
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara 

terus menerus ke arah yang lebih baik dari keadaan semula. Dalam kurun 

waktu yang cukup panjang yakni hampir lebih dari tiga dasawarsa yang 

lalu, arah pembangunan yang telah digariskan tersebut belum 

memberikan manfaat yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat 

pada umumnya dan khususnya para petani yang sebagian besar tinggal di 

pedesaan. Hal ini diperparah lagi dengan adanya krisis ekonomi yang 

melanda bangsa Indonesia yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 

yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru dibawah kepemimpinan 

Soeharto oleh gerakan reformasi yang menghendaki perubahan yang 

mendasar tentang sistem pemerintahan di Indonesia. 

Berdasarkan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (1999), 

kekuatan dan kelemahan pembangunan di masa lalu, perubahan 

lingkungan global serta menyadari tantangan ke depan, maka visi 

pembangunan sistem agribisnis yang akan dikembangkan secara 

nasional adalah terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui 

pembangunan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, 

berkelanjutan dan desentralistik. Model pembangunan seperti itu 

merupakan tujuan utama penajaman arah baru bagi pembangunan 

pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian pada. era reformasi ini 

adalah meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama (subyek 
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pembangunan) bukan lagi sebagai obyek pembangunan yang dapat 

dijadikan alat untuk mencapai tujuan. 

Menurut Gumbira-Sa'id (2000), peningkatan pendapatan melalui 

pemberdayaan ekonomi rakyat harus mampu menggerakkan dinamika 

ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan dan atau masyarakat 

lapisan bawah, karena mereka mempunyai potensi dalam pembangunan. 

Pengembangan potensi tersebut dapat menjadi kekuatan yang cukup 

besar dalam pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu segala daya 

dan upaya diharapkan dapat diarahkan untuk menumbuhkan potensi yang 

ada tersebut. 

Sektor pertanian dalam persepsi agroindustri merupakan sektor 

yang potensial untuk dikembangkan terutama pengembangan kearah 

agribisnis. Pengembangan sektor pertanian merupakan upaya untuk 

mengubah keunggulan komparatif ke arah keunggulan kompetifif agar 

mampu bersaing di pasar dalam menghadapi persaingan yang semakin 

mengglobal. Meskipun sektor pertanian memberikan sumbangan yang 

besar dalam menciptakan lapangan kerja dan jaminan pendapatan 

kepada masyarakat, akan tetapi sering terjadi kesenjangan sistemik pada 

kelompok masyarakat tani yang sebagian besar bermukim di pedesaan. 

Kesempatan untuk memperoleh akses faktor produksi, akses informasi, 

akses teknologi dan akses pasar, masih jauh dan tertinggal dari apa yang 

menjadi harapannya. Hal tersebut akan meningkatkan kesenjangan antar 

sektor, antar daerah dan golongan masyarakat pada sektor pertanian. 
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lmplikasi dari kondisi.yang demikian tersebut membuat sebagian 

besar penduduk masih berada dalam kondisi tertinggal, sehingga 

pembangunan pertanian seolah-olah hanya menguntungkan para pelaku 

kegiatan ekonomi pertanian yang lebih kuat. Hasil-hasil pembangunan 

pertanian yang selama ini dicapai belum sepenuhnya merembes ke 

lapisan bawah, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani seperti yang diharapkan. Keadaan ini dapat 

digambarkan dengan daya beli masyarakat yang semakin menurun, 

kondisi pendidikan bagi anak-anak petani semakin sulit, serta nilai gizi 

masyarakat yang semakin rendah dan lain sebagainya. 

Pemberdayaan masyarakat seyogyanya dengan memanfaatkan 

seluruh komponen ekonomi nasional yang ada, terutama pengusaha kecil, 

menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi 

kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Di 

lain pihak sasarannya tetap berbasis pada sumber daya alam dan 

sumberdaya manusia produktif, mandiri, maju, berdaya saing tinggi, 

betwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu misi 

pemerintah. Untuk mengimplementasikan misi tersebut di atas telah 

ditentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi (GBHN,1999) antara 

lain (1) mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai 

kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif 

berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris 

sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama 

pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata 
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serta industri kecil dan kerajinan rakyat, (2) memberdayakan pengusaha 

kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya 

saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang 

usaha yang seluas-luasnya. 

