
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan terjadinya pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat 

terhadap high value foods, kebutuhan susu nasional juga semakin meningkat. 

Konsumsi susu nasional diprediksi akan mencapai 1.14 juta ton di tahun 2020 

(Kementerian Pertanian 2016), sedangkan produksi susu dalam negeri belum dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan susu segar (Farid dan Sukesi 2011). Sebagian besar 

permintaan dalam negeri (±80%) dipenuhi dari impor susu. Hal ini dapat menjadi 

salah satu penyebab program pemerintah tentang swasembada susu nasional 

sebesar 40% pada tahun 20201 dan 50% pada tahun 20252 terancam tidak dapat 

tercapai.  

Tingginya impor susu mengakibatkan timbulnya kerugian langsung pada 

peternakan sapi perah di Indonesia. Pangsa pasar (market share) pelaku pasar 

domestik perlu ditingkatkan agar opportunity loss yang berasal dari 

menganggurnya atau tidak dimanfaatkannya potensi sumber daya yang ada untuk 

pengembangan agribisnis persusuan. Pengembangan industri persusuan di 

Indonesia dapat memberikan efek positif bagi peningkatan gizi di masyarakat dan 

kesejahteraan bagi peternak sapi perah. 

Mayoritas peternakan sapi perah di Indonesia dipegang oleh peternak skala 

kecil. Dalam pemenuhan permintaan susu, peternak sapi perah skala kecil 

menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Industri Pengolah 

Susu (IPS) melalui koperasi yang menghimpun susu menghendaki berbagai standar 

pada susu yang dibelinya dari peternak, baik itu dari standar keamanan pangan 

(jumlah mikroba yang terkandung dalam susu), standar kandungan gizi (seperti 

total lemak yang terdapat dalam susu), dan standar kuantitas. Selain itu, peternak 

juga menghadapi berbagai risiko dalam proses pemeliharaan sapi perah, seperti 

kondisi cuaca yang menyebabkan fluktuatifnya ketersediaan pakan hijauan, kondisi 

kesehatan sapi yang berakibat pada produksi susu sapi, harga pakan konsentrat 

untuk sapi, bahkan risiko kematian sapi. 

Dukungan kebijakan pemerintah untuk melindungi produk susu dalam 

negeri pernah dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga 

Menteri, yakni Menteri Koperasi, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian & 

Perdagangan lalu dikuatkan menjadi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1985 

mengatur tentang pemasaran dan rasio pembelian susu oleh IPS. Dengan adanya 

peraturan tersebut, IPS wajib membeli susu dari peternak dengan rasio 2:1, artinya 

jika IPS mengimpor dua kilogram susu bubuk maka wajib membeli susu segar 

dalam negeri sebanyak satu kilogram. Kewajiban ini dikenal dengan istilah BUSEP 

(bukti serap).  
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Pada tahun 1998 terjadi perubahan yang signifikan terhadap usaha ternak 

sapi perah rakyat. Perubahan situasi politik negara di era reformasi dan melihat susu 

merupakan komoditi potensial dari sisi perdagangan negara-negara maju, 

menyebabkan pemerintah menerima usulan International Monetary Fund (IMF) 

untuk mengeluarkan Inpres no. 4 tahun 1998 yang menghapuskan pemberlakuan 

Inpres no. 2 tahun 1985 mengenai BUSEP. Kondisi ini mencabut kewajiban IPS 

untuk membeli susu segar dalam negeri yang berasal dari peternak. 

Dukungan pemerintah terhadap peternak lokal juga dilakukan dalam 

Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyediaan dan peredaran susu. 

Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban IPS bermitra dengan peternak lokal 

untuk mendukung produksi susu dalam negeri. Nilai investasi kemitraan IPS dan 

peternak lokal mencapai Rp 751 miliar setahun setelah diberlakukannya peraturan 

tersebut3, IPS juga akan mendapat insentif jika bermitra dengan peternak lokal4. 

