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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama dengan mendasarkan pada 
nilai gotong royong yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. 
Kemitraan dalam hal ini menitikberatkan pada peran aktor atau mitra 
yang berkontribusi pada pencapaian sebuah program dengan dukungan 
semua pihak. Secara lebih lanjut, pencapaian keberhasilan sebuah 
program ini tidak bisa dilakukan oleh aktor tunggal, tetapi merupakan 
kolaborasi bersama antar aktor.

Membangun kemitraan yang baik harus memperhatikan pondasi serta 
pilar yang ideal. Pondasi serta pilar dalam kemitraan inilah yang nantinya 
akan mengawal program kemitraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan 
yang berorientasikan pada kemajuan bersama para aktor yang terlibat.

Dalam buku ini, bangunan akan pondasi serta pilar kemitraan 
divisualisasikan berdasarkan pada studi kasus best practice kemitraan 
di bidang bisnis, sosial dan pemerintahan. Pada kesimpulannya, pondasi 
kemitraan mengarahkan pada penguatan akan analisis kebutuhan 
dan perencanaan, manajemen dalam kemitraan serta evaluasi dalam 
kemitraan. Pondasi akan kemitraan ini pada dasarnya menjadi pijakan 
untuk bisa menegakkan pilar-pilar kemitraan yang terdiri dari values 
kemitraan yang menekankan pada objective, motivation, benefit, 
leadership, commitment, integrity, suistainability dan equity.
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TENTANG PROGRAM KEMITRAAN

FILOSOFI KEMITRAAN:

Konsep kemitraan merupakan konsep yang 
memfokuskan pada aspek “caring” yaitu konsep 
yang memberikan empati dan perhatian pada mitra 
sehingga saling memberikan sumber daya yang 
dimiliki. Kemitraan menitikberatkan pada peran aktor 
atau mitra yang berkontribusi pada pencapaian sebuah 
program dengan dukungan semua pihak. Secara lebih 
lanjut, pencapaian keberhasilan sebuah program 
ini tidak bisa dilakukan oleh aktor tunggal, tetapi 
merupakan kolaborasi bersama antar aktor. Gouillart 
(2014) menekankan bahwa kemitraan sebagai  
kolaborasi antar aktor dalam berinteraksi mendukung 
sinergi sebuah aktivitas yang saling menguntungkan. 
Pencapaian program  hanya bisa dilakukan melalui 
kemitraan yang digalang antar aktor. Kemitraan 
ini merupakan sebuah kolaborasi antar aktor yang 
bersama-sama untuk menjalankan masing-masing 
peran dengan capaian tujuan yang sama. Andrews 
dan Entwistle (2010) berpendapat bahwa kemitraan 
merupakan kombinasi sumber daya yang dimiliki 
oleh masing-masing aktor yang dioptimalkan untuk 
mencapai tujuan bersama. Kolaborasi antar aktor ini 
menggunakan pendekatan stakeholder (pemangku 
kepentingan) yang menunjukkan bahwa pihak-pihak 
terkait termasuk pemerintah, mitra lain, konsumen, 

masyarakat, investor, lembaga sosial bersama-
sama mendukung pelaksanaan sebuah program. 
Dengan adanya kolaborasi antar aktor ini, memiliki 
daya dukung yang lebih besar untuk mencapai tujuan 
program (Russo & Perrini, 2010).
Kemitraan memiliki akar budaya yang berasal dari 
nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya Indonesia, 
yaitu kebersamaan. Selain itu, penguatan kemitraan 
juga didukung dengan adanya konsep gotong 
royong. Konsep ini mendukung adanya kerja kolektif 
yang berasal dari semua pihak yang berpartisipasi 
untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong 
menekankan pentingnya untuk tidak sendirian 
dalam menuntaskan kegiatan atau program. Para 
pihak yang  bersama-sama dalam menyelesaikan 
pekerjaan, akan menghasilkan luaran atau hasil 
yang optimal. Kebersamaan ini menciptakan adanya 
sinergi yang merupakan kombinasi antar kompetensi 
dan keahlian dari semua pihak yang bersifat saling 
melengkapi. Rasa kebersamaan dalam gotong royong 
ini diharapkan dapat saling meringankan beban atau 
tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing 
yang memiliki peran. 



Kemitraan yang dibangun juga didasarkan berasal 
dari dukungan kearifan lokal, insentif dan dorongan 
politik atau kepentingan tertentu. Terkait dengan 
kearifan lokal, sebuah program kemitraan bisa 
didorong karena adanya kebutuhan untuk pemenuhan 
masyarakat lokal di sebuah wilayah.

Kebutuhan lokal ini bisa dijadikan program kemitraan 
dari sejumlah institusi yang bisa dioptimalkan sumber 
daya yang dimiliki. Pemenuhan kebutuhan lokal 
ini bisa dijadikan sebagai bentuk kemitraan yang 
memberikan nilai tambah bagi wilayah dan alokasi 
sumber daya mitra lebih efisien dan efektif. Kemitraan 
juga didorong adanya kepentingan tertentu karena 
adanya target pencapaian dalam institusi. Hal ini juga 
terkait dengan pemenuhan tuntutan dari pemerintah 
terkait dengan pelaksanaan peraturan tertentu. Untuk 
bisa mencapai target, kemitraan dibutuhkan agar bisa 
mengoptimalkan sumber daya agar bisa bersinergi. 
Kemitraan juga bisa terlaksana karena adanya insentif 
atau hibah tertentu. Untuk melaksanakan program 
berbasis hibah, sebuah institusi terkadang perlu 
mengembangkan kerjasama dengan mitra lain karena 
kebutuhan akan kompetensi atau sumber daya lain.



TUJUAN PENULISAN KEMITRAAN:

Universitas Paramadina, CCPHI serta Ford Foundation membangun 
kemitraan dalam upayanya untuk membuat material pembelajaran 
yang mampu menjangkau.

PROFIL MITRA PENULISAN STUDI KASUS BISNIS, SOSIAL
DAN PEMERINTAHAN

Yayasan Ancora adalah sebuah 
organisasi filantropis yang 
memiliki tujuan untuk bisa 
menghasilkan pemikir-pemikir 
terbaik dan mampu terdaftar 
dalam pendidikan tinggi umum 
adalah suatu keharusan. Hal 
ini diharapkan akan mampu 
membangun sumber daya 
manusia di Indonesia sehingga 
Indonesia dapat memainkan 
peran kepemimpinan yang lebih 
besar di dunia, sepadan dengan 
ukuran dan sejarahnya. Melalui 
beasiswa bagi warga negara 
Indonesia untuk mengikuti 
universitas terbaik di dalam dan 
luar negeri. Yayasan Ancora 

berharap dapat mengembangkan 
“creme de la crème” yang pada 
akhirnya akan menjadi instrumen 
perubahan bagi Indonesia. Ini 
adalah bagian dari pendekatan 
dua cabang yang juga berusaha 
untuk memberikan pendidikan 
dasar kepada masyarakat di 
seluruh nusantara yang semakin 
lama semakin meluas dan mampu 
menyentuh hingga ke pelosok 
talenta-talenta di negara ini.

Sejak didirikan tahun 1958 di 
Bandung dengan nama Bapemil (Bank 
Pensiunan Militer), BTPN mengalami 
berbagai perubahan. Perubahan 
yang fundamental adalah pada 
tahun 2008, dimana TPG Nusantara 
S.ar melakukan akuisi saham BTPN 
sebesar 71,6% melalui pembelian 
saham di BEI dan BTPN menjadi 
bank dengan aset Rp 13,7 triliun. 
Sejak saat itu, BTPN menjadi yang 
memfokuskan diri untuk melayani dan 
memberdayakan segmen masyarakat 
berpendapatan rendah yang terdiri 
dari para pensiunan, pelaku usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM), 
serta komunitas prasejahtera 
produktif (mass market).



ISDC (INDONESIAN SERVICE 
DIALOG COUNCIL) didirikan pada 
tahun 2010 dalam sebuah forum 
dialog ad-hoc yang melibatkan 
Kamar Dagang Indonesia 
(KADIN), Centre for Strategic and 
International Studies (CSIS), dan 
Bank Dunia (World Bank).