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha 

Kecil, bahwa kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi 

dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional 

yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Oleh sebab 

itu, pemberdayaan dan peranan usaha kecil perlu mendapat perhatian 

yang sungguh-sungguh melalui kebijakan operasional dalam pembinaan 

dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas usahanya. Usaha 

kecil dan koperasi sebagai motor penggerak perekonomian nasional, 

merupakan kelompok yang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, 

pemerataan pendapatan namun memberikan sumbangan yang terkecil 

terhadap Produk Domestik Bruto. Hal tersebut disebabkan karena usaha 

ini dilakukan dalam skala kecil, lemah modal, lemah tekonologi, lemah 

manajemen dan kurang mendapat inforrnasi terutama informasi pasar, 

sehingga posisi tawar menawar dalam persaingan menjadi lemah. Oleh 

karena itu sudah saatnya pemerintah rnengambil langkah-langkah konkrit 

untuk merumuskan forrnulasi yang strategis dan operasional dalam 

pengembangan usaha kecil dan koperasi. 

Berbagai bentuk kebijakan dan regulasi dapat diambil oleh 

pemerintah untuk diimplementasikan sebagai upaya dalam menggerakkan 

dan memberdayakan kelompok usaha kecil dan koperasi terutama dari 
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aspek manajemen, teknologi dan permodalan serta informasi pasar. 

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor 

ekonomi adalah pengembangan hubungan kemitfaan antara para 

pengusaha dengan masyarakat (petani) dalam bentuk hubungan yang 

saling ketergantungan dan saling menguntungkan kedua belah pihak yang 

bermitra. Kemitraan usaha antara pelaku ekonomi yaitu antara usaha 

besar, usaha menengah dengan usaha kecil dan koperasi merupakan 

perwujudan dari demokrasi ekonomi yang tengah dikembangkan saat ini. 

Melalui pola kemitraan usaha, maka usaha besar dan menengah dapat 

menekan biaya produksi karena memperoleh input dengan harga yang 

menguntungkan sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

fluktuasi pasokan bahan baku (Hafsah, 2000). Dengan pola kemitraan 

usaha, maka usaha kecil, petani dan koperasi dapat memperoleh 

berbagai kemudahan-kemudahan berupa modal, transfer ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pembinaan, perbaikan sistem 

manajemen dan adanya kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dan dikembangkan guna 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan antara lain adalah melalui 

pengembangan kegiatan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis 

yaitu pada sub sektor peternakan. Dalam upaya meningkatkan peranan 

sub sektor peternakan terhadap penyerapan tenaga kerja, kesempatan 

berusaha yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat khususnya 

terhadap peternak, perlu diambil langkah-langkah kongkrit kearah 

perbaikan pola pembinaan dan pengembangan usaha. Bentuk atau pola 
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pembinaan dan pengembangan usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak antara lain 

kemitraan usaha. 

Kelayakan usahalbisnis yang akan dilaksanakan menurut Umar 

(1999) harus memperhatikan kebijakan pemerintah, karena 

bagaimanapun pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalarn membangun sub sektor 

peternakan yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, 

diperlukan suatu cara baru membangun sub sektor peternakan yang 

rnampu menghasilkan produk yang sesuai dengan atribut yang dituntut 

konsumen sembari mampu menghasilkan produk yang lebih murah dari 

pesaing. Cara baru membangun sub sektor peternakan yang mampu 

mengakomodir ha1 tersebut adalah pembangunan dengan pendekatan 

sistem agribisnis (Saragih, 1998). 

Kebijaksanaan pembangunan peternakan di Daerah Riau dalam 

upaya swasembada daging tahun 2005 disusun mengacu kepada 

Kebijaksanaan Pembangunan Propinsi Riau, Lima Pilar Pemacu 

Pembangunan Daerah Riau serta dipadukan dengan kebijaksanaan 

sektor pertanian. Program pembangunan peternakan Riau saat ini dan 

dimasa mendatang, ditujukan untuk memecahkan permasalahan- 

permasalahan yang semakin kompleks di lapangan serta rnengantisipasi 

perubahan domestik, regional dan global yang sangat dinamis, maka 

program pembangunan peternakan diarahkan kepada program 

peningkatan ketahanan pangan, program pengembangan agribisnis 
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peternakan dan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Djazit, 

Jumlah penduduk Riau pada tahun 2001 adalah 4.832.925 jiwa, 

dengan rata-rata kepadatan penduduk 49,29 jiwa setiap kilometer persegi 

dengan laju pertumbuhan 1,77 % per tahun. Dengan demikian Propinsi 

Riau membutuhkan daging sebanyak 42.634 ton per tahun. Kebutuhan 

tersebut baru dapat dipenuhi sekitar 70 % dan sisanya 30 % didatangkan 

dari luar Propinsi Riau. Sebagai gambaran, pada tahun 2000 konsumsi 

daging masyarakat Riau baru mencapai 7,92 KgIKapitaltahun, masih di 

bawah konsumsi daging nasional yaitu 9,29 kglkapitaltahun dari target 

standar gizi 10,l kglkapitaltahun. Bahan pangan asal ternak berupa 

daging tersebut pada tahun 2000 baru mencapai 26,655 ton seperti 

terlihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Jurnlah Produksi Daging Propinsi Riau Menurut Jenis Ternak 
Tahun 2000 