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, pemerintah juga mendapat desakan 

dari Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) World 

Trade Organization (WTO) untuk membatalkan peraturan tersebut karena Amerika 

Serikat keberatan dengan peraturan tersebut dan ancaman akan menghilangkan 

program Generalized System of Preference (GSP) terhadap komoditas ekspor 

Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan ekspor produk 

Indonesia ke AS. Hal ini menjadikan pemerintah kembali mengeluarkan revisi 

dalam Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018 

yang menghilangkan kemitraan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan 

rekomendasi5. 

Dengan tidak adanya dukungan terhadap peternak lokal dan koperasi 

penghimpun susu, komoditas susu lokal akan terus bersaing dengan susu impor 

yang harganya fluktuatif. Jika harga susu impor sedang rendah, IPS akan banyak 

mengimpor susu dibandingkan memakai susu lokal, dan dapat berakibat terhadap 

terancamnya keberadaan peternak sapi perah lokal. Koperasi Peternakan Bandung 

Selatan (KPBS) yang merupakan salah satu koperasi penghimpun peternak sapi 

perah dan susu, mendirikan unit usaha pengolahan susu (Milk Treatment 2 atau 

MT2) dalam upaya meningkatkan bargaining position dalam penyaluran dan 

pemasaran susu. Milk Treatment 1 (MT1) sudah beroperasi dan berperan sebagai 

tempat pengumpulan susu dan pendinginan untuk memperpanjang umur simpan 

susu segar sebelum disalurkan ke industri pengolah susu. Sebagai salah satu 

koperasi susu di Indonesia, KPBS Pangalengan menempati urutan ke 52 dari 100 

koperasi terbesar di Indonesia, dan urutan kedua dari 10 koperasi produksi terbesar 

di Indonesia pada tahun 2014 berdasarkan Muchtar (2015). 

KPBS masih melakukan penyaluran susu dari peternak ke IPS, diantaranya 

PT Frisian Flag Indonesia (PT FFI), PT Ultra Jaya, dan PT Indolakto. Selain IPS, 

KPBS Pangalengan juga menyalurkan sebagian kecil produk susunya ke home 
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industry. Jumlah susu yang disalurkan ke MT2 masih relatif kecil dibandingkan 

penyaluran ke IPS, yaitu 10.80% dari keseluruhan total produksi susu KPBS. Total 

produksi dan alokasi penyaluran susu KPBS Pangalengan dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Tabel 1  Total produksi dan alokasi penyaluran susu KPBS Pangalengan,        

Jawa Barat, tahun 2013-2017 

Tahun 
Total Produksi 

Susu (liter) 

Alokasi Penyaluran Susu (persen) 

PT FFI 
PT Ultra 

Jaya 

PT 

Indolakto 
MT 2 

Home 

Industry 
PT Isam 

2013 32 118 305.08  51.80 36.90 3.30 5.90 2.10 - 

2014 27 869 978.58   43.90 37.00 2.90 13.80 1.50 0.95 

2015 27 500 473.21  45.81 38.16 2.13 12.35 1.55 - 

2016 27 339 558.71  26.50 58.50 2.00 11.10 1.80 0.10 

2017 27 991 465.43  33.15 52.88 1.57 10.80 1.60 - 

Sumber: Laporan Tahunan KPBS Pangalengan 

 

Pengolahan susu yang dilakukan oleh MT2 yaitu susu pasteurisasi berbagai 

rasa, drink yogurt berbagai rasa, keju mozarella, butter, dan cream cheese. Skala 

usaha MT2 termasuk dalam golongan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Pengelolaan MT2 dilakukan secara otonom dan direncanakan akan dibangun 

