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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

PT Santosa Agrindo saat ini memiliki pangsa impor sapi di Indonesia 

sebesar 18% atau menurun jika dibandingkan pangsa pasarnya sebesar 21% pada 

tahun 2008 berdasarkan data impor sapi dari Direktorat Jenderal Peternakan pada 

tahun 2009 (IDX 2012). Berdasarkan kapasitas kandang, perusahaan memiliki 

total kapasitas feedlot sebesar 35 ribu ekor sapi untuk seluruh feedlot yang berada 

di Lampung.  Menurut Saleh et al (2011), tiga pesaing terdekat perusahaan 

memiliki kapasitas feedlot masing-masing sebesar 30 ribu ekor sapi, 27.5 ribu 

ekor sapi dan 20 ribu ekor sapi. Hasil kunjungan Saleh et al pada periode Agustus 

hingga Desember 2011 memperlihatkan bahwa total pangsa pasar penjualan sapi 

hidup perusahaan sebesar 19% dari sekitar 20 industri sapi hidup yang aktif, yang 

mana perusahaan merupakan pemimpin pasar (market leader).   

Pembelian sapi hidup pada tahun 2009 mencapai 135 ribu ekor, atau 

menurun sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba usaha meningkat 

sebesar 50.4% dari Rp 89.29 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp 134.29 milyar 

pada tahun 2009 (IDX 2012). Namun jumlah laba tersebut terus menurun sejak 

tahun 2010 hingga awal tahun 2012 karena adanya pembatasan kuota sapi bakalan 

impor (kebijakan pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi di tahun 

2014), keterbatasan jumlah sapi lokal siap potong, dan keterbatasan jumlah sapi 

bakalan lokal unggul.  

Total sapi bakalan impor pada tahun 2012 tidak boleh melebihi 19.5% dan 

pada tahun 2014 tidak boleh melebihi 10% dari kebutuhan sapi dan daging 

nasional (DITJENNAK 2010). Pemerintah telah menganggarkan 145 miliar 

rupiah dalam bentuk bantuan lunak kepada para peternak sapi dan menargetkan 

peningkatan produksi sapi hidup menjadi 200 ribu kepala per tahun (BMI 2011). 

Sejalan dengan rencana swasembada tersebut, pemerintah juga menetapkan 

kebijakan pengurangan kuota daging sapi impor sebanyak 12% per tahunnya. 

Namun Pemerintah tidak konsisten dalam penerapan kebijakan kuota daging 

impor. Pemerintah menyusutkan kuota daging sapi impor dari 67 ribu ton di tahun 

2010 menjadi 50 ribu ton di tahun 2011. Realisasi impor daging tahun 2010 ialah 
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120 ribu ton, sedangkan realisasi semester 1 hingga awal semester 2 tahun 2011 

sudah melebihi kuota. Kebijakan yang tidak konsisten ini bertentangan dengan 

program swasembada daging, yang seharusnya dapat dipenuhi oleh peternak 

lokal. Realisasi impor daging sapi yang tidak sesuai kuota mengganggu kestabilan 

harga daging sapi di pasar dan menyebabkan harga daging sapi hasil peternak 

dalam negeri kalah bersaing dengan daging sapi impor. Daging sapi impor segar 

harganya berkisar antara 63 hingga 68 ribu rupiah per kilogram dan daging sapi 

impor beku berkisar antara 57 hingga 62 ribu rupiah per kilogram (Tempo 2011). 

Sedangkan daging sapi lokal harganya berkisar antara 70 hingga 75 ribu rupiah 

per kilogram.  

Terlepas dari hal tersebut, industri sapi hidup makin merugi saat 

Pemerintah Australia beberapa bulan lalu memberlakukan larangan impor sapi 

hidup dikarenakan adanya tekanan dari kelompok tertentu setelah adanya 

pemberitaan di ABC News (ABC 2011). Pemberitaan tersebut menyajikan 

perlakuan tidak baik terhadap sapi di beberapa RPH (Rumah Potong Hewan) di 

Indonesia, seperti sapi yang ditendang dan dipukul sebelum dipotong (Samboh 

2011). Industri saat itu tidak dapat mengimpor sapi bakalan dari Negara lain 

karena Pemerintah Indonesia hanya mengizinkan sapi bakalan impor dari 

Australia. 

Larangan impor sapi Australia telah dicabut setelah beberapa industri sapi 

hidup (termasuk PT Santosa Agrindo) dapat membuktikan kepada DAFF 

(Department of Agriculture, Fish and Forestry Australia) bahwa sistem 

kesejahteraan hewan telah diperbaiki dan diterapkan. Selanjutnya industri tetap 

diwajibkan untuk senantiasa memenuhi persyaratan yang diminta, terutama 

persyaratan mengenai aspek kesejahteraan hewan, kemampuan identifikasi dan 

telusur balik serta rantai pasok yang baik. Pengawasannya dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia sendiri, lembaga audit independen (pihak ketiga), MLA 

(Meat and Livestock Australia) dan perwakilan pemerintah Australia melalui 

DAFF (Anonim 2011).   

