini dirancang dengan tujuan akhir menciptakan 

kesejahteraan bagi seluruh warga negara/masyarakat sebagai pewujudan butir ke-5 

Pancasila.  

Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wilayah yang memiliki lahan yang luas dan 

memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang 

Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan 

kemakmuran masyarakat Mahakam Ulu, sebagaimana amanat Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting 

digunakan untuk pengembangan perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai 

Sumber Daya Alam Yang Terbarukan. Dan mengembalikan Kabupaten Mahakam Ulu 

menjadi wilayah yag mampu menghidupkan lahan yng kritis untuk mampu 

produktivitas kembali dalam bingkai program Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 

yaitu agribisnis dan agri-industry serta penghijauan Kembali. Penyelenggaraan 

Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, 

keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan 

lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.  

 

B. Landasan Sosiologis 

Proses penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) wajib memberikan 

keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Roscoe Pound 

mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (law as 

a tool of social engineering), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang 

sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (Rasjidi dan Sidharta, 1988). 

Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses 

penentuan hukum (legal policy making). Pembentukan sebuah peraturan daerah harus 

memperhatikan aspek:  

• Social Need (Kebutuhan Masyarakat);  
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• Social Condition (Kondisi Masyarakat);  

• Social Capital (Modal/kekayaan masyarakat); 

Dalam perkembangannya, usaha industri perkebunan belum memberikan hasil 

yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan 

tingkat daerah kabupaten. Oleh karena itu, untuk memperoleh daya guna dan hasil 

guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan, maka 

penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah perlu diatur dengan Peraturan 

Daerah, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan perkebunan, 

menangani konflik sengketa lahan perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, 

kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha 

perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.   

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan 

usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan 

pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku 

industri, memberikan pelindungan kepada pelaku usaha industri perkebunan dan 

masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, 

bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan dan 

dapat dikembangkan menjadi agriwisata. 

Urgensi penyusunan ranperda pembangunan dan pengelolaan industri 

perkebunan berbasis kemitraan adalah karena meningkatkan kebutuhan masyarakat 

akan produk perkebunan. Peningkatan kebutuhan akan produk ini disebabkan oleh 

meningkatkan jumlah pendudukan dan peningkatan daya beli sebagian masyarakat. 

Sebagai akibatnya kebutuhan bahan baku industri perkebunan juga semakin 

meningkat. Pemenuhan kebutuhan bahan baku tersebut dilakukan dengan 

pembangunan perkebunan.  

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah sekitar 15.315 Km2 atau kurang 

lebih 7,26% dari luas Provinsi Kalimantan Timur telah dikembangkan tanaman 

perkebunan dengan luas areal 25.036ha (2020) yang dikembangkan oleh rakyat 

(petani/pekebun) dan perusahaan perkebunan (negara/swasta). Perkembangan 

pembangunan perkebunan yang pesat terutama oleh perusahaan besar swasta telah 
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banyak memberi manfaat positif bagi masyarakat dan daerah, namun juga memberikan 

dampak negatif yang diindikasikan dengan munculnya konflik-konflik perkebunan.  

Tabel 4.1. Luas Areal, produksi dan Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan  
di Kab. Mahakam Ulu Tahun 2019 

Nama Komoditi Luasan Total 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Produktivitas 
(Kg/Ha) 

Jumlah Petani 
(KK/TKP) 

Kelapa Sawit 21.740 127.110 6.952 3.260 
K a r e t 1.763 - - 545 
K a k a o 1.499 282 440 224 
Kelapa Dalam 30 5 217 20 
L a d a 3 - - 2 
T e b u 1 0,15 150 2 
Total Tahun 2019 25.036 127.397 6.537 4.053 

Tahun 2018 25.076 285 268 4.435 
Tahun 2017 22.721 276 248 4.273 
Tahun 2016 22.899 642 577 4.823 
Tahun 2015 15.075 619 557 7.738 
Tahun 2014 2.870 373 418 2.080 
Tahun 2013 3.279 379 434 2.080 
Tahun 2012 - - - - 
Tahun 2011 - - - - 

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2020) 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Mahakam Ulu yang pada umumnya 

menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian, masih banyak yang belum mampu 

hidup dengan layak. Pembangunan perkebunan seyogyanya harus memberi manfaat 

bagi semua pihak terkait. 