dengan sistem Perseroan Terbatas (PT). Sebagai unit usaha KPBS, MT2 

berkomitmen menggunakan bahan baku susu segar dari KPBS. Akibat dari 

kebijakan ini, MT2 akan sulit bersaing dengan IPS ketika harga susu impor sedang 

jatuh. Selain itu, MT2 sebagai unit usaha koperasi memiliki karakteristik lemah 

modal dan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan IPS membuat MT2 

dalam posisi beresiko. Diversifikasi produk yang dilakukan oleh MT2 membuat 

segmentasi pemasaran untuk produk MT2 lebih luas, tetapi juga menimbulkan 

dampak lain, yaitu munculnya by product yang jika tidak diolah akan menjadi 

limbah, contohnya whey dari hasil pengolahan keju. Keberadaan MT2 sebagai 

bagian dari koperasi juga bersinggungan dengan berbagai stakeholder yang 

memiliki ketertarikan terhadap keberadaan MT2, seperti 4.556 anggota KPBS yang 

menginvestasikan sebagian modalnya di MT2 melalui KPBS dan mengharapkan 

Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk meningkatkan kesejahteraan. Karakteristik MT2 

yang berada dalam posisi unik dan bersinggungan dengan berbagai dimensi 

menjadikan MT2 perlu memperhatikan aspek keberlanjutannya (sustainability). 

Dimensi keberlanjutan yang berlandaskan pada triple bottom line: profit, 

people, planet yang dicetuskan oleh Elkington (1997) membuat pembahasan 

sustainable business menjadi lebih luas. Meskipun pembahasan keberlanjutan 

dalam UKM belum banyak dibahas karena mayoritas UKM lebih berfokus pada 

keuntungan finansial, penggambaran keberlanjutan di UKM dapat menurunkan 

biaya dan mengurangi risiko. Jumlah unit usaha skala UKM lebih banyak daripada 

skala corporate, sehingga penerapan keberlanjutan dapat lebih luas dan lebih 

membawa dampak positif pada lingkungan dan sosial. UKM juga lebih berperan 

pada pemerataan ekonomi sehingga erat kaitannya dengan aspek sosial. Bras (2006) 

menyatakan bahwa UKM merupakan sektor yang sangat penting bagi 

perekonomian nasional. UKM menyediakan dan menciptakan lapangan pekerjaan, 

sumber inovasi dan semangat entrepreneur, memanfaatkan usaha kreatif individu, 

serta menciptakan kompetisi. Secara ringkas, keberadaan UKM penting dalam 

ekonomi pasar yang sehat dan dinamis. Akan tetapi, disamping sisi ekonomi, UKM 
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juga memberikan kontribusi besar pada polusi yang dihasilkan. Jika dihitung dalam 

satu unit, polusi yang dihasilkan UKM memang terlalu kecil untuk diperhitungkan, 

tetapi jika dihitung sebagai kolektif UKM, polusi yang dihasilkan UKM 

diperkirakan mencapai 70% dari level polusi industri di seluruh dunia (Bras 2006). 

Penerapan keberlanjutan di UKM dapat memudahkan UKM untuk melakukan 

kerjasama dengan usaha yang lebih besar karena semakin banyak desakan untuk 

aplikasi keberlanjutan di rantai pasok usaha corporate, didukung dengan adanya 

Peraturan OJK no 51/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan sustainability 

report bagi perusahaan publik di tahun 2021. Maka dari itu, evaluasi strategi 

keberlanjutan perlu dilakukan di MT2. 

 

 

Perumusan Masalah 

Penerapan keberlanjutan di perusahaan dapat menjadi hal yang kompleks 

karena konteksnya yang luas. Flourishing Business Canvas (FBC) yang 

dikembangkan oleh Upward dan Jones (2016) merupakan salah satu tools yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan keberlanjutan di MT2. FBC diinovasikan 

berdasarkan Business Model Canvas (BMC) yang dicetuskan oleh Osterwalder dan 

Pigneur (2010). Berbeda dengan BMC yang terdiri dari sembilan elemen, FBC 

terdiri dari enam belas elemen yang terdiri dari aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Dengan penggambaran keberlanjutan pada kanvas, penentuan strategi 

keberlanjutan dapat disederhanakan dan mempermudah arahan kebijakan 

keberlanjutan di perusahaan.  

