
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri berbasis agro merupakan salah satu industri unggulan di Indonesia. 

Hal ini karena meningkatnya permintaan akan kebutuhan produk pangan. 

Kementerian Perindustrian (2015) melalui Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional 2015-2035 merencanakan bahwa industri pangan menjadi industri 

andalan di Indonesia. Salah satunya adalah industri susu yang saat ini  merupakan 

industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan, sehingga industri susu 

merupakan salah satu industri strategis. Kondisi persusuan untuk mendukung 

kebutuhan industri susu masih terus mengalami peningkatan, sementara pasokan 

susu segar masih terbatas dari peternak sapi perah rakyat. 

Peternakan sapi perah di Indonesia masih didominasi oleh peternakan rakyat. 

Sapi perah di peternakan rakyat memiliki jumlah populasi di bawah 10 ekor 

dengan rata-rata produksi susu sebesar 8-12 liter/hari setiap ekor dalam dua kali 

pemerahan. Peternakan rakyat secara teknis masih belum memahami pentingnya 

menerapkan good farming pratices (GFP), sehingga berpengaruh terhadap 

produksi susu, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini juga 

berpengaruh terhadap persaingan komoditas susu untuk industri pengolahan susu 

(IPS) antara susu peternak lokal dengan susu impor. Terjaminnya susu impor 

terhadap kualitas dan kepastian pasokan untuk IPS menjadikan susu impor 

semakin diminati. Tingginya minat terhadap susu impor oleh IPS juga 

berpengaruh kepada peternak lokal yang harus bersaing dengan menjual susunya 

dengan harga murah, sehingga peternak tidak dapat menutupi biaya produksinya 

dari hasil penjualan susu. Hal ini menjadikan bisnis peternakan sapi perah 

semakin tidak menguntungkan dan mengakibatkan kebangkrutan bisnis-bisnis 

peternakan sapi perah, serta secara langsung menurunkan jumlah peternakan sapi 

perah di Indonesia. Perlunya pengembangan yang bersifat hilirisasi untuk 

peternakan sapi perah di Indonesia saat ini akan mempercepat kemajuan 

peternakan sapi perah. 

Pengembangan persusuan di Indonesia secara langsung dan tidak langsung 

dapat berperan untuk meningkatkan gizi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini karena sektor persusuan dapat membangun ekonomi 

kerakyatan di tingkat desa dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan keluarga peternak dan pelaku 

industri melalui peningkatan produksi, serta meningkatkan nilai tambah dan daya 

saing pengolahan hasil ternak. Di tengah isu tidak kondusifnya peternakan sapi 

perah di Indonesia. Konsumsi susu di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan 

ini terlihat dari konsumsi susu tahun ini mengalami peningkatan yang mencapai 

14.3 liter per kapita. Kementerian Pertanian (2016) memproyeksikan konsumsi 

susu mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 1.14 juta ton. 

Peningkatan ini harus disertai dengan produksi susu sapi domestik, sehingga 

Indonesia bisa mengurangi impor susu yang saat ini mencapai 80%. Produksi susu 

terjadi peningkatan pada tahun 2016 mencapai 852.95 ribu ton. Kenaikan 

produksi ini berasal dari pertumbuhan populasi sapi perah sebesar 5.26% untuk 

periode 1980-2016. Kenaikan ini tidak berpengaruh terhadap kebutuhan susu yang 
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saat ini yang masih didominasi oleh impor. Berdasarkan Kementerian Pertanian 

(2016) pada Tabel 1 persentase impor susu masih sekitar 80%  

Tabel 1 Komposisi impor susu dan susu sapi di Indonesia 

Tahun 
Presentase Terhadap Total (%) 

Impor Susu Susu sapi di Indonesia 

2011 76.51 23.49 

2012 77.66 22.34 

2013 82.04 17.96 

2014 81.03 18.97 

2015 81.31 18.69 

2016 80.88 19.12 
  Sumber: Kementerian Pertanian 2016 

 