Pada rentang waktu 2012-2013, 
ISDC mendapat dukungan dari 
program USAID SEADI di bawah 
koordinasi APINDO yang selanjutnya 
akan bertindak sebagai salah 
satu Dewan Penasehat (Board of 
Trustee). Dukungan dan bantuan 
pendanaan dari USAID menandai 
dimulainya proses penguasaan 
institusi yang fokus untuk 
membangun profil dan kesadaran 
publik tentang ISDC.

PT POS LOGISTIK INDONESIA, 
Pada 17 Februari 2012, Poslog 
resmi menjadi anak perusahaan 
dari PT Pos Indonesia. Poslog 
dapat beroperasi lebih mandiri 
dengan memanfaatkan jaringan 
yang sudah dimiliki oleh PT Pos 
Indonesia yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 

Visi Poslog adalah menjadi 
perusahaan penyedia solusi 
logistik terbaik di Indonesia 
sedangkan misi Poslog adalah 
menjadi jawaban bagi tantangan 
logistik di Indonesia, dengan 
menggabungkan kemampuan 
perusahaan dalam memberikan 
solusi melalui pendekatan nasional 
yang disinergikan dengan solusi 
global  untuk penggunaan teknologi 
yang tepat, sehingga kehadiran 
Poslog tidak hanya memberikan 
solusi bagi pelanggan tetapi juga 
memberikan keuntungan kepada 
investor dalam meningkatkan 
perekonomian Indonesia. 

BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) 
UGT SIDOGIRI, Keberadaan BMT 
UGT Sidogiri tidak bisa dilepaskan 
dari berdirinya Koperasi Pondok 
Pesantren (Kopontren) yang didirikan 
oleh K. A. Sa’dullah Nawawi, sebagai 
salah seorang pengasuh Pondok 
Pesantren Sidogiri (PPS) pada tahun 
1961.  Lahirnya Kopontren ini sangat 
membantu para santri, Kopontren 
bisa melayani kebutuhan santri 
Pondok Pesantren Sidogiri terutama 
kebutuhan di bidang pendidikan 
dan pengajian. kopontren ini baru 
berbadan hukum koperasi pada tahun 
1997 dengan nama Koperasi Pondok 
Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri) 
koperasi ini bergerak di sektor riil 
berbentuk mini market, kantin santri, 
toko alat tulis kantor, Percetakan, toko 
busana muslim, oleh oleh haji dan 
umroh dengan menggunakan nama 
“Toko Basmalah”. Saat ini terdapat 
sekitar 130 Unit gerai Basmalah yang 
tersebar di wilayah Jawa Timur dan 
berkantor pusat di desa Sidogiri.



Majalah Tempo pada awalnya 
didirikan oleh tiga pihak yaitu 
Yayasan Jaya Raya-yang dipimpin 
Ir. Ciputra; individu-individu yang 
sebelum bekerja di majalah 
Ekspres, maupun di majalah 
Djaja dengan Grafiti Pers sebagai 
penerbit utamanya. Pada tahun 
2001, PT. Arsa Raya Perdana 
yang menjadi pengelola dari 
Majalah Tempo mulai melakukan 
penawaran saham keluar 
kepada publik yang kemudian 
melakukan perubahan nama 
menjadi PT Tempo Inti Media 
Tbk. (Perseroan). PT Tempo Inti 
Media Tbk memiliki visi sebagai 
perusahaan media yang menjadi 
acuan dalam upayanya untuk bisa 
meningkatkan kebebasan publik 
dalam berpikir, berpendapat serta 
dapat membangun peradaban 
yang menghargai kecerdasan 
dan perbedaan. Untuk misi 
perusahaan sendiri yaitu pertama, 
diarahkan pada menghasilkan 

sebuah produk multimedia yang 
dalam hal ini memenuhi unsur 
nilai independensi serta bebas 
dari segala tekanan dengan 
upayanya menampung dan 
menyalurkan secara adil suara 
yang berbeda-beda; kedua, 
menghasilkan sebuah produk 
multimedia yang memiliki mutu 
tinggi dan selalu berpegang pada 
kode etik jurnalisme; ketiga, 
mengarahkan pada pembentukan 
tempat kerja yang sehat dan 
memberikan kesejahteraan serta 
memberikan gambaran akan 
keragaman Indonesia; keempat, 
menjadikan perusahaan yang 
memiliki sebuah proses kerja 
dengan menekankan pada aspek 
menghargai serta mengarahkan 
pada tujuan peningkatan nilai 
tambah kepada semua pemangku 
kepentingan; kelima, menjadikan 
perusahaan sebagai lahan 
kegiatan yang ke depannya dapat 
memperkaya khazanah artistik, 
intelektual, dan dunia bisnis 
melalui peningkatan ide-ide baru, 
bahasa, dan tampilan visual yang 
baik dan menjadi pemimpin pasar 
dalam bisnis multimedia dan 
pendukungnya.

PT. Trakindo Utama adalah satu 
satunya perusahaan penyalur 
(dealer) resmi alat-alat berat 
produk Caterpillar di Indonesia. 
Caterpillar merupakan sebuah 
perusahaan produsen alat berat 
terkemuka di dunia asal Amerika, 
cakupannya meliputi industri 
pertambangan, minyak dan gas 
bumi, konstruksi, kehutanan dan 
pertanian, serta power system. 
PT. Trakindo Utama didirikan pada 
tahun 1970  dengan visi “Menjadi 
penyedia solusi jasa kelas dunia 
untuk peralatan Caterpillar“ dan 
dengan moto "The Customer 
Services Company".Visi tersebut 
diterjemahkan dalam misinya 
untuk membangun perusahaan 
yang mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan yang layak 
dan berkualitas bagi sebanyak 
mungkin rakyat Indonesia, 
dengan mengusung nilai-nilai 
pengembangan kompetensi 
karyawan secara berkelanjutan, 



mengupayakan pertumbuhan 
finansial, intelektual, dan citra 
perusahaan yang konsisten serta 
melakukan investasi kembali 
dalam bisnis yang dijalankan; 
dan mempertahankan standar 
kode etik yang tinggi dalam 
aktivitas bisnis. Tujuan utama 
Trakindo adalah untuk mencapai 
pertumbuhan dan profitabilitas 
usaha yang konsisten, dengan 
cara meningkatkan kemitraan 
berkelanjutan, memanfaatkan 
kemajuan teknologi, dan menjadi 
warga komunitas dunia usaha 
yang baik.

YAYASAN KESEJAHTERAAN ANAK 
INDONESIA (YKAI) didirikan pada 
17 Juli 1979 bertepatan dengan 
Tahun Internasional Anak oleh 
para pendirinya sebagai tanggapan 
terhadap ketiadaan kebijakan 
nasional, lembaga pemerintah 
maupun organisasi masyarakat 
sipil di bidang pembinaan dan 
pengembangan anak secara 
holistik, sementara begitu banyak 
dan beragam permasalahan 
anak yang terus muncul dan 
menanti penyelesaian.  YKAI 
kemudian bergerak dengan misi 
“menyalakan api”, yaitu mengajak 
semua pemangku kepentingan 
(stakeholders) terkait untuk bersama-
sama menyatukan paradigma 
mengenai anak sebagai investasi 
pembangunan sumber daya insani, 
yang perlu diperkuat kualitasnya 
dengan menjadikannya sebagai 
unsur strategis pembangunan.

D I N A S  K O M U N I K A S I , 
INFORMATIKA, STATISTIK DAN 
PERSANDIAN PEMERINTAH KOTA 
BOGOR

Diskominfostandi yang semula 
berbentuk Sub Bagian Pengolahan 
Data pada Sekretariat Daerah, 
pada tahun 1995 sampai tahun 
2001. Sejak Tahun 2001 sampai 
dengan 2005, dibentuklah Kantor 
Pengolahan Data Elektronik 
(KPDE) berdasarkan perda Nomor 
10 Tahun 2000. Berdasarkan 
Perda No. 13 Tahun 2008 
Mengenai Organisasi Perangkat 
Daerah, Bidang Telematika pada 
Dinas Informasi, Kepariwisataan 
dan Kebudayaan (DISPARBUD) 
beralih menjadi Bidang Kominfo 
pada Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika 
(DISHUBKOMINFO).



Sejak tahun 2016 terjadi 
perubahan Perangkat Daerah 
salah satunya adalah Kantor 
Komunikasi dan Informatika di 
ubah menjadi Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan 
Persandian. Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bogor. 
Visi dan misi Diskominfostandi 
kota Bogor menjadi acuan untuk 
tiap program dan kegiatan yang 
terjadi di dalam dinas. Berikut ini 
merupakan visi dan misi tersebut:

Visi ”Komunikasi dan Informatika 
sebagai Media Peningkatan SDM 
dan Pelayanan Prima”.