Konsistensi penerapan sistem kesejahteraan hewan penting bagi 

perusahaan untuk semua rantai pasoknya termasuk mitra RPH. Penerapan sistem 

kesejahteraan hewan menjamin transaksi perdagangan sapi di internal dan 
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eksternal perusahaan tetap dapat dilakukan. Beberapa waktu lalu ada kejadian 

pelanggaran di salah satu RPH yang berlokasi di Tangerang yang bukan bagian 

dari rantai pasok perusahaan. RPH tersebut dilarang membeli dan melakukan 

pemotongan sapi Australia oleh pemasoknya (perusahaan swasta dari Australia) 

karena pemasoknya dilarang oleh DAFF menjual sapi ke tempat yang tidak 

memiliki komitmen dalam penerapan aspek kesejahteraan hewan. Terkait dengan 

hal tersebut, LSM Australia selalu mempublikasikan setiap kejadian pelanggaran 

aspek kesejahteraan hewan di beberapa situs populer dan Televisi di Australia.  

PT Santosa Agrindo yang merupakan bagian dari grup JAPFA yang telah go 

public sangat menjaga reputasi perusahaan. Penerapan aspek kesejahteraan hewan 

yang tidak konsisten akan merugikan perusahaan dan grupnya yang berpotensi 

menyebabkan penurunan harga saham JAPFA di pasar bursa.  

Berdasarkan data hasil kunjungan ke lokasi industri sapi hidup dari bulan 

Juli hingga Desember 2011, keuntungan semua industri sapi hidup mengalami 

penurunan sejak tahun 2009 hingga 2011. Pada tahun 2009, keuntungan hampir 

semua perusahaan sangat baik karena belum ada pembatasan berat badan sapi 

impor atau boleh mengimpor sapi bakalan dengan berat badan melebihi 350 

kilogram. Pada tahun 2010 hingga 2011, keuntungan hampir semua perusahaan 

makin kecil dengan adanya penurunan kuota sapi bakalan impor. Semua pemilik 

industri sapi hidup yang dikunjungi menjelaskan bahwa margin keuntungan yang 

diperoleh dari penjualan sapi impor masih lebih besar dibandingkan dengan 

penjualan sapi lokal. Menurut para pemilik ini, pembibitan dan penggemukan sapi 

lokal tidak menguntungkan bila menggunakan dana yang bersumber dari 

pinjaman Bank. 

Terlepas dari hal tersebut, perusahaan telah memiliki kegiatan operasional 

pembibitan sapi sejalan dengan program swasembada Pemerintah. Populasi sapi 

bibit induk pada tahun 2009 hampir mencapai 6 ribu ekor (IDX 2012). Sedangkan 

populasi sapi bibit induk pada tahun 2012 sekitar 8 ribu ekor. Kenaikan jumlah 

bibit sapi tidak besar karena secara teknis upaya intensifikasi yang dilakukan 

belum menguntungkan, diiringi dengan tingkat kematian pedet per tahun yang 

tinggi (18%). Selain itu jumlah induk sapi juga menurun karena kematian atau 

karena dijual untuk dipotong setelah tidak produktif lagi. Perusahaan terus 
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berupaya melakukan persilangan antar induk sapi maupun dengan menggunakan 

program IB (inseminasi buatan) agar dapat memperoleh sapi pedaging yang 

memiliki memiliki imunitas tinggi, rerata kenaikan berat badan harian tinggi 

(Average Daily Gain/ADG) dengan sifat genetis yang stabil dan dapat diproduksi 

secara massal. 

Tingkat konsumsi daging per kapita penduduk Indonesia masih rendah 

yaitu 7 kilogram per tahun. Konsumsi per kapita di Malaysia mencapai 59 

kilogram per tahun, di Singapura mencapai 49.5 kilogram per tahun dan di 

Filipina mencapai 13 kilogram per tahun (Tempo 2011). Selain itu konsumsi 

daging sapi diperkirakan akan meningkat sebesar 10% atau setara dengan 536.5 

ribu ton di tahun 2015 (BMI 2011). PT Santosa Agrindo perlu merealisasikan 

peluang ini dan meminimalkan efek negatif adanya pembatasan sapi bakalan 

impor. 

Sejalan dengan peluang pertumbuhan industri sapi hidup nasional, 

perusahaan memiliki rumah potong hewan (RPH) yang telah mengacu pada 

standar ekspor. Total kapasitas produksi rumah potong hewan tersebut adalah 

sebesar 36 ribu ekor per tahun. Selain itu PT. Santosa Agrindo memiliki mitra 

ekternal rumah potong hewan yang tersebar di JABODETABEK dan Sumatera.  