Pengurangan impor susu saat ini dapat diantisipasi dengan peningkatan 

produksi domestik melalui pengembangan peternakan sapi perah berbasis mega-

farm di Indonesia. Konsep peternakan sapi perah berbasis mega-farm ini memilIki 

ciri populasi sapi perah yang besar dengan jumlah sebesar lebih dari 2000 ekor 

sapi dan dikelola secara intensif. Konsep peternakan sapi perah mega-farm atau 

factory farm memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian hasil produksi susu 

yang sesuai yang diinginkan yang memanfaatkan kekuatan dari teori economies of 

scale.  Keberadaan mega-farm untuk peternakan sapi perah di tengah kondisi 

persusuan di Indonesia masih memiliki dampak yang positif. Hal ini karena 

pengembangan peternakan sapi perah melalui mega-farm dapat membantu 

pemerintah sebagai langkah untuk percepatan dalam rangka mengurangi impor 

susu untuk memenuhi konsumsi masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini 

memiliki salah satu peternakan sapi perah yang mengadopsi konsep mega-farm 

atau factory farm, yaitu perusahaan Greenfields Indonesia (GFI). Perusahaan ini 

memiliki tujuan untuk menyediakan susu berkualitas terbaik di Indonesia, serta 

menjadi peternakan yang mempunyai jangkauan pasar ekspor. Oleh karena itu, 

GFI melakukan aktivitas bisnisnya dengan memadukan aktivitas peternakan sapi 

perahnya mulai proses pembibitan, pemeliharaan, pemerahan, dan proses 

pengolahan susu. Aktivitas bisnis pada perusahaan GFI ini diharapkan mampu 

mempermudah pengelolaan melalui perencanan dan pengendalian untuk 

menghasilkan susu berkualitas terbaik di Indonesia. 

Berdasarkan Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016) bahwa 

peternakan sapi perah akan tumbuh negatif karena iklim usaha yang kurang 

kondusif bagi peternak sapi perah. Di tengah keterpurukan peternak sapi perah 

saat ini, terdapat peternakan sapi perah yang mampu menjadi salah satu 

peternakan sapi perah terintegrasi yang terbesar di Asia Tenggara yaitu 

Greenfields Indonesia. Peternakan Greenfields Indonesia merupakan peternakan 

yang terintegrasi dengan industri pengolahan susu yang terbesar di Indonesia dan 

Asia Tenggara, sehingga adanya perusahaan ini mampu berkomitmen untuk 

menghasilkan produk susu olahan yang berkualitas. Greenfields Indonesia 

memiliki populasi sapi perah sebanyak 8 ribu ekor dengan produksi susu segar 

rata-rata sebesar 33 liter/hari/ekor, serta produksi total yang diolah mencapai 135 

ton/hari. Produk susu yang dihasilkan juga telah berhasil ke pasar ekspor di 4 

negara Asia Tenggara dan Hongkong (Kiswara 2016). Greenfields Indonesia 
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berkomitmen tidak hanya menghasilkan produk susu berkualitas tinggi dengan 

mutu terbaik dan konsisten, tetapi juga berkomitmen menghargai karyawan 

perusahaan dengan memberikan masing-masing karyawan kesempatan yang sama 

untuk pekerjaan, pengembangan staf dan kemajuan karir. Selain itu, Greenfields 

Indonesia menganggap masyarakat sebagai seorang stakeholder yang penting, 

serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat, sehingga 

senantiasa berupaya menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

serta dapat menjalankan fungsi perusahaan dengan sebaik-baiknya.  

Konsep mega-farm untuk peternakan sapi perah di berbagai negara maju 

di dunia saat ini mulai banyak kontroversi terutama terhadap kondisi lingkungan. 

Keberadaan mega-farm dinilai memiliki kelemahan menghasilkan kotoran ternak 

dalam jumlah besar (Disa 2017). Setiap satu ekor sapi perah menghasilkan 

kotoran sapi berkisaran 54 kg setiap harinya (Schmalzried dan Fallon 2010). 

Besarnya populasi sapi terhadap kotoran dapat memungkinkan terjadi pencemaran 

lingkungan baik secara sengaja maupun tidak disengaja melalui udara maupun air. 

Jika timbulnya cemaran terhadap polusi kotoran ternak dapat mengakibatkan 

gangguan kesehatan bagi masyarakat yang dekat dengan lingkungan peternakan. 