No 

Sapi potong 
Kerbau 
Karnbing 
Babi 
Ayam Buras 
Ayam Ras Pedaging 
Ayam Ras Petelur 

I 

Sumber : Dinas Peternakan Riau, 2001 
I 

Jenis ternak 

2.953.859 
1.232.457 
1.008.276 
2.925.333 
5.819.666 

12.241.608 
303.982 

I ltik 

Berdasarkan data tersebut, maka Propinsi Riau sangat berpeluang 

Jumlah (Kg) 

170.785 

, 
untuk mengembangkan komoditas peternakan, terutama sapi potong dan 

ayam ras pedaging. Apabila melihat kontribusi terhadap penyediaan 

Jurnlah 

daging, maka sudah selayaknya komoditas ternak unggas menjadi 

26.655.967 
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komoditas andalan dalam pengembangan di masa mendatang. Salah satu 

cara pembangunan sub sektor peternakan dengan pendekatan sistem 

agribisnis yang dimaksud adalah membangun dan mengembangkan sub 

sistem industri hulu peternakan (bibit, industri peralatan, industri obat- 

obatan, industri pakan ternak), sub sistem budidaya, penanganan pasca 

panen dan sub sistem pemasaran. 

Menurut Pambudy (1999) pengembangan di bidang peternakan 

memerlukan prasyarat mengenai keteraturan, keseragaman, 

kesinambungan serta ketepatan waktu penyediaan produk pada setiap 

sub sistem, seperti sub sistem budidaya, pengadaan sapronak, industri 

pengolahan, pemasaran dan jasa secara simultan dan komprehensif. 

Dalam kemitraan usaha di bidang agribisnis, perusahaan mitra dapat 

bertindak sebagai perusahaan intilpembina, pengelola atau sebagai 

perusahaan penghela. Sebagai perusahaan inti, perusahaan mitra 

melakukan pernbukaan lahan, pembuatan kandang, mempunyai usaha 

budidaya dan memiliki unit-unit pengolahan yang dikelola sendiri. Selain 

itu juga melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang 

manajemen, teknologi, sarana produksi, permodalan dan menampung 

produksi atau rnemasarkan hasil produksi dari mitra usaha. 

Pengembangan peternakan di Propinsi Riau saat ini selain untuk 

kebutuhan konsumsi dalam negeri, juga untuk keperluan ekspor terutama 

babi dan ayam ras pedaging ke Singapura yang dilakukan oleh PT. lndo 

Tirta Suaka dan PT. Poultrindo Lestari. Selain itu beberapa perusahaan 

yang ada di Riau telah melakukan kerjasama dengan para peternak dalam 

http://www.mb.ipb.ac.id



bentuk pola kemitraan yaitu PT. Nusantara Unggas Jaya, PT. lndo Jaya 

Agrinusa, PT. Caltex Pasific Indonesia (CPI) dan PT. Riau Andalan Pulp 

and Paper (RAPP). Komoditas yang dikembangkan oleh PT. Nusantara 

Unggas Jaya dan PT. lndo Jaya Agrinusa adalah pola kemitraan ayam ras 

pedaging, sedangkan PT. CPI dan PT. RAPP pada komoditas sapi 

potong. Salah satu perusahaan yang melakukan kerjasama dengan 

peternak di Pekanbaru adalah PT. Nusantara Unggas Jaya (NUJ) dalam 

bentuk pola kemitraan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1998 yang 

merupakan anak perusahaan PT. Charoen Pokphand Indonesia. PT. 

Nusantara Unggas Jaya sebagai inti menyediakan sapronak seperti; bibit, 

pakan, obat-obatan, vaksin dan vitamin, sedangkan peternak sebagai 

' 

plasma menyediakan kandang beserta peralatannya dan tenaga kerja. 

Menurut Saputro (1996) dalam Mang (2000) untuk menentukan 

pola kemitraan usaha agribisnis yang ideal harus selalu 

mempertimbangkan beberapa langkah. Langkah pertama, yang perlu 

dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dari masing-masing pihak 

yang akan bermitra. Suatu keputusan untuk melakukan kemitraan terlebih 

dahulu didasari oleh pertimbangan adanya kebutuhan dan usaha untuk 

meningkatkan kinerja usaha. Kebutuhan ini muncul dari motivasi untuk 

menghilangkan kelemahan dan ancaman yang menghambat serta 

memanfaatkan peluang yang ada bagi pengembangan usaha. Langkah 

kedua, adalah langkah persiapan dan perencanaan yang meliputi tahap 

perumusan tujuan, pencarian mitra yang sesuai, penentuan prinsip 
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kemitraan, penyusunan rencana pelaksanaan dan penandatanganan 

kontrak kemitraan. 