Berdasarkan kondisi sosiologis tersebut, maka pengaturan pengelolaan usaha 

perkebunan dalam sebuat Peraturan Daerah menjadi urgen. Perda ini harus mampu 

mengatur aspek social need, social condition dan social capital masyarakat Kabupaten 

Mahakam Ulu.  

 
C. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan 

peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis formil 

dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal 

dari peraturan perundang-undangan lain yang memberi kewenangan bagi suatu 

lembaga/instansi untuk membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan 

yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan 

diatur.  
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Adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah 

pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik 

hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 

Di samping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan 

perundang- undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-

undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi 

antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan 

antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan 

perundang undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di 

lapangan. Oleh karena setiap tindakan pemerintahan harus berdasar kewenangan yang 

diberikan oleh hukum. Maka dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik 

tindakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum, tanpa adanya 

kewenangan yang diberikan oleh hukum suatu kewenangan tersebut dapat berakibat 

batal demi hukum.  

Persyaratan yuridis “juridische gelding” sangat penting dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya, ahli hukum tata negara seperti 

Manan (1992) mengemukakan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.  

Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan 

perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan 

daerah harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak maka 

peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “van rechtwegeneitig”, dan 

dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. 

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-

undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-

undangan tingkat yang lebih tinggi atau sederajat. 

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak 

diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya 

keharusan suatu Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan 

DPRD. 

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
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Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka 

harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hirarki Peraturan perundang-

undangan adalah UUD, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda 

Kabupaten/Kota. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) telah menetapkan 

peraturan tentang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka peningkatan 

kualitas perumahan dan permukiman yang selanjutnya akan dijelaskan secara detail 

dalam materi pengaturan perumahan dan permukiman.  

Bahwa wilayah Daerah mempunyai potensi sumber daya perkebunan yang 

telah berkembang sehingga perlu diatur/ diarahkan untuk pembangunan dan 

pengelolaan industri perkebunan berbasis kemitraan; bahwa pembangunan 

perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah 

Daerah dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan 

berwawasan lingkungan; Pengembangan Perkebunan, tersebut meliputi perencanaan 

Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan 

pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, 

penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia 

Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha 

Perkebunan. 

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan, 

penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, 

pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem 

data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha 

Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta 

masyarakat dalam penyusunan Ranperda Pembangunan dan Pengelolaan Industri 

Perkebunan Berbasis Kemitraan. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 
PERATURAN DAERAH 

 
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri 

Perkebunan Berbasis Kemitraan di Kabupaten Mahakam Ulu, adapun sasaran yang 

akan diwujudkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat Kabupaten 

Mahakam Ulu terkait pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan berbasis 

kemitraan. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan dicantumkan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk:  

1. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;  

2. meningkatkan sumber devisa negara;  

3. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;  

4. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan 

pangsa pasar;  

5. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri 

dalam negeri;  

6. memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;  

7. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, 

bertanggung jawab, dan lestari; dan  

8. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.  

Jangkauan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang 

Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan adalah 

disusun untuk memberikan pedoman terhadap Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 

disektor perkebunan. 
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B. Ruang Lingkup  

1. Ketentuan Umum  

Ketentuan umum yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut : 

1) Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. 

2) Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.  

3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 
Daerah.   

6) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang dibidang usaha 
perkebunan;  

7) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas yang membidangi 
perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu;  

8) Instansi/Badan terkait adalah instansi/badan yang mempunyai hubungan 
langsung terhadap pembangunan dan pengelolaan industri perkebunaan berbasis 
kemitraan;  

9) Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) adalah Tim yang 
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu yang berfungsi sebagai 
Forum Koordinasi dan Konsultasi antar instansi yang terkait dalam pembinaan dan 
pengamanan pengembangan pembangunan perkebunan di daerah, termasuk 
kemitraan industri perkebunan.  

10) Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah 
dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha 
menengah dan/ atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 
memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan;  

11) Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, 
menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara 
perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat disekitar 
perkebunan;  

12) Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada 
tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai,mengolah, 
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dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;  

13) Tanaman Perkebunan Tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman 
tahunan karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman 
perkebunan;  

14) Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa 
perkebunan;  

15) Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman 
perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan 
tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman;  

16) Sistem budidaya tanaman perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan 
tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang 
berlaku bagi tanaman perkebunan;  

17) Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang 
memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer 
perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping;  

18) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan 
penanganan dan pemprosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman 
perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan 
memperpanjang daya simpan;  

19) Pelaku usaha perkebunan adalah masyarakat dan perusahaan yang mengelola 
usaha perkebunan;  

20) Masyarakat pekebun adalah perorangan dan/atau kelompok Warga Negara 
Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai 
skala tertentu;  

21) Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia 
atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan 
di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;  

22) Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau 
seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan 
maupun perusahaan;  

23) Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan 
usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik 
yang diwajibkan memiliki izin usaha;  

24) Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan 
pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan 
untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi;  

25) Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan 
yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk 
ikutan dan produk lainnya;  

26) Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman 
mulai dari sub sistem produksi, pengolahan, pemasaran, dan jasa penunjang;  
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27) Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Swasta/ Perusahaan Swasta 
baik Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman 
Modal Joint Venture serta Koperasi;  

28) Koperasi Perkebunan adalah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang melaksanakan 
kemitraan antara masyarakat pekebun dengan perusahaan perkebunan;  

29) Masyarakat pekebun adalah Warga Negara Indonesia yang menyerahkan lahan dan 
bernaung dalam kelompok, koperasi atau perorangan;  

30) Kebun Masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan 
untuk karyawan, kelompok atau perorangan pekebun peserta;  

31) Kebun Perusahaan adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan untuk kebun 
sendiri;  

32) Kebun Kas Desa adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan untuk 
kepentingan desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa;  

33) Perizinan Usaha Perkebunan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat 
berwenang untuk melaksanakan usaha perkebunan;  

34) Tata Urutan Penerbitan Perizinan Usaha Perkebunan adalah tahapan-tahapan 
yang harus dilakukan dalam rangka penerbitan perizinan usaha perkebunan;  

35) Analisa Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan 
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
usaha dan /atau kegiatan;  

36) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak 
wajib melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;  

37) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL 
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

38) Pencadangan Lahan adalah penyediaan areal tanah untuk keperluan 
pembangunan perkebunan sesuai dengan tata ruang wilayah;  

39) Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh 
tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin 
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha 
penanaman modalnya;  

40) Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang wajib 
dimiliki Perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan 
dan/atau usaha industri perkebunan;  

41) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis berupa 
keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 
melakukan usaha budidaya perkebunan;  
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42) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis berupa 
keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 
melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;  

43) Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara untuk keperluan usaha perkebunan;  

44) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-B adalah 
keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman 
perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;  

45) Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah 
keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan 
hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal;  

46) Klarifikasi Perusahaan Perkebunan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kerja 
perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun 
waktu tertentu;  

47) Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan 
perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan 
dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi dan lingkungan dalam kurun 
waktu tertentu;  

48) Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun 
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul 
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya 
sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber 
daya alam;  

49) Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman 
dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta 
hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
alam;  

50) Adat Istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial 
yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan 
perkembangan masyarakat hukum adat serta nilai atau norma lain yang masih 
dihayati dan dipelihara masyarakat hukum adat sebagaimana terwujud dalam 
berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat;  

51) Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani 
masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat 
istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional;  

52) Hak adat adalah kepemilikan individu dan kepemilikan bersama masyarakat adat 
atas tanah dan benda-benda budaya peninggalan sejarah;  

53) Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang dikuasai berdasarkan hukum adat, 
baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, 
baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya didasarkan atas 
verifikasi dan diakui kesatuan masyarakat hukum adat;  
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54) Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk 
mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan hasil-hasilnya, 
di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat. 

BAB Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  
 

1. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang 

digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan 

permukiman.  

2. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud 

meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, jalan lingkungan, 

penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, 

pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran.  

3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi 

yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan/atau kualitas 

bangunan yang tidak memenuhi syarat.  

4. Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud merupakan kondisi 

bangunan gedung pada perumahan dan permukiman tidak memenuhi 

ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit 

pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu 

zona; dan/atautidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas 

lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling 

sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi 

lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah 

jalan.  

5. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

rencana tata ruang sebagaimana dimaksudmerupakan kondisi bangunan 

gedung pada perumahan dan permukiman dengan Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Koefisien 

Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.  

6. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang 

tidak sesuai dengan persyaratan teknis.  
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7. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud terdiri dari 

pengendalian dampak lingkungan; pembangunan bangunan gedung di atas 

dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; keselamatan 

bangunan gedung; kesehatan bangunan gedung; kenyamanan bangunan 

gedung; dan kemudahan bangunan gedung.  

8. Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka 

penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk 

pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.  

9. Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan 

bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan 

kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan 

pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). 

10. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud 

mencakup jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan 

perumahan atau permukiman; dan/atau kualitas permukaan jalan lingkungan 

buruk.  

11. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau 

permukiman sebagaimana dimaksud merupakan kondisi sebagian lingkungan 

perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. 

12. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud 

merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan 

permukaan jalan.  

13. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud 

mencakup: ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau tidak 

terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.  

14. Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud merupakan 

kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki 

kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.  

15. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana 

dimaksud merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam 

lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 

liter/orang/hari.  
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16. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud 

mencakup: drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan 

sehingga menimbulkan genangan; ketidaktersediaan drainase; tidak terhubung 

dengan sistem drainase perkotaan; tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi 

limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau kualitas konstruksi drainase 

lingkungan buruk.  

17. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga 

menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana 

jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga 

menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam 

dan terjadi lebih dari 2 kali setahun. 

18. Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana 

saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.  

19. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud 

merupakan kondisi dimana saluranlokal tidak terhubung dengan saluran pada 

hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan 

menimbulkan genangan.  

20. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya 

sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran 

drainase tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin; dan/atau 

pemeliharaan berkala.  

21. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud 

merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa 

galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.  

22. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud 

mencakup sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis 

yang berlaku; dan/atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak 

memenuhi persyaratan teknis.  

23. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku 

sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada 

lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, 

yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara 

individual/domestik, komunal maupun terpusat. 
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24. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud merupakan kondisi prasarana dan sarana 

pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana: kloset leher 

angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau tidak tersedianya sistem 

pengolahan limbah setempat atau terpusat.  

25. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana 

dimaksudmencakup: a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai 

dengan persyaratan teknis; b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi 

persyaratan teknis; dan/atau c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh 

sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.  

26. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan 

merupakan kondisi persampahan pada permukiman tidak memadai sebagai 

berikut: tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau 

rumah tangga; tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, 

recycle) pada skala lingkungan; gerobak sampah dan/atau truk sampah pada 

skala lingkungan; dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala 

lingkungan.  

27. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan 

pada lingkungan teknis sebagaimana dimaksud dimana prasarana dan sarana 

lingkungan perumahan atau perumahan atau permukiman tidak memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: pewadahan dan pemilahan domestik; 

pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan.  

28. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga 

terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, 

tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud merupakan kondisi 

dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak 

dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin; dan/atau pemeliharaan berkala.  

29. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud 

mencakup ketidaktersediaan: a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau b. 

sarana proteksi kebakaran.  
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30. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud 

merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran 

yang meliputi: pasokan air dari sumber alam maupun buatan; jalan lingkungan 

yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; sarana 

komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi 

pemadam kebakaran; dan data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.  

31. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud 

merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran 

yang meliputi: alat pemadam api ringan (APAR); mobil pompa; mobil tangga 

sesuai kebutuhan; dan peralatan pendukung lainnya. 

32. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan 

pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak 

lokasi secara geografis.  

33. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud 

terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh: di atas air; di tepi air; 

di dataran; di perbukitan; dan di daerah rawan bencana.  

34. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud 

disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Kabupaten Barru.  

35. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud 

harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang. 

36. Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud maka 

keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.  