Permasalahan ini memungkinkan terjadi di Indonesia jika letak peternakan sapi 

perah ini dekat dengan kawasan pemukiman masyarakat. Selain itu, keberadaan 

peternakan sapi perah mega-farm di Indonesia memungkinkan berdampak negatif 

terhadap kondisi sosial di masyarakat. Peternakan sapi perah rakyat memiliki 

pengaruh langsung terhadap berkembangnya peternakan sapi perah mega-farm. 

Peternak rakyat akan sulit bersaing dengan mega-farm ini. Daya saing susu 

peternak rakyat yang dihasilkan memiliki perbedaan kualitas dan kuantitas yang 

jauh lebih rendah. Dukungan sumber modal peternakan sapi perah mega-farm 

juga akan lebih besar dan lebih mudah didapat.  

 Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025 berprinsip bahwa 

pengembangan persusuan nasional harus dapat mewujudkan tujuan ekonomi 

nasional yaitu pro poor, pro job, pro growth, pro health, pro secure dan pro 

environment yang dilakukan melalui peran dan dukungan dari semua pemangku 

kepentingan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2013). Pemerintah 

kedepan mendukung persusuan agar sektor ini yang mampu bertumbuh secara 

inklusif. Untuk itu lebih luas lagi pengembangan harus juga diarahkan 

berdasarkan tujuan pembangunan global yang dikenal Sustainable Developmment 

Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini merupakan 

strategi pengembangan agar persusuan Indonesia juga mampu bersaing pada 

tingkat global, serta mampu berdampak tidak hanya ekonomi, namun juga sosial 

dan lingkungan. Sustainable Development Goals (SDGs) untuk persusuan global 

diterjemahkan pada Dairy sustainability Framework yang terdiri atas 11 kriteria 

peran persusuan dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan  

Sebagai peternakan sapi perah berbasis mega-farm di Indonesia, GFI perlu 

memahami bahwa perubahan masyarakat yang semakin memahami hak-hak 

mereka akan mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan terhadap kepedulian sosial 

dan lingkungan. Ketidakpuasan masyarakat seiring semakin cepatnya 

perkembangan informasi dan teknologi melalui isu pencemaran lingkungan, 

keamanan, kualitas produk, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan 

sumber daya alam akan terus bermunculan. Pengembangan bisnis berkelanjutan 

pada bisnis peternakan sapi perah perlu diimplementasi tidak hanya mendukung 
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keberlanjutan ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan 

lingkungan. Bisnis berkelanjutan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, 

dan lingkungan dapat menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. 

Secara umum, permalasalahan ini ditangani oleh Corporate Social Responsibility 

(CSR). Pelaksanaan CSR pada banyak perusahaan masih bersifat filantropi 

ataupun hanya sebatas kewajiban atas regulasi kepada perusahaan, sehingga 

konsep CSR ini terpisah dari strategi dan operasi bisnis perusahaan. Konsep 

integrasi keberlanjutan ini dapat diterapkan melalui creating shared value (CSV). 

Konsep CSV memiliki tujuan untuk menjalankan aktivitas bisnis dan 

berkontribusi dengan masyarakat secara bersamaan untuk menghasilkan nilai atau 

manfaat. Konsep ini merupakan konsep bisnis yang dapat mengintegrasikan 

seluruh aspek keberlanjutan pada aktivitas bisnis perusahaan, sehingga mampu 

menjalankan prinsip keberlanjutan dan juga fungsi perusahaan sebaik-baiknya 

secara bersamaan.  

Greenfields Indonesia yang merupakan peternakan sapi perah mega-farm 

memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan peternakan sapi perah di 

Indonesia. Berkembangnya peternakan sapi perah mega-farm di Indonesia selain 

memberikan dampak positif dalam mengurangi impor susu tetapi juga akan 

memberikan dampak negatif terhadap kondisi kemasyarakatan dan lingkungan. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai strategi yang diperlukan 

oleh mega-farm peternakan sapi perah di Indonesia untuk mengadapi isu terkait 

keberlanjutan dengan studi kasus pada peternakan Greenfields Indonesia.  