Misi Dinas Komunikasi, Informatika, 
Statistik dan Persandian Kota Bogor:

1. Meningkatkan kualitas 
pelayanan pemerintah kepada 
semua stakeholder. 

2. Meningkatkan Kapasitas 
layanan informasi dan 
pemberdayaan potensi 
masyarakat dalam rangka 
mewujudkan masyarakat 
informasi.

3. Meningkatkan transparansi, 
kontrol, dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka penerapan 
konsep Good Governance. 

4. Peningkatan mutu pelayanan 
public.

5. Mewujudkan lingkungan 
masyarakat bogor yang cerdas, 
dinamis dan kompetitif dalam 
persaingan lokal dan global.

6. Mewujudkan jaringan 
komunikasi yang efektif dan 
efisien.

7. Mengoptimalkan penggunaan 
web dan memanfaatkan email 
sebagai media dalam sistem 
informasi.

8. Mengoptimalkan pemanfaatan 
infrastruktur teknologi 
komunikasi dan  informatika 
guna mencapai efisiensi dan 
efektifitas kerja.

Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) telah berdiri 
sejak tahun 1945 dan telah 
bertransformasi dari waktu ke 
waktu. Visi Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
adalah ketangguhan bangsa 
dalam menghadapi bencana. Misi 
BNPB adalah melindungi bangsa 
dari ancaman bencana, melalui 
pengurangan risiko, membangun 
sistem penanggulangan bencana 
yang handal, menyelenggarakan 
penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu, terkoordinir, 
dan menyeluruh. BNPB memiliki 
beberapa tugas yang berkaitan 
dengan penanggulangan bencana. 
Tugas BNPB sebagai berikut (UU 
No. 24 Tahun 2007):

1. Memberikan pedoman dan 
pengarahan terhadap usaha 
penanggulangan bencana 
yang mencakup pencegahan 



bencana, penanganan 
bencana, penanganan tanggap 
darurat, rehabilitasi, dan 
rekonstruksi secara adil dan 
setara;

2. Menetapkan standarisasi dan 
kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan;

3. Menyampaikan informasi 
kegiatan penanggulangan 
bencana kepada masyarakat;

4. Melaporkan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 
kepada Presiden setiap 
sebulan sekali dalam kondisi 
normal dan setiap saat dalam 
kondisi darurat bencana;

5. Menggunakan dan 
mempertanggungjawabkan 
sumbangan/bantuan nasional 
dan internasional;

6. Mempertanggungjawabkan 
penggunaan anggaran yang 
diterima dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara;

7. Melaksanakan kewajiban 
lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan

8. Menyusun pedoman 
pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah.



KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI 
PERTAHANAN (KKIP) memiliki 
tujuan strategis yang ditulis 
dalam visi dan misi KKIP. 
Visi KKIP adalah terwujudnya 
kemandirian industri pertahanan. 
Terwujudnya kemandirian industri 
pertahanan bukan berarti kita 
harus memproduksi seluruh 
Alpalhankam sendiri, tetapi bisa 
memilih dari sumber manapun 
yang diinginkan. Kemandirian 
industri pertahanan, juga ditujukan 
untuk memberikan deterrent efect 
(efek gentar), karena kekuatan 
hankam kita akan sulit diukur 
oleh negara lain. Berbeda halnya, 
bila kita membeli dari negara lain, 
maka kekuatan hankam akan 
mudah diukur oleh negera lain, 
berdasarkan catatan transaksi 
pembelian Alpalhankam.

Misi KKIP adalah mengkoordinasikan 
kebijakan nasional dalam 
perencanaan, perumusan, 
pelaksanaan, pengendalian, 
sinkronisasi, dan evaluasi industri 
pertahanan.

Untuk mewujudkan visi dan misi 
tersebut, KKIP memiliki tugas 
dan wewenang yang diatur dalam 
Undang Undang 16 tahun 2012 
pasal 21. Adapun tugas dan 
wewenang tersebut meliputi :

1. Merumuskan kebijakan 
nasional yang bersifat 
strategis di bidang Industri 
Pertahanan.

2. Menyusun dan membentuk 
Rencana Induk Industri 
Pertahanan yang berjangka 
menengah dan panjang.

3. Mengoordinasikan 
pelaksanaan dan 
pengendalian Kebijakan 
Nasional Industri Pertahanan.

4. Menetapkan kebijakan 
pemenuhan kebutuhan 
Alpalhankam.

5. Mengkoordinasikan kerja 
sama luar negeri dalam 
rangka memajukan dan 
mengembangkan industri 
pertahanan.

6. Melakukan sinkronisasi 
penetapan kebutuhan 
Alpalhankam antara Pengguna 
dan Industri Pertahanan.

7. Menetapkan standar Industri 
Pertahanan.

8. Merumuskan kebijakan 
pendanaan dan/atau 
pembiayaan Industri 
Pertahanan.

9. Merumuskan mekanisme 
penjualan dan pembelian 
Alat Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan hasil Industri 
Pertahanan ke dan dari luar 
negeri.

10.Melaksanakan pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Industri Pertahanan 
secara berkala.
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Sebuah program maupun 
kegiatan yang baik, efektif, 
efisien serta mendapatkan hasil 
yang optimal tidak terlepas dari 
sejauh mana analisis kebutuhan 
dan perencanaan yang sudah 
dilakukan. Analisis kebutuhan dan 
perencanaan ini menjadi sangat 
penting sebagai cetak biru yang jelas 
atas pola kemitraan seperti apa 
yang akan dibentuk dan sekali lagi 
menekankan pada manfaat serta 
hasil akhir yang akan didapatkan 
oleh para pihak yang bermitra. 
Dalam analisis perencanaan dan 
kebutuhan akan membantu suatu 

institusi dalam memilih calon 
mitra yang tepat. Beberapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam 
membuat analisis kebutuhan dan 
perencanaan dalam kemitraan 
perlu melihat beberapa poin yaitu:

1. Kesesuaian visi dan misi serta 
values antar pihak yang bermitra, 
menekankan pada sebuah 
kondisi kesesuaian tujuan serta 
nilai sebagai dasar utama dalam 
perencanaan membangun 
sebuah kemitraan. Sekali lagi 
perlu dipahami dan disadari akan 
sebuah realitas keberadaan visi 
dan misi antar mitra yang akan 
sangat dimungkinkan memiliki 
tujuan yang berbeda. Visi dan 
misi yang berbeda menunjukkan 
sebuah kebutuhan yang berbeda. 
Selain itu, keberadaan visi dan 
misi yang berbeda mengarahkan 
pada values yang dimiliki oleh 
mitra dengan institusi yang akan 
menjalin kemitraan. Mitra yang 
memiliki visi dan misi sejalan 
dengan kebutuhan yang ingin 
dicapai oleh sebuah institusi 
serta tatanan values yang sama 
akan memberikan kemudahan 

dalam membangun kemitraan 
yang bersifat seimbang atau 
setara. Seperti halnya dalam 
pendekatan teori keseimbangan 
dalam membangun sebuah 
relasi, perbedaan mengarahkan 
pada tuntutan maupun paksaan 
pada satu pihak untuk melakukan 
perubahan. Perubahan atas 
sebuah tatanan kebiasaan 
tidak dapat dilakukan secara 
instan dan kecenderungannya 
akan memberikan rasa 
ketidaknyamanan dalam proses 
kemitraan. Yang mana situasi 
tersebut akan memiliki potensi 
dalam munculnya sebuah konflik  
sehingga kemitraan yang tidak 
efektif serta tidak berkembang 
dengan baik dapat saja terjadi. 