Setelah semuanya disepakati, baru dapat dilaksanakan kemitraan 

sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selanjutnya setiap 

periode tertentu secara berkala terutama pada akhir masa perjanjian, 

pihak-pihak yang bermitra melakukan evaluasi untuk menentukan apakah 

kemitraan perlu dilanjutkan atau tidak. Jika kemitraan dilanjutkan dengan 

berbagai perbaikan, maka tahap persiapan akan diulangi lagi yang 

dimulai dengan proses penentuan prinsip-prinsip kemitraan. Jika 

kemitraan akan dihentikan dan salah satu pihak masih menginginkan 

mengembangkan kemitraan, maka dapat dimulai lagi dengan proses 

mencari mitra baru yang sesuai. Secara sederhana langkah-langkah 

peherapan pola kemitraan usaha agribisnis dapat dilihat pada Gambar 1 

di bawah ini. 

ldentifikasi 
Kebutuhan Persiapan Perencanaan Evaluasi 

t t t 
- -- 

Garnbar I .  Langkah Kegiatan Kemitraan (Saputro, 1996) 

1.2. ldentifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dapat di 

identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Besarnya potensi permintaan daging ayam yang belum dimanfaatkan 

secara optimal untuk kebutuhan konsumsi daging, baik untuk pasar 

lokal maupun pasar luar daerah. 

10 
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2. Pola kemitraan yang dilaksanakan saat ini belum memberikan manfaat 

yang nyata terhadap pengembangan dan pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan. 

3. Para peternak ayam ras pedaging dengan skala usaha kecil 

(keluarga) mempunyai kelemahan dalam ha1 permodalan, teknologi 

dan pemasaran hasil produksi. 

4. Posisi tawar menawar peternak kecil lebih lemah jika dibandingkan 

dengan pengusahamenengahdanbesar. 

5. Belum adanya strategi yang tepat tentang peningkatan pola kemitraan 

yang dilaksanakan oleh PT. Nusantara Unggas Jaya. 

1.3. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor apa saja yang rnempengaruhi produksi yang 

dihasilkan oleh peternak mitra dan peternak non rnitra. 

2. Bagaimana tingkat produksi, produktivitas dan pendapatan 

peternak yang telah mengikuti pola kemitraan dengan yang belum. 

3. Faktor-faktor apakah yang secara kritis mempengaruhi 

perkembangan pola kemitraan PT. Nusantara Unggas Jaya, baik 

secara internal maupun eksternal. 

4. Alternatif strategi apa yang harus ditingkatkan oleh perusahaan 

agar lebih optimal dan menguntungkan kedua belah pihak yang 

bermitra. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor produksi apa saja yang berpengaruh 

terhadap output yang dihasilkan oleh peternak mitra dan non mitra. 

2. Untuk membandingkan pengaruh pelaksanaan kemitraan antara 

peternak mitra dengan peternak non mitra terhadap penggunaan 

input (bibit, pakan, obat-obatan) dengan output yang dihasilkan 

peternak mitra maupun peternak non mitra. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal 

yang secara kritis mempengaruhi operasional PT. Nusantara 

Unggas Jaya. 

4. Merumuskan dan memformulasikan alternatif strategi peningkatan 

pola kemitraan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada peternak tentang 

kelebihan dan kekurangan pengembangan usaha budidaya ayam 

ras pedaging melalui pola kemitraan. 

2. Sebagai pendorong kearah upaya perbaikan pola kemitraan guna 

meningkatkan gairah dan produktivitas usaha budidaya ayam ras 

pedaging. 
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3. Sebagai bahan masukan (sumbangan pemikiran) bagi pemerintah 

daerah khususnya Dinas Peternakan atau pihak-pihak yang 

berkompeten dan berkepentingan untuk menentukan arah 

kebijaksanaan dalam menentukan pola atau bentuk kemitraan 

usaha dalam rangka pembinaan kepada peternak dimasa 

mendatang. 

1.6. Batasan Penelitian 

Mengingat terbatasnya waktu dan biaya, maka kegiatan penelitian 

ini dibatasi pada penentuan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi 

output, produktivitas dan pendapatan peternak mitra dan non mitra serta 

keuntungan yang diperoleh peternak dalam mengikuti pola kemitraan di 

Riau. Disamping itu dikaji dan dirumuskan formulasi alternatif strategi 

pengembangan pola kemitraan yang optimal serta menguntungkan kedua 

belah pihak yang bermitra. 
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