 

 

Perumusan Masalah 

Sebagai peternakan sapi perah terbesar dan terintegrasi di Indonesia, 

Greenfields Indonesia mempunyai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Untuk itu, perhatian terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan perlu 

diimplementasikan dalam bisnis, selain mengutamakan pencapaian menghasilkan 

keuntungan yang maksimal. Greenfields Indonesia merupakan perusahaan yang 

menghasilkan produk susu olahan yang berkualitas tinggi sebagai fokus utama 

perusahaan dalam menawarkan produknya kepada konsumen. Susu berkualitas 

merupakan susu yang dihasilkan dari produksi susu sapi yang dipelihara dengan 

manajemen pemeliharan sapi perah yang tepat. Dukungan kesesuaian dari aspek 

pakan untuk manajemen pemeliharaan populasi sapi perah berskala besar, 

menimbulkan ketergantungan terhadap kuantitas serta kualitas pakan hijauan 

untuk asupan pakan sapi perah. Hijauan merupakan sumber pakan utama bagi 

ternak ruminansia, baik untuk hidup pokok, pertumbuhan, produksi dan 

reproduksinya. Hal ini disebabkan hampir 60% pakan ternak sapi perah berasal 

dari hijauan dengan konsumsi segar per hari 10 - 15% dari berat badan (Seseray et 

al. 2013), sedangkan sisanya adalah konsentrat dan pakan tambahan (feed 

supplement) (Sirait et al. 2005). Kebutuhan hijauan segar yang dibutuhkan oleh 

Greenfields berkisar 150 ton/hari. Tingkat populasi sapi perah yang tinggi juga 

mempengaruhi cemaran limbah yang dapat mengancam penduduk sekitar melalui 

polusi pada tanah, udara, dan air. Pencemaran limbah ini dapat menurunkan daya 

dukung lingkungan untuk masyarakat (Sudiarto 2008). Beberapa gas yang 

dihasilkan dari limbah ternak antara lain ammonium, hydrogen sulfida, CO2 dan 
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CH4. Gas-gas tersebut selain merupakan gas efek rumah kaca (Green House 

Emissions) juga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kesehatan manusia. 

Pada tanah, limbah ternak dapat melemahkan daya dukung tanah sehingga 

menyebabkan polusi tanah. Sedangkan pada air, mikroorganisme patogenik 

(penyebab penyakit) yang berasal dari limbah ternak akan mencemari lingkungan 

perairan. Salah satu yang sering ditemukan yaitu bakteri Salmonella sp 

(Rachmawati 2000).  

Perusahaan berskala besar pada dasarnya di samping berusaha 

memaksimalkan keuntungan tetapi juga harus mampu untuk bertanggung jawab 

terhadap kemasyarakatan dan lingkungan, sehingga akan muncul bahwa sebuah 

perusahaan memiliki kemampuan terhadap keberlanjutan. Kemampuan 

perusahaan untuk melakukan eksekusi keberlanjutan dapat dilakukan dengan 

kontribusi secara reaktif dan proaktif. Selama ini GFI memiliki kewajiban untuk 

berkontribusi secara reaktif terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang 

dijalankan melalui fungsi Corporate Social Responsibility (CSR). Bentuk CSR 

yang diberikan oleh GFI kepada masyarakat saat ini diwujudkan melalui 

pengembangan masyarakat dan bantuan kepada masyarakat dalam bidang 

pendidikan dan lingkungan. Wujud CSR ini memiliki kekurangan karena hanya 

bersifat filantropi, sehingga peran CSR masih tidak maksimal. CSR juga perlu 

berkontribusi kepada masyarakat yang bersifat proaktif, sehingga kontribusi yang 

dilakukan dapat menciptakan CSR strategis. CSR strategis merupakan salah satu 

konsep CSR yang mengedepankan seluruh aktifitas bisnis dengan mengaitkan 

kontribusi perusahaan dalam pemecahan masalah di masyarakat maupun 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, melaksanakan CSR strategis 

akan mampu memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bersama. CSR strategis 

merupakan pelaksanan CSR yang memiliki keterkaitan tanggung jawab kepada 

masyarakat dan profitabilitas perusahaan (Orlitzky et al. 2012). 