2. Adanya equity antar mitra. 
Keberadaan kondisi ekuitas 
maupun kesetaraan antar 
institusi yang menjalin kemitraan 
secara langsung merupakan hasil 
yang diawali dengan kesamaan 
bangunan visi, misi serta values. 
Kesamaan dalam ketiga hal 
tersebut secara otomatis akan 
menjadi dasar kesetaraan 

Analisis 
Kebutuhan dan 
Perencanaan



awal karena pada dasarnya 
antar institusi yang bermitra 
sudah memiliki persepsi yang 
sama untuk menjalin sebuah 
kemitraan untuk mencapai 
tujuan bersama. Kesamaan 
tersebut pada dasarnya juga 
akan mengurangi potensi 
munculnya persepsi pada 
satu pihak yang merasa lebih 
dominan yang nantinya dapat 
menimbulkan konflik dalam 
melaksanakan kemitraan. 
Kesetaraan dalam hal ini juga 
dipandang dengan perspektif 
yang lain yaitu mengarahkan 
pada bentuk kemitraan yang 
berbasis pada upaya saling 
melengkapi untuk pencapaian 
tujuan yang diinginkan. Bentuk 
kesetaraan lain yang juga 
menjadi catatan yaitu berupa 
kesetaraan reputasi institusi 
yang bermitra. Kesetaraan dalam 
reputasi pada dasarnya juga 
akan menguatkan optimisme 
dalam kemitraan bahwa 
kerjasama yang akan terjadi 
nantinya akan memberikan 
manfaat yang baik antar kedua 
belah pihak yaitu akan semakin 
saling menguatkan reputasi yang 
dimiliki oleh kedua belah pihak.

 3. Transparansi dalam kemitraan. 
Transparansi pada dasarnya 
mengarahkan pada sebuah 
keterbukaan. Keterbukaan yang 
dimaksud dalam hal ini ditujukan 
pada tiga hal yaitu keterbukaan 
terkait dengan potensi maupun 
kelemahan yang dimiliki oleh 
masing-masing institusi maupun 
calon mitra, keterbukaan yang 
mengarahkan pada tujuan yang 
ingin dicapai serta keterbukaan 
dalam rencana pelaksanaan 
yang diinginkan yang nantinya 
akan tertuang dalam sebuah 
kesepakatan formal. Pertama, 
keterbukaan akan potensi 
maupun kelemahan akan 
menjadi sebuah data awal 
yang sangat dibutuhkan dalam 
proses kemitraan. Keterbukaan 
terkait dengan potensi maupun 
kelemahan dimaksudkan agar 
dapat dilakukan analisa yang 
tepat dalam menetapkan 
tujuan maupun memprediksi 
hambatan-hambatan serta 
faktor pendukung yang 
ada dalam pelaksanaan 
program kemitraan ke depan. 
Dengan adanya keterbukaan 
tersebut, penetapan akan 
kondisi riil dengan keinginan 

pencapaian kondisi yang ideal 
dalam kemitraan tidak akan 
mengalami gap atau jarak 
yang terlalu lebar sehingga 
tujuan dalam kemitraan terlihat 
akan lebih realistis, mudah 
dijangkau. Hal ini dikarenakan 
keterbukaan tersebut dengan 
sendirinya dapat meminimalisir 
potensi terjadinya metode 
maupun hasil akhir yang kurang 
efektif, tidak efisien maupun 
tidak optimal. Kedua, bentuk 
keterbukaan yang selanjutnya 
yaitu terkait dengan tujuan yang 
ingin dicapai. Pentingnya akan 
keterbukaan dalam aspek ini 
tidak terlepas dari realitas bahwa 
kemitraan merupakan media 
untuk memenuhi kebutuhan 
institusi agar dapat tercapai 
secara optimal. Kebutuhan 
antar institusi ini harus disadari 
sejak awal memiliki tingkat 
pencapaian serta tujuan yang 
berbeda. Oleh karena hal 
tersebut, keterbukaan menjadi 
aspek yang penting agar 
dapat merumuskan dengan 
baik tujuan bersama dalam 
kemitraan sehingga mencapai 
hasil yang optimal dengan 
mendasarkan pada muara 



mutual benefit pada kedua 
belah pihak. Ketiga, keterbukaan 
dalam proses maupun teknis 
pelaksanaan juga menjadi 
pondasi dalam menguatkan 
kepercayaan dalam kemitraan. 
Keterbukaan ini bagian dalam 
bentuk pengawasan yang 
akan dilakukan nantinya 
pada program kemitraan. 
Keterbukaan tersebut asumsinya 
dapat menghindari munculnya 
potensi persepsi adanya 
kecurangan yang menguatkan 
ketidakpercayaan maupun 
ketidakpuasaan antara kedua 
belah pihak ketika menjalankan 
program kemitraan. Bangunan 
kepercayaan menjadi sangat 
penting dalam melaksanakan 
kemitraan agar dapat 
menghindari konflik-konflik 
yang pada dasarnya akan 
melemahkan upaya dalam 
mencapai hasil yang optimal 
dalam kemitraan. Pencapaian 
akan kepuasaan antara kedua 
belah pihak juga harus menjadi 
aspek yang harus diperhatikan 
dalam upayanya mencapai 
hasil akhir yang bermuara pada 
mutual benefit pada kedua belah 
pihak.

4. Memorandum of understanding. 
Sebuah perjanjian yang 
disepakati bersama dengan 
mendasarkan pada sifat legal 
formal merupakan output awal 
dari perencanaan pelaksanaan 
kemitraan. Perjanjian ini 
merupakan sebuah kesepakatan 
yang dibentuk berdasarkan 
kajian-kajian awal baik terkait 
dengan analisis kebutuhan, 
persamaan visi, misi dan nilai, 
pemilihan bentuk kegiatan 
beserta mitra berdasarkan pada 
transparansi serta kesetaraan. 
Perjanjian yang sudah 
disepakati ini menjadi rambu-
rambu serta kejelasan arah 
bagi kedua belah pihak yang 
nantinya akan melaksanakan 
program kemitraan. Dalam 
hal ini, perjanjan yang sudah 
disepakati secara legal pada 
dasarnya sesuai dengan aturan-
aturan hukum yang berlaku. 
Fungsi secara umum akan 
keberadaan perjanjian ini tidak 
terlepas dari upaya mencegah 
terjadinya pelanggaran-
pelanggaran yang tidak sesuai 
dengan kesepakatan. Secara 
teknis, keberadaan perjanjian 
tersebut dapat menguatkan 

kenyamanan kedua belah 
pihak di dalam menjalankan 
peran masing-masing yang 
mana akan terimplementasikan 
hingga dalam bentuk penentuan 
Key Performance Index yang 
disepakati bersama. Beberapa 
poin yang seringkali menjadi 
catatan dalam membuat 
perjanjian ini tidak terlepas dari 
beberapa hal yaitu para pihak 
yang bertanggung jawab atau 
terlibat dalam kemitraan, ruang 
lingkup pekerjaan yang akan 
dilaksanakan dalam kemitraan, 
jangka waktu perjanjian, 
bahasan terkait pelanggaran 
serta pengakhiran perjanjian, 
hak serta kewajiban masing-
masing pihak yang terlibat, 
kesepakatan terkait dengan 
kondisi yang bisa saja terjadi 
di luar dari kemampuan kedua 
belah pihak, penyelesaian 
terkait dengan sengketa dan 
penyelesaian hukum.
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Sebuah konsep perencanaan 
yang baik dan matang belum 
tentu terimplementasikan dengan 
baik tanpa adanya manajemen 
yang tepat. Pernyataan tersebut 
merupakan tantangan lanjutan yang 
harus dihadapi dalam pelaksanaan 
program kemitraan. Keberadaan 
proses manajemen kemitraan yang 
baik sebagai bentuk pengontrol, 
pendorong serta pengelolaan dalam 
pelaksanaan program kemitraan 
pada dasarnya termanifestasikan 
dalam 3 hal penting yaitu:

Manajemen 
Kemitraan

1. Komitmen kedua belah pihak 
yang terlibat. Komitmen secara 
bahasa dimaknai sebagai sebuah 
perjanjian atau keterikatan untuk 
melakukan sesuatu yang mana. 
Dalam pelaksanaan kemitraan, 
komitmen menjadi salah satu 
bentuk fungsi manajemen yang 
secara konsisten terus menerus 
harus diperkuat. Komitmen dapat 
dimaknai sebagai motif yang 
mengarahkan pada pihak-pihak 
yang terlibat untuk terus menyadari 
bahwa apa yang sudah menjadi 
kesepakatan bersama dan tertuang 
dalam perjanjian legal formal 
merupakan sebuah kewajiban 
yang harus dijalankan. Komitmen 
erat kaitannya dengan sebuah 
tanggung jawab. Keberadaan 
komitmen yang dibangun dengan 
baik akan menguatkan kesadaran 
akan peran masing-masing pihak 
untuk mencapai sebuah tujuan 
bersama. Keberadaan komitmen 
yang baik pada kedua belah pihak 
akhirnya juga akan menjadi faktor 
pendukung yang sangat kuat 
dalam memenuhi rasa keadilan 
dalam bentuk bekerja bersama-
sama untuk mencapai manfaat 
yang optimal pada kedua belah 
pihak. 