C. Muatan Materi Peraturan Daerah 
 
1. Perencanaan usaha perkebunan 

Pada bagian ini disebutkan Perencanan perkebunan dimaksudkan untuk 

memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan 

penyelenggaraan usaha bidang perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Mahakam Ulu dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

Perencanaan Perkebunan berdasarkan RPJMN, RPJMD dan RTRW Kabupaten 

Mahakam Ulu. Perencanaan perkebunan meliputi:  

a. Lahan yang diperuntukan pengembangan perkebunan;  
b. Jenis tanaman perkebunan;  
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c. Sumber daya manusia perkebunan;  
d. Kelembagaan perkebunan;  
e. Keterpaduan pengembangan agribisnis hulu-hilir;  
f. Sarana dan prasarana perkebunan; dan  
g. Pembiayaan.  

 
2. Jenis usaha, industri dan pemasaran hasil usaha perkebunan. 

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan/ 

atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil industri 

perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang 

perdagangan. 

 
3. Kemitraan usaha perkebunan. 

Secara umum pola kemitraan dilaksanakan dengan:  

a. Pola kemitraan inti-plasma, yaitu usaha besar sebagai inti membina dan 
mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma;  

b. Pola kemitraan sub kontrak, yaitu usaha besar memberikan pada usaha kecil 
untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan usaha besar;  

c. Pola kemitraan dagang umum yaitu usaha besar menerima pasokan 
kebutuhan dari usaha kecil;  

d. Pola kemitraan waralaba, yaitu usaha besar memberikan waralaba kepada 
usaha kecil yang memiliki kemampuan;  

e. Pola kemitraan keagenan,yaitu usaha besar sebagai agen dan penyedia bagi 
usaha kecil; dan 

f. Pola kemitraan bentuk-bentuk lain.  
 

4. Pola pengembangan kemitraan dan pembiayaan usaha perkebunan. 
Pola pengembangan dengan pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 10 dapat berupa : 

a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pembangunan yang modal 

usahanya 100% dimiliki oleh kelompok masyarakat dan/ atau Koperasi Usaha 

Perkebunan;  

b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu Pola Pembangunan yang 

sahamnya 65% dimiliki Koperasi dan 35% dimiliki Investor atau Perusahaan;  

c. Pola Patungan Investor dengan Koperasi, yaitu Pola Pembangunan yang 

sahamnya maksimal 80% dimiliki Investor atau Perusahaan dan minimal 20% 

dimiliki Koperasi yang ditingkatkan secara bertahap (merupakan 

pengembangan kebun dengan kepemilikan saham antara saham perusahaan 
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dan saham masyarakat pekebun adalah 70% : 30% dan tanpa beban yang 

ditanggung masyarakat pekebun);  

d. Pola BOT (Build, Operate, and Transfer), yaitu pola pembangunan dimana 

pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/ perusahaan yang 

kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada Koperasi;  

e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara) yaitu Pola Pembangunan dimana investor 

atau perusahaan membangun kebun dan/ atau pabrik pengolahan hasil 

perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat atau pemilik 

yang tergabung dalam Koperasi. 

f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, 

membutuhkan antara Petani Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.  

 
5. Luas dan pembebasan lahan usaha perkebunan. 

Lahan yang disediakan untuk pembangunan usaha perkebunan dengan pola 

kemitraan terdiri dari :  

a. Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dan komponen 
penunjang;  

b. Lahan untuk pembangunan kebun Perusahaan dan komponen 
penunjang;  

c. Lahan untuk pengembangan kebun kas desa.  
 
6. Perizinan usaha perkebunan. 

Jenis perizinan usaha perkebunan sesuai tata urutannya adalah sebagai berikut :  

a. Pencadangan lahan;  
b. Izin lokasi;  
c. IUP/IUP-B/IUP-P;  
d. Hak Guna Usaha.  

 
7. Pelaku kemitraan usaha perkebunan. 

Pelaku kemitraan usaha perkebunan terdiri dari Pemerintah, perusahaan 

perkebunan, atau investor bidang perkebunan dan masyarakat pekebun. Badan 

Hukum asing atau perorangan Warga Negara Asing yang melakukan kemitraan 

usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan 

membentuk Badan Hukum Indonesia.  