CSR strategis juga dapat diwujudkan pada peternakan sapi perah melalui 

praktek peternakan sapi perah berkelanjutan. Praktek peternakan sapi perah 

berkelanjutan pada GFI saat ini merupakan bagian untuk mewujudkan core values 

atau nilai inti dari proses bisnis pada rantai nilai perusahaan. Perlunya penerapan 

prinsip keberlanjutan pada setiap rantai nilai perusahaan akan mampu 

meningkatkan produktivitas serta mampu menjadi keunggulan kompetitif 

perusahaan. Praktek peternakan sapi perah berkelanjutan pada GFI juga 

diharapkan  

menjadi wujud kontribusi masyarakat secara proaktif yang dilakukan oleh GFI 

yang juga mampu menciptakan manfaat bersama. Penciptaan manfaat bersama 

dilakukan melalui keterlibatan perusahaan untuk memecahkan masalah sosial dan 

lingkungan yang berdampak kepada seluruh stakeholders. Terdapat tiga level 

konsep menciptakan manfaat bersama atau creating shared value (CSV), yaitu 

mengkonsep ulang produk dan market yang dituju, meredefinisi rantai nilai 

perusahaan, dan pengembangan klaster lokal.  

Upaya dalam peningkatan produksi susu dalam negeri ini harus 

dilaksanakan tidak hanya untuk perusahaan, tetapi perusahaan perlu melakukan 

kontribusi kepada masyarakat khususnya peternak lokal agar terus meningkatkan 

produksinya. GFI perlu mengetahui bahwa strategi keberlanjutan dapat dilakukan 

pada setiap aktivitas bisnis perusahaan. Penelitian ini akan menganalisis faktor 

keberlanjutan perusahaan dalam rantai nilai yang mampu menciptakan shared 
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value. Pentingnya penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai creating 

shared value yang dilakukan oleh perusahaan GFI melalui praktek peternakan 

sapi perah berkelanjutan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan ini, maka rumusan 

masalah dapat dijabarkan melalui pertanyaan penelitian. Sebagai berikut. 

1. Bagaimana perusahaan Greenfields Indonesia mengimplementasikan 

seluruh aspek keberlanjutan pada peternakan sapi perahnya? 

2. Apa yang menjadi strategi keberlanjutan perusahaan GFI sebagai 

peternakan sapi perah berbasis mega-farm? 

3. Bagaimana rancangan creating shared value (CSV) dalam mendukung 

keberlanjutan GFI? 

Tujuan Penelitian 

Keberlanjutan (sustainability) pada bisnis peternakan khususnya sapi perah 

merupakan persoalan yang penting untuk diteliti untuk kemajuan bidang 

peternakan di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis perusahaan Greenfields Indonesia dalam 

mengimplementasikan integrasi keberlanjutan pada peternakan sapi 

perahnya. 

2. Menganalisis strategi keberlanjutan perusahaan sebagai peternakan sapi 

perah berbasis mega-farm. 

3. Merancang creating shared value (CSV) yang mendukung keberlanjutan 

GFI. 

 

Manfaat Penelitian 

Kondisi bisnis peternakan sapi perah yang masih belum kondusif saat ini, 

juga perlu mendapatkan dorongan bersifat akademis. Oleh karena itu, 

dilakukannya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti diharapkan mampu menambah pengetahuan sehubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Bagi perusahaan diharapkan mampu menjadi rekomendasi perusahaan 

untuk penciptaan manfaat bersama.  

3. Bagi pembaca diharapkan mampu memberikan wawasan sebagai bahan 

referensi untuk mengermbangkan mengenai peternakan sapi perah. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan meneliti mengenai implementasi keberlanjutan pada 

proses bisnis peternakan sapi perah pada perusahaan Greenfields Indonesia. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengintegrasikan peternakan sapi 

perah dan industri pengolahan susu. Penelitian ini akan dilakukan pada obyek 

peternakan sapi perah Greenfields Indonesia (GFI) dengan mengamati kegiatan 

proses bisnis dalam rantai nilai peternakan dan kontribusinya terhadap aspek 

kemasyarkatan dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini dalam mencapai 

tujuan penelitian menggunakan pendekatan kerangka global keberlanjutan 

persusuan yang telah diakui oleh lembaga internasional yaitu Dairy Sustainability 

Framework dan SAI Platform pada proses bisnis yang terdapat peternakan sapi 
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perah Greenfields Indonesia (GFI). Sebagai langkah untuk mendukung 

keberlanjutan diperlukan penelitian untuk memberikan gambaran pada strategi 

keberlanjutan bisnis melalui model creating shared value (CSV). 