2. Dinamika komunikasi yang 
aktif. Komunikasi secara makna 
menekankan pada sebuah proses 
pengiriman dan penerimaan 
informasi maupun berita yang 
tujuan utamanya adalah adanya 
pemahaman sehingga terjalin 
sebuah konektivitas. Keberadan 
komunikasi yang aktif menjadi 
sangat penting dalam pelaksanaan 
kemitraan. Komunikasi yang aktif 
ini tidak terlepas dari 3 ciri yang 
penting yaitu komunikasi yang 
terbuka, komunikasi yang terespon 
serta komunikasi yang konsisten. 
Pertama, komunikasi yang terbuka 
mengarahkan pada konten 
komunikasi tanpa manipulasi. 
Dalam manajemen pelaksanaan 
program kemitraan keberadaan 
komunikasi yang terbuka memiliki 
yang tujuan utamanya sebagai 
bentuk menganalisis potensi 
masalah yang sedang maupun 
akan dihadapi sehingga dapat 
dilakukan kontrol dengan tepat. 
Selain hal tersebut, keberadaan 
komunikasi yang terbuka akan 
menjadi penguat persepsi 
kepercayaan antar pihak yang 
bermitra bahwa mereka memiliki 
tujuan yang sama yaitu mencapai 
hasil optimal untuk kedua belah 



pihak. Kedua, komunikasi yang 
saling merespon mengarahkan 
pada suatu proses adanya aksi yang 
direspon dengan bentuk reaksi. 
Dinamika komunikasi ini dalam 
manajemen program kemitraan 
menjadi penguat penting lainnya. 
Adanya sebuah respon dari 
komunikasi yang dimunculkan 
oleh antar pihak yang bermitra 
akan menguatkan persepsi 
bahwa mitra memiliki komitmen 
yang sama untuk mensukseskan 
program kemitraan. Pada sisi 
yang lain, sebuah respon yang 
diberikan atas dinamika dalam 
berkomunikasi juga menguatkan 
persepsi kesetaraan antar kedua 
belah pihak yang bermitra. Ketiga, 
komunikasi yang konsisten secara 
sederhana menekankan pada 
intensitas berkomunikasi yang 
sifatnya terus menerus dan teratur 
antara kedua belah pihak yang 
bermitra. Dinamika berkomunikasi 
tersebut merupakan bentuk 
manajemen kemitraan yang juga 
tidak kalah penting. Hal ini terkait 
dengan tuntutan untuk terus 
saling memberikan pembaharuan 
informasi maupun situasi sebagai 
bahan analisa dan pertimbangan 
keputusan yang sedang dihadapi 

saat ini maupun terkait prediksi 
masa depan dari program 
kemitraan. Apakah hal tersebut 
berupa permasalahan, potensi 
permasalahan, faktor pendukung 
hingga keberhasilan yang sudah 
tercapai dalam pelaksanaan 
program yang mana akan sangat 
mempengaruhi hasil akhir dari 
program kemitraan.

3. Kepemimpinan yang baik. 
Kepemimpinan menekankan pada 
sebuah proses pengaruh sosial 
yang mengarahkan pada upaya 
mobilisasi anggota untuk mencapai 
tujuan bersama. Kepemimpinan 
juga tidak terlepas dari keberadaan 
seorang pemimpin yang menjadi 
pusat dalam menggerakkan para 
anggota. Kepemimpinan yang 
baik dalam program kemitraan 
menjadi tuntutan yang harus 
terpenuhi. Kepemimpinan yang 
baik memiliki peran sebagai 
pengontrol, pendorong hingga 
pengelola dalam pelaksanaan 
program kegiatan kemitraan agar 
tercapai hasil yang optimal sesuai 
dengan kesepakatan bersama. 
Kepemimpinan yang baik juga 

menggambarkan keberadaan 
kompetensi yang baik serta 
matang dari seorang pemimpin 
dalam pengambilan keputusan. 
Pengambilan keputusan yang 
baik serta matang menjadikan 
keputusan-keputusan yang ada 
bersifat tepat sasaran, efektif serta 
komprehensif dengan melihat dari 
berbagai perspektif yang mungkin 
terjadi sehingga dapat mengambil 
keputusan yang sesuai. Pada 
situasi yang lain, kepemimpinan 
yang baik juga mengarahkan 
pada tingkat integritas yang 
tinggi. Program kemitraan yang 
sukses membutuhkan tingkat 
integritas yang tinggi dari kedua 
belah pihak. Dengan keberadaan 
pemimpin yang memiliki integritas 
yang baik pada realitasnya 
akan berbanding lurus dengan 
integritas para anggota yang 
nantinya berpengaruh terhadap 
tingkat tanggung jawab dalam 
menjalankan peran masing-
masing pihak. Kepemimpinan 
yang baik dalam hal ini menjadi 
salah satu aspek penting yang 
harus dipenuhi dalam proses 
manajemen menuju optimalisasi 
program kemitraan.
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Kemitraan yang berorientasi pada 
hasil yang optimal tidak terlepas 
dari pelaksanaan evaluasi atas 
setiap pelaksanaan dari suatu 
program maupun kegiatan yang 
sedang maupun sudah terlaksana. 
Dalam hal ini, keberadaan evaluasi 
merupakan satu bentuk penilaian 
atas program maupun kegiatan 
dalam kemitraan yang dijalankan. 
Evaluasi dalam program kemitraan 
sendiri bersifat merangkum secara 
keseluruhan atas proses yang 
dijalani. Hal tersebut dimaknai 
dengan melakukan penilaian 
yang nantinya akan melibatkan 

Evaluasi 
Kemitraan

dari tahapan perencanaan hingga 
eksekusi pelaksanaan program. 
Pada akhirnya tujuan dilakukan 
proses evaluasi ini mengarahkan 
pada sebuah rekomendasi tindak 
lanjut atas hasil evaluasi.

Keberadaan proses evaluasi 
yang dilakukan secara konsisten 
dan terus menerus merupakan 
tuntutan yang harus disadari oleh 
semua pihak. Proses evaluasi baik 
dalam jangka pendek, menengah 
maupun panjang terhadap rencana 
program serta pelaksanaan 
program menggambarkan bentuk 
pelaksanaan evaluasi yang 
dilakukan secara baik. Dalam 
upayanya mencapai pelaksaan 
evaluasi yang ideal dalam program 
kemitraan, dinamika proses yang 
sebaiknya dilakukan meliputi 3 
bagian yaitu:

1. Evaluasi pencapaian program 
kemitraan. Dalam tahapan 
ini diarahkan pada bentuk 
evaluasi pencapaian secara 
menyeluruh terkait dengan 
pencapaian atas tujuan yang 
sudah disepakati antara kedua 
belah dalam menjalankan 
program kemitraan. Evaluasi 

ini nantinya akan melihat 
seberapa jauh pencapaian yang 
sudah dipenuhi sesuai dengan 
perencanaan serta melakukan 
analisis potensi baik 
permasalahan, penghambat 
maupun pendukung di dalam 
mencapai tujuan program 
kemitraan. Evaluasi dalam 
tahap ini secara ideal juga 
akan lebih baik tidak hanya 
dilakukan setelah program 
kegiatan selesai dilaksanakan. 
Dalam artian evaluasi ini 
akan lebih ideal dilaksanakan 
untuk setiap pencapaian yang 
sudah didapatkan dalam 
pelaksanaan program saat 
kegiatan masih berjalan 
sesuai dalam rentang waktu 
yang sudah direncanakan. 
Pelaksanaan evaluasi seperti 
ini akan selalu memberikan 
kebaruan situasi yang sedang 
dihadapi selama program 
kegiatan dilaksanakan yang 
nantinya memberikan manfaat 
untuk selalu siap terkait 
dengan adanya dinamika 
perubahan situasi yang sangat 
mungkin menjadi potensi 
permasalahan. 