 
8. Hak, kewajiban dan larangan usaha perkebunan 
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Perusahaan perkebunan mempunyai hak:  

a. Mengelola kebun kemitraan yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak 

Pakai;  

b. Memperpanjang Hak Guna Usaha berakhir dan proses perpanjangannya 

dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;  

c. Dapat membeli produksi komoditi perkebunan milik masyarakat pekebun 

apabila sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;  

d. Memperoleh jaminan keamanan dan kepastian hukum.  

Perusahaan Perkebunan mempunyai kewajiban:  
a. Membangun kebun masyarakat secara bersamaan dan setara dengan kebun 

Perusahaan dari target pembangunan kebun;  
b. Mengalihkan hak kepemilikan kebun kepada masyarakat sesuai dengan 

perjanjian kemitraan sesuai dengan standar teknis perkebunan paling lambat 
pada umur usia produksi;  

c. Membangun Kebun Kas Desa dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa;  
d. Membeli hasil produksi komoditi perkebunan masyarakat yang memenuhi 

standar mutu dan harga pasar;  
e. Mengurus proses sertifikasi hak atas tanah kebun masyarakat dan kebun kas 

desa;  
f. Menyambung jalan penghubung, jalan produksi, jalan koleksi, dan fasilitas 

umum lainnya yang disesuaikan dengan tata ruang kebun dan tata ruang 
pemukiman penduduk di areal perkebunan sesuai rekomendasi dinas terkait;  

g. Bersama-sama Pemerintah Daerah, TP3K, dan Masyarakat Pekebun mengatur 
tata ruang pembangunan kebun;  

h. Membantu dan mendorong masyarakat pekebun untuk menabung dan/ atau 
ikut asuransi guna menyediakan dana peremajaan kebun;  

Larangan Perusahaan Perkebunan: 

a. Perusahaan perkebunan dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan 

masyarakat pekebun atau masyarakat pemilik lahan selama proses 

pembangunan dan pengembangan kebun.  

b. Perusahaan perkebunan dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan 

masyarakat pekebun dalam hal membeli dan menetapkan harga produksi.  

 
9. Pembinaan, pengawasan dan pengamanan usaha perkebunan. 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan 

oleh Bupati dengan instansi terkait di Kabupaten dalam wadah TP3KP dan 

dibantu oleh SATGAS di tingkat Kecamatan dan SATLAK di tingkat Desa. 
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10. Ketentuan sanksi  

Dalam peraturan daerah ini, sanksi yang akan diterapkan adalah sanksi 

andministratif dan sanksi pidana berupa: (a) menghentikan kegaitan perusahaan, 

(b) membatalkan izin usaha perkebunan. Sedangkan sanksi pidana berupa pidana 

kurungan dan denda sesuai peraturan yang berlakuk terkait bidang perkebunan. 

BAB VI 
P E N U T U P 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan perkebunan di 

Mahakam Ulu, permasalahan yang berkembang, dan hasil telaah akademik dari aspek 

filosofis, sosiologis dan yuridis, maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan, 

dinilai telah akan mampu mengatur para pihak dalam menyelenggarakan 

pembangunan perkebunan. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan yang disusun 

merupakan respon terhadap kebijakan Pemerintahan Hijau (Green Government Policy), 

sehingga pembangunan perkebunan tetap berada pada koridor “pembangunan”. 

 

B. Rekomendasi  

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pertanian khususnya 

pembangunan perkebunan maka peraturan daerah yang mengatur tentang 

Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemitraan harus segera 

disusun dan ditetapkan. Rancangan peraturan daerah dimaksud harus dibawa ke 

dalam sebuah konsultasi publik untuk memastikan keterlibatan para pihak di dalam 

penyusunannya. Konsultasi publik harus bersifat deliberatif dan harus dipastikan 

keterlibatan semua pihak, dan harus dirancang suatu mekanisme yang memastikan 

semua masukan yang diberikan di dalam konsultasi publik direspon oleh pihak terkait.  

Pada saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu segera mengagendakan 

pembahasan Ranperda dimaksud dengan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan 

selanjutnya ditetapkan.  
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