RPH milik sendiri dan kebanyakan mitra eksternal dari perusahaan adalah RPH 

yang telah memperoleh NKV dari Departemen Pertanian. Saat ini perusahaan 

telah memiliki 12 RPH dalam rantai pasoknya yang semuanya telah memperoleh 

pengakuan dari DAFF dalam hal penerapan sistem kesejahteraan hewan.  

Penerapan sistem kesejahteraan hewan sesuai panduan DAFF merupakan 

salah satu syarat agar tetap diperkenankan mengimpor sapi hidup dan agar dapat 

lebih diterima oleh semua pihak yang berkepentingan (Anonim 2011). Hal ini 

juga menjadi persyaratan pengguna potensial daging sapi yang menjadikan aspek 

kesejahteraan hewan sebagai salah satu atribut kualitasnya, sebagai contoh ialah 

McDonald dan Burger King.  

Berdasarkan uraian sebelumnya, penerapan kebijakan pencapaian 

swasembada daging sapi dari pemerintah Indonesia di tahun 2014 (PSDS) dan 

penerapan aspek kesejahteraan hewan dari pemerintah Australia diduga 

merupakan tekanan lingkungan yang memaksa organisasi untuk berubah.  
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Menurut Palmer et al. (2009), kedua tekanan tersebut digolongkan sebagai 

mandated pressure dan diklasifikasikan sebagai formal coercive pressure karena 

berasal dari pemerintah.  

Berdasarkan uraian tersebut, PT Santosa Agrindo perlu mengelola 

perubahan yang sedang dilakukan saat ini dan menformulasikan program 

perubahannya untuk masa mendatang agar tetap memiliki keunggulan kompetitif 

demi kelangsungan bisnis dan pengembangan perusahaan. Mempertimbangkan 

hal tersebut, penulis perlu menformulasikan manajemen perubahan strategik 

perusahaan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Dalam hal ini, 

perusahaan perlu merumuskan tujuan dan sasaran perubahan, strategi menghadapi 

resistensi, dan program perubahannya.  

 
1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah kebijakan pengurangan kuota sapi bakalan impor merupakan faktor 

pendorong eksternal (driving forces) yang mempengaruhi perubahan            

PT. Santosa Agrindo? Apakah kebijakan penerapan sistem kesejahteraan 

hewan dari DAFF merupakan faktor pendorong eksternal yang mempengaruhi 

perubahan perusahaan? Apakah penjualan sapi lokal merupakan faktor 

pendorong internal yang mempengaruhi perubahan perusahaan? Adakah 

faktor-faktor pendorong selain dari tiga hal tersebut yang mempengaruhi 

perubahan perusahaan? 

2. Apakah dampak semua faktor-faktor pendorong terhadap perubahan            

perusahaan dan mitranya (semua RPH Eksternal) dalam 1 tahun terakhir? 

3. Bagaimana rumusan tujuan dan sasaran perubahan perusahaan dan mitranya? 

4. Bagaimana strategi perusahaan dan mitranya dalam menghadapi resistensi? 

5. Bagaimana rumusan program perubahan perusahaan dan mitranya? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini 

bertujuan: 



6 

 

1. menganalisis faktor-faktor pendorong internal dan eksternal yang 

mempengaruhi perubahan perusahaan 

2. menganalisis dampak faktor-faktor pendorong tersebut terhadap perubahan  

perusahaan dan mitranya (semua RPH Eksternal) dalam 1 tahun terakhir  

3. menyusun rumusan tujuan dan sasaran perubahan perusahaan dan mitranya 

4. merumuskan strategi perusahaan dan mitranya dalam menghadapi resistensi   

5. menyusun rumusan program perubahan perusahaan dan mitranya. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian Manajemen Perubahan Strategik dalam Perdagangan Sapi 

Hidup di PT. Santosa Agrindo bermanfaat sebagai: 

1. Sumbangan pemikiran dan alternatif wawasan bagi  

perusahaan mengenai manajemen perubahan strategik dari sudut pandang 

akademis.  

2. Upaya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

manajemen perubahan strategik khususnya di industri sapi hidup. 

 
1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini didisain untuk Manajemen Perubahan Strategik dalam 

Perdagangan Sapi Hidup di PT. Santosa Agrindo dengan rincian sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini terbatas pada manajemen perubahan strategik.  

2. Obyek penelitian langsung adalah kantor pusat di Jakarta, fasilitas 

penggemukan (feedlot) dan pembibitan (breedlot) yang berada di Lampung 

dan semua RPH yang telah memperoleh pengakuan DAFF yang berada dalam 

rantai pasok perusahaan.  
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