2. Evaluasi Key Performance 
Index antar mitra. Evaluasi 
dalam tahap ini mengarahkan 
pada upaya untuk 
memperbaiki kinerja dari 
masing-masing pihak mitra 
untuk memaksimalkan hasil 
yang diinginkan. Munculnya 
suatu permasalahan maupun 
belum tercapainya tujuan 
kemitraan yang optimal pada 
dasarnya dipengaruhi oleh 
faktor internal dan eksternal 
yang ada .  Keberadaan 
faktor internal inilah yang 
salah satunya mengarahkan 
pada sejauh mana peran 
yang sudah dijalankan oleh 
para mitra sesuai dengan 
tugas yang sudah disepakati 
pada awal kesepakatan 
pelaksanaan program. Key 
performance index menjadi 
salah satu bagian yang 
penting melakukan kontrol 
atas pelaksanaan program 
kegiatan yang mendasarkan 
kerjasama. Penilaian atas 
kinerja maupun peran dari 
masing-masing pihak menjadi 
salah satu evaluasi yang 
penting untuk dilakukan. Hal 
ini selain untuk menguatkan 

persepsi bahwa antar pihak 
masih memiliki kesamaan 
tujuan dan pemahaman, hasil 
dari evaluasi nantinya dapat 
menjadi bahan melakukan 
perbaikan secara internal dari 
masing-masing pihak sebagai 
faktor kuat yang mendukung 
keberhasilan pelaksanaan 
program selain dari faktor 
eksternal di luar dari pihak 
yang melakukan kemitraan. 

3. Tahapan merespon hasil 
evaluasi. Dalam tahap ini, 
ditujukan pada solusi yang 
akan dilakukan atas hasil 
evaluasi yang sudah dilakukan 
baik terkait pencapaian 
maupun key performance 
index dalam pelaksanaan 
program kemitraan yang 
sedang berjalan maupun 
sudah selesai dijalankan. 
Upaya untuk mencari solusi 
atas hasil evaluasi yang sudah 
dilakukan pada akhirnya akan 
mengarahkan pada 3 bentuk 
respon secara umum yaitu 
pertama, meneruskan metode, 
pendekatan maupun cara-
cara yang sudah dilakukan 
selama ini dalam mencapai 

tujuan utama dalam program 
kemitraan. Bentuk respon 
ini mendasarkan pada hasil 
evaluasi yang menyatakan 
bahwa pelaksanaan program 
kegiatan selama ini telah 
berjalan sesuai dengan 
arah yang seharusnya dan 
memberikan hasil sesuai 
dengan perencaan yang 
d ibangun sebe lumnya . 
Kedua, penguatan metode, 
pendekatan maupun cara-cara 
yang sudah dilakukan selama 
program kegiatan kemitraan 
dijalankan. Bentuk respon 
ini tidak terlepas dari hasil 
evaluasi yang sudah didapatkan 
bahwa pelaksanaan kegiatan 
masih belum secara optimal 
mengarah pada pencapaian 
yang diinginkan dan sifatnya 
tidak terlalu mendasar maupun 
krusial. Untuk itu penguatan 
metode, pendekatan maupun 
cara-cara yang mendasarkan 
atas hasil evaluasi menjadi 
penting dilakukan sebelum 
selesainya rentang waktu 
pelaksanaan program yang 
sudah disepakati. Ketiga, 
redefinisi tujuan serta metode 
dalam program kemitraan 



yang dijalankan. Situasi ini 
menggambarkan sebuah 
hasil evaluasi yang sifatnya 
sangat mendasar serta sangat 
krusial. Pelaksanaan program 
kemitraan yang dianggap 
sudah jauh melenceng dari 
kesepakatan awal, maupun 
adanya situasi-situasi yang 
ternyata tanpa diperhitungkan 
dan bersifat di luar kemampuan 
dari kedua belah pihak 
memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap tujuan 
awal suatu program. Redefinisi 
tujuan program kegiatan 
pada dasarnya menjadikan 
para pihak yang bermitra 
untuk membuat program 
baru dengan metode maupun 
pendekatan yang baru. Ketika 
situasi yang dihadapi memang 
mengharuskan melakukan 
sebuah bentuk respon dalam 
tahap ini, maka pelaksanaan 
program kemitraan ini akan 
kembali mengalami prosesnya 
sedari awal yaitu melaksanakan 
kembali analisis kebutuhan 
dan perencanaan antar kedua 
belah pihak.



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

YKAI – CORLUYT

OBJECTIVE
Mewujudkan 
pembangunan 
berkelanjutan dibidang 
pendidikan.

LEADERSHIP
Menjamin berjalannya 
prinsip-prinsip yang 
telah disepakati.

SUSTAINABILIY
Pendidikan 
berkelanjutan jenjang 
SMK/MA, PT dan 
Magang.

MOTIVATION
Membantu akses 
pendidikan bagi 
generasi muda.

COMMITMENT
Peningkatan 
kesejahteraan anak 
melalui pendidikan.

EQUITY
Colruyt  sebagai 
penyandang dana dan 
YKAI sebagai mitra 
lokal yang menyalurkan 
dana beasiswa.

BENEFIT
Terbentuknya 
Pemahaman dan 
pengalaman lintas 
budaya (cross-cultural).

INTEGRITY
Keterbukaan dan 
kejujuran.



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

PT. Trakindo Utama

OBJECTIVE
Menghasilkan tenaga 
kerja lulusan SMK 
dan Politeknik di 
bidang alat berat yang 
sesuai dengan standar 
industri.

LEADERSHIP
Totalitas dalam 
ketelibatan 
mensukseskan 
program yang 
disepakati bersama 
para mitra. SUSTAINABILIY

Perjanjian Kerjasama 
yang berjangka waktu 
3 tahun.

MOTIVATION
Menciptakan lapangan 
pekerjaan yang layak 
dan berkualitas bagi 
sebanyak mungkin 
rakyat Indonesia.

COMMITMENT
penyediaan sumber 
daya manusia 
(SDM), finansial dan 
infrastruktur dari 
masing-masing pihak.

EQUITY
Kesetaraan dengan 
pihak yang bermitra 
menjadi penting 
untuk menjadikan 
hubungan kemitraan 
menjadi tanggung 
jawab bersama secara 
seimbang.

BENEFIT
Peningkatan kualitas 
guru dan lebih 
dari 3000 siswa/
mahasiswa terserap 
oleh Trakindo dan 
industri alat berat 
lainnya.

INTEGRITY
Totalitas dalam 
menjalankan program 
untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan.



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

PT POS LOGISTIK INDONESIA

OBJECTIVE
Mencapai kinerja yang 
prima.  Pelaksanaan 
program kemitraan 
dengan sejumlah.

LEADERSHIP
Menjamin proses 
kemitraan yang 
berlangsung di Poslog.

SUSTAINABILIY
Membantu PT Poslog 
untuk merumuskan 
bisnis yang lebih 
berkembang di masa 
yang akan datang.

MOTIVATION
Menyediakan layanan 
logistik yang prima di 
bidang transportasi, 
pergudangan dan 
distribusi.

COMMITMENT
Pelaksanaan program 
kemitraan dengan 
sejumlah pihak 
diupayakan selaras 
dengan strategi PT 
Pos Indonesia sebagai 
perusahaan induk.

EQUITY
Berbagi kompetensi 
dan sumber daya yang 
saling melengkapi.

BENEFIT
Membantu PT 
Poslog untuk 
melakukan inovasi 
pelayanan sehingga 
konsumen Poslog 
akan mendapatkan 
manfaat terkait dengan 
pelayanan baru.

INTEGRITY
Transparansi (fair), 
tidak ada korupsi, 
nepotisme, dan 
masing-masing pihak 
memiliki integritas.



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

ISD (INDONESIAN SERVICE DIALOG COUNCIL)

OBJECTIVE
Sebagai hub 
(penghubung) bagi 
program kemitraan 
sektor jasa termasuk 
memfasilitasi 
dukungan kebijakan 
pemerintah yang 
dibutuhkan.

LEADERSHIP
kemanpuan manajerial 
dan kepemimpinan 
ISDC menjadi 
faktor penentu 
dalam memilih dan 
menentukan mitra dan 
bentuk kemitraan.

SUSTAINABILIY
Membantu program 
pemerintah, baik 
dalam memperbaiki 
database, membuat 
pemetaan potensi 
masyarakat dan 
lainnya.

MOTIVATION
Memperkuat dan 
memperluas jaringan 
kemitraan para 
pemangku kepentingan 
dalam sektor jasa di 
Indonesia.