Berbagai isu keberlanjutan yang muncul di MT2, baik itu dari aspek 

ekonomi, sosial, atau lingkungan, dapat menciptakan value co-creation jika 

dilaksanakan dengan baik, dan dapat menciptakan value co-destruction jika terjadi 

ketidakseimbangan salah satu aspek. Keberadaan MT2 yang menjadi alternatif 

usaha KPBS menciptakan value co-creation untuk peternak KPBS yang mendapat 

tambahan SHU dari KPBS, tetapi tercipta juga value co-destruction dari aspek 

lingkungan karena belum terolahnya by product keju mozarella. Berdasarkan 

permasalahan MT2, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:   

1. Bagaimana penggambaran Flourishing Business Canvas di MT2 saat ini? 

2. Bagaimana evaluasi strategi keberlanjutan di MT2 berdasarkan hasil kajian 

pada Flourishing Business Canvas? 

3. Bagaimana rekomendasi pengembangan usaha berkelanjutan MT2 

berdasarkan hasil kajian pada Flourishing Business Canvas? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Analisis penggambaran Flourishing Business Canvas di MT2 saat ini. 

2. Evaluasi strategi keberlanjutan di MT2 berdasarkan hasil kajian pada 

Flourishing Business Canvas. 

3. Rekomendasi pengembangan usaha berkelanjutan MT2 berdasarkan  hasil 

kajian pada Flourishing Business Canvas. 
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Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara 

lain : 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

wawasan dan menjadi rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi pengurus MT2, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dalam pengembangan bisnis dalam jangka panjang. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah MT2 yang 

merupakan unit usaha pengolahan susu KPBS Pangalengan. Lokasi penelitian 

terdapat di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini 

berfokus pada model bisnis yang sedang dijalankan oleh MT2, dan menyertakan 

KPBS Pangalengan sebagai bagian dari rantai nilai. Cakupan penelitian meliputi 

model bisnis keberlanjutan yang dijalankan MT2. Keterbatasan penelitian ini yaitu 

tidak dilakukan evaluasi untuk keseluruhan elemen FBC. Selain itu, aspek 

lingkungan dalam penelitian ini tidak dibahas secara mendalam karena diperlukan 

tenaga ahli mengenai lingkungan untuk pembahasan aspek lingkungan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Keberlanjutan  

 

 Keberlanjutan (sustainability) merupakan kemampuan generasi sekarang 

untuk memenuhi kebutuhannya tanpa berkompromi dengan kemampuan generasi 

yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya (Hart dan Milstein 2003). Untuk 

menciptakan dan mengembangkan bisnis, dibutuhkan kerjasama dari elemen sosial, 

lingkungan, dan keuntungan ekonomi, yang merupakan elemen penting dari 

keberlanjutan (Boons dan Ludeke-Freund 2012).  

 Keberlanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi: 

keterbatasan sumber daya dan persamaan akses, keadilan intergenerasi dan 

intragenerasi, dan perkembangan progresif ekonomi dan masyarakat (Stubbs dan 

Cocklin 2008). Tiga dimensi tersebut (sosial, lingkungan, dan ekonomi) saling 

berhubungan dalam berbagai level sehingga butuh diatur secara aktif (Schaltegger 

dan Wagner 2006). Tantangan utama keberlanjutan bukanlah mengintegrasikan 

satu dimensi kedalam struktur bisnis, tetapi bagaimana mengoptimalisasi ketiganya 

secara setara (Schaltegger dan Burritt 2005). Pandangan terintegrasi dan holistik 

dalam keberlanjutan ini mulai diterima secara luas di kalangan akademisi dan 

pebisnis. Manajemen keberlanjutan perusahaan berhubungan dengan analisis dan 

manajemen dari efek lingkungan dan aktivitas sosial pada daya saing dan 

kesuksesan ekonomi perusahaan, juga analisis dan manajemen dari efek sosial dan 

lingkungan dari aktivitas bisnis (Schaltegger dan Wagner 2006). 

 Tiga dimesi keberlanjutan yang berasal dari pengembangan konsep triple 

bottom line yang dicetuskan oleh Elkington (1997), menunjukan bahwa integrasi 