COMMITMENT
Kegiatan kemitraan 
yang dilakukan oleh 
ISDC dalam beberapa 
tahun terakhir telah 
menghasilkan pola dan 
hubungan kemitraan 
yang sudah mapan. EQUITY

Program kemitraan ini 
dibangun berdasarkan 
hubungan relasi antar 
institusi pemerintah 
Kota Yogyakarta dan 
ISDC.

BENEFIT
Memberikan dampak 
yang besar bagi 
program pembangunan 
di Kota Yogyakarta dan 
sesuai dengan tujuan 
dan misi dari ISDC.

INTEGRITY
Proses kemitraan 
dibangun dengan 
landasan, saling 
percaya, terbuka dan 
profesional.



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

Majalah Tempo 

OBJECTIVE
Program kemitraan 
antara Tempo.co 
dan para mitranya 
merupakan perwujudan 
perubahan visi dan 
misi perusahaan.

LEADERSHIP
Kemampuan mitra 
lain yang memiliki 
kompetensi yang 
dipertimbangkan akan 
membantu banyak 
dalam mendukung 
proses bisnis.

SUSTAINABILIY
Kemitraan Tempo.
co ini tidak memiliki 
orientasi waktu jangka 
pendek, namun 
memiliki orientasi 
jangka panjang dan 
memperhatikan 
lingkungan bisnis.

MOTIVATION
Perubahan visi dan 
misi ini menjadi 
acuan dalam 
mengembangkan 
strategi bisnis ke 
depan.

COMMITMENT
Masing-masing 
mitra memiliki target 
pencapaian yang harus 
dilakukan.

EQUITY
Berbagi kompetensi 
dan sumber daya yang 
saling melengkapi.

BENEFIT
Kemampuan mitra 
lain yang memiliki 
kompetensi yang 
dipertimbangkan akan 
membantu banyak 
dalam mendukung 
proses bisnis.

INTEGRITY
Pertimbangan mitra 
juga didorong dengan 
adanya kesamaan 
visi untuk saling 
membangun yang 
sifatnya setara.



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

BMT UGT

OBJECTIVE
Membangun dan 
mengembangkan 
ekonomi umat dengan 
landasan syariah 
Islam.

LEADERSHIP
Manajemen BMT UGT 
Sidogiri menyadari 
sepenuhnya bahwa 
peningkatan kapasitas 
(capacity Building) 
SDI merupakan hal 
yang paling strategis 
dalam pengembangan 
organisasi.

SUSTAINABILIY
Keberlanjutan program 
kemitraan ini diwujudkan 
dengan membentuk 
wadah bernama Sidogiri 
Network Forum (SNF) 
untuk mensinergikan 
dan membangun 
kolaborasi antar sektor 
bisnis yang dikelola.

MOTIVATION
Membantu ekonomi 
Ummat yang masih 
terkebelakang dan 
terjebak dengan 
praktek riba. 

COMMITMENT
Hal terpenting 
dalam membangun 
kemitraan adalah 
bagaimana kemampuan 
membangun jaringan 
dan komunikasi 
agar terbentuk pola 
kerjasama yang 
partisipatif satu dengan 
yang lain.

EQUITY
Rapat Anggota 
Tahunan (RAT), 
selain mengundang 
seluruh anggota BMT 
UGT Sidogiri juga 
mengundang seluruh 
mitra yang terlibat, 
sehingga para mitra 
memperoleh informasi-
informasi penting 
untuk pengembangan 
organisasi 
kedepannya.

BENEFIT
Masing-masing mitra 
bisa berkembang 
secara bersama-sama.

INTEGRITY
Pola komunikasi 
yang dibangun 
menggunakan 
pendekatan 
keterbukaan dan 
transparansi 
dalam pengelolaan 
organisasi.



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

Komite Kebijakan Industri
Pertahanan

OBJECTIVE
Terwujudnya kemandirian 
industri pertahanan 
dengan kemandirian 
dalam memilih dari 
sumber manapun yang 
diinginkan. Kemandirian 
industri pertahanan, 
juga ditujukan untuk 
memberikan deterrent 
efect (efek gentar), 
karena kekuatan hankam 
kita akan sulit diukur oleh 
negara lain.perubahan 
visi dan misi perusahaan.

MOTIVATION
Dipicu oleh bencana 
Tsunami Aceh tahun 
2004, mulailah 
kembali kesadaran 
untuk memikirkan 
secara serius industri 
pertahanan. Perjalanan 
tersebut berujung 
pada  tahun 2010, 
di mana pemerintah 
mencoba menginisiasi 
kembali lahirnya Industri 
Pertahanan Nasional 
dengan membentuk 
Komite Kebijakan Industri 
Pertahanan melalui 
Perpres No. 42. Akhirnya, 
dua tahun kemudian, 
Komite Kebijakan Industri 
Pertahanan berhasil 
dibentuk sekaligus 
menandai lahirnya UU 
No.16 tahun 2012 yang 
menjadi fondasi bagi 
terbentuknya Industri 
Pertahanan Nasional 
hingga saat ini.

BENEFIT
KKIP bekerjasama 
dengan tiga pemangku 
kepentingan untuk 
mewujudkan 
kemandirian 
dalam industri Alat 
Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan 
(Alpalhankam). 
Sehingga nantinya 
diharapkan Indonesia 
memiliki kekuatan 
dalam industri 
Alpalhankam yang 
disegani negara lain.



LEADERSHIP
KKIP memiliki 
peran untuk 
mengkoordinasikan 
kebijakan nasional 
dalam perencanaan, 
perumusan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 
sinkronisasi dan 
evaluasi Industri 
Pertahanan melalui 
pemangku kepentingan 
terkait.

SUSTAINABILITY
Sesuai dengan amanat 
UU, kandungan lokal 
dan/atau offset paling 
rendah 35% (tiga 
puluh lima persen) 
dengan peningkatan 
10% (sepuluh persen) 
setiap 5 (lima) tahun. 
Dengan demikian 
lahirnya UU mengenai 
Perindustrian Strategis 
Pertahanan baik 
secara langsung 
maupun tidak, turut 
membantu tumbuh 
dan berkembangnya 
perusahaan swasta 
dalam negeri yang 
memiliki kemampuan 
dalam memproduksi 
alat sistem 
persenjataan

COMMITMENT
Untuk memperkuat 
ruang lingkup tugas 
dan fungsinya KKIP 
dilengkapi dengan 
Undang-Undang (UU) 
hingga peraturan 
Menteri Pertahanan 
(Permenhankam). Oleh 
sebab itu, KKIP punya 
komitmen dalam 
menjalankan fungsi 
dan tugasnya secara 
terpadu dan sinergis. 
Sehingga diharapkan 
bisa mencapai 
pelaksanaan visi dan 
misinya.

EQUITY
KKIP memiliki 
peran untuk 
mengkoordinasikan 
kebijakan nasional 
dalam perencanaan, 
perumusan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 
sinkronisasi dan 
evaluasi Industri 
Pertahanan 
melalui pemangku 
kepentingan terkait. 
KKIP bekerjasama 
dengan tiga pemangku 
kepentingan; 

INTEGRITY
Dalam kemitraan 
yang dilakukan oleh 
pelaku industri utama 
alat pertahanan 
dan keamanan UU 
mengatur bahwa 
kerjasama dilakukan 
di bawah arahan 
Kementerian 
Pertahanan. Semuanya 
terintegrasi dalam 
dalam aturan 
perundang-undangan 
yang berlaku.

pengguna, produsen 
dan regulator 
untuk mewujudkan 
kemandirian 
dalam industri Alat 
Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan 
(Alpalhankam).



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

Diskominfostandi Kota Bogor

OBJECTIVE
Tujuan kemitraan 
Diskominfostandi Kota 
Bogor dengan BPPT 
adalah membangun tata 
kelola pemerintahan 
agar efektif dan 
efisien.  Sebelumnya, 
Diskominfostandi Kota 
Bogor menggunakan 
aplikasi tata kelola kota 
yang disebut Sistem 
Informasi Manajemen 
Keuangan Daerah 
(SIMDA). Aplikasi ini 
dimiliki dan dikelola oleh 
Badan Pengawasan 

LEADERSHIP
Dalam kemitraan 
yang dibangun oleh 
Diskominfostandi Kota 

MOTIVATION
Pada tahun 2014 Kota 
Bogor diperkenalkan 
dengan Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan 
Daerah yang kemudian 
disingkat SIMDA. 
Namun, berdasarkan 

BENEFIT
Pemerintah Kota Bogor 
dalam mencakup 
semua proses 
dalam perencanaan, 
penganggaran 
dan pengelolaan 
keuangan, dan kegiatan 
pembangunan di 
pemerintah daerah

penilaian dari Satgas 
koordinasi dan 
supervisi pencegahan 
(Korsupgah) Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) RI, SIMDA sebagai 
aplikasi penatausahaan 
keuangan memiliki 
kelemahan. Pemerintah 
Kota Bogor memutuskan 
untuk mengganti SIMDA 
tahun 2007 dengan 
sebuah sistem aplikasi 
keuangan daerah yang 
saat itu dianggap lebih 
lengkap, luas dan yang 
paling utama adalah 
terintegrasi dari mulai 
tahap perencanaan, 
penganggaran, 
penatausahaan dan 
pelaporan. Aplikasi 
tersebut bernama Sistem 
Informasi Manajemen 
Perencanaan, 
Penganggaran, 

Penatausahaan dan 
Pelaporan (SIMRAL). Hal 
ini terkait  kerjasama 
dengan Badan Pengkajian 
dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) selaku 
pengembang dan 
pemegang hak cipta atas 
SIMRAL.



SUSTAINABILITY
Kerjasama dengan 
BPPT menggunakan 
MoU dengan jangka 
waktu 5 tahun.  
Dengan demikian 
pengelolaan program 
dan kegiatan 
pembangunan serta 
pengelolaan keuangan 
daerah nya bisa 
dipertanggung
jawabkan, dan 
transparan. Diharapkan 
juga dengan 
menggunakan SIMRAL 
ini tidak ada usulan 
rencana program dan 
kegiatan pembangunan 
daerah yang tidak 
diketahui asal usulnya, 
tidak diketahui siapa 
yang bertanggung 
jawab terhadap usulan 
program kegiatan 
pembangunan daerah 
tersebut.

INTEGRITY
Mengoptimalkan 
peran SIMRAL perlu 
dilakukan proses 
monitoring secara 
terus menerus. 
Pelaksanaan 
monitoring yang sudah 
dilaksanakan oleh 
Diskominfostandi 
dalam hal ini meliputi 
dalam beberapa hal 
yaitu, evaluasi internal, 
audit regular setiap 
3 bulan. Monitoring 
ini untuk menjaga 
integritas pelaksanaan 
Simral.

COMMITMENT
5 tahun. Dengan 
demikian pengelolaan 
program dan kegiatan 
pembangunan 
serta pengelolaan 
keuangan daerah nya 
bisa dipertanggung 
jawabkan, dan 
transparan. 
Diharapkan juga 
dengan menggunakan 
SIMRAL ini tidak 
ada usulan rencana 

program dan kegiatan 
pembangunan daerah 
yang tidak diketahui 
asal usulnya, tidak 
diketahui siapa yang 
bertanggung jawab 
terhadap usulan 
program kegiatan 
pembangunan daerah 
tersebut.

Bogor dengan BPPT, 
telah  membentuk 
struktur dan 
pembagian kerja 
dalam pelaksanaan 
program kemitraan ini, 
dalam kerangka waktu 
jangka menengah 
dan jangka panjang. 
Kepemimpinan 
dalam kerangka 
kerja tersebut 
memastikan bahwa 
setiap implementasi 
program kerja harus 
merujuk kepada MOU 
yang telah disepakati 
bersama.



EQUITY
KKIP memiliki 
peran untuk 
mengkoordinasikan 
kebijakan nasional 
dalam perencanaan, 
perumusan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 
sinkronisasi dan 
evaluasi Industri 
Pertahanan 
melalui pemangku 
kepentingan terkait. 
KKIP bekerjasama 
dengan tiga pemangku 
kepentingan; 
pengguna, produsen 
dan regulator 
untuk mewujudkan 
kemandirian 
dalam industri Alat 
Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan 
(Alpalhankam).



PILAR KEMITRAAN

VALUE KEMITRAAN

BNPB

OBJECTIVE
Kemitraan antara 
Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana (BNPB) 
dengan AHA Centre 
tidak hanya mencakup 
program tanggap 
darurat bencana, 
tetapi juga meliputi 
monitoring bencana 
dan kesiapsiagaan 
menghadapi 
bencana. Dalam 
hal ini, pertukaran 
informasi menjadi 
salah satu hal yang 
sangat penting dalam 
menekan potensi 
terjadinya kerugian 
akibat bencana dan 
membantu para pihak 

MOTIVATION
Asia Tenggara 
merupakan salah satu 
kawasan yang berada 
di wilayah paling rawan 
bencana di dunia. 
Bahkan tiga negara 
di kawasan ini, yaitu: 
Indonesia, Filipina 
dan Myanmar masuk 
kategori ekstrim 
dalam indeks resiko 
bencana alam tahun 
2010 yang dikeluarkan 
oleh Maplecroft. 
AHA Centre sebagai 

BENEFIT
Kemitraan antara 
Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana (BNPB) 
dengan AHA Centre 

yang terlibat dalam 
penanggulangan 
bencana untuk 
melakukan koordinasi 
merespon bencana

sebuah organisasi 
antar pemerintah 
(intergovernmental 
organisation) dengan 
mandat memfasilitasi 
kerja sama dan 
koordinasi antar 
negara anggota 
ASEAN, dan dengan 
organisasi PBB dan 
berbagai organisasi 
internasional, dalam 
mempromosikan 
kerja sama dalam 
penanganan bencana



tidak hanya mencakup 
program tanggap 
darurat bencana, 
tetapi juga meliputi 
monitoring bencana 
dan kesiapsiagaan 
menghadapi 
bencana. Manfaat 
lain yang diperoleh 
dari kemitraan 
adalah menguatnya 
rasa solidaritas 
dan kebersamaan 
dalam menjalani 
tanggap darurat 
bencana. Selain 
itu, adanya usaha 
untuk mendorong 
peningkatan kualitas 
sumber daya manusia 
yang dilakukan melalui 
pelatihan dengan 
melibatkan tiga pilar 
kemitraan.

LEADERSHIP
Kemitraan yang 
dibangun oleh BNPB 
dan AHA Centre 
adalah menguatnya 
rasa solidaritas 
dan kebersamaan 
dalam menjalani 

tanggap darurat 
bencana. Selain 
itu, adanya usaha 
untuk mendorong 
peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, 
terutama dalam 
membentuk karakter 
dan kepemimpinan 
dalam penanganan 
bencana yang 
dilakukan melalui 
pelatihan dengan 
melibatkan tiga pilar 
kemitraan

COMMITMENT
Guna memperkuat 
komitmen masing-
masing mitra, AHA 
Centre dituntut 
untuk terus menjaga 
koordinasi dengan 
organisasi serta negara-
negara yang menjalin 
kerjasama dengan AHA 
Centre agar kerjasama 
tersebut terus 
berkembang untuk 
mengatasi hambatan-
hambatan yang ada 
untuk kedepannya.

INTEGRITY
Kemitraan AHA Centre 
dengan negara-negara 
Asean termaswuk 
didalamnya BNPB, 
semakin mengukuhkan 
posisi ASEAN di 
dunia internasional 
dalam hal kerjasama 
regional untuk 
mengatasi masalah 
penanggulangan 
bencana. Di samping 
itu, dukungan dari 
berbagai negara 
dan organisasi 
internasional terhadap 
upaya ASEAN juga 
dapat dimanfaatkan 
untuk merealisasikan 
berbagai program dan 
kegiatan yang telah 
ditetapkan

SUSTAINABILITY
Kemitraan antara 
Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana (BNPB) 
dengan AHA Centre 
tidak hanya mencakup 
program tanggap 



darurat bencana, 
tetapi juga meliputi 
monitoring bencana 
dan kesiapsiagaan 
menghadapi bencana. 
Kemitraan tersebut 
akan menyasar jangka 
panjang yaitu untuk 
mewujudkan bangsa 
yang tangguh bencana

EQUITY
Prinsip penguatan 
ketangguhan terletak 
pada pihak internal 
(masyarakat terpapar 
dan pemerintah 
daerah) dan pihak 
lain sebagai elemen 
pendukung bila 
diperlukan). Dalam 
kemitraan dengan 
AHA Centre atau 
dengan mitra lain 
prinsip tersebut di 
atas tetap menjadi 
prinsip yang dipegang 
dan dijalankan oleh 
otorita kebencanaan di 
Indonesia.
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