
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perhatian pemerintah terhadap pentingnya penduduk sebagai sumber 

daya pembangunan semakin menonjol. Penduduk tidak sekedar dilihat sebagai 

faktor produksi bersama-sama dengan faktor produksi yang lain dalam 

menghasilkan barang dan jasa tetapi semakin dilihat sebagai produsen, 

konsumen, sumber pemikiran dan sumber motivasi pembangunan. 

Sejalan dengan komitmen terhadap pentingnya penduduk bagi 

pembangunan seperti tersebut diatas, keluarga sebagai unit masyarakat terkecil 

juga dirasakan menjadi semakin penting. Sebagai lembaga yang pertama dan 

utama di mana manusia mulai mengenal peradaban dunia, keluarga mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai yang ada 

dimasyarakat. Keluarga juga merupakan wahana pengendalian dan penyesuaian 

sosial bagi anggota-anggotanya. 

Komitmen yang tinggi terhadap pentingnya pembangunan keluarga dapat 

dilihat dari diberlakukannya Undang-undang No.10 tahun 1992 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, yang 

dijabarkan dalam peraturan Pemerintah No. 21 dan 27 tahun 1994. 

Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya menyeluruh dan terpadu 

yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan 

kualitas keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. 

Salah satu upaya tersebut adalah penanggulangan kemiskinan melalui 

pendekatan pemberdayaan keluarga yang pelaksanaannya dikukuhkan melalui 

lntruksi Presiden Nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera 

dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Seperti yang kita 
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ketahui, keluarga miskin karena berbagai keterbatasannya tidak mempunyai 

banyak pilihan, kesempatan, dan peluang untuk memperbaiki taraf hidup dan 

kualitas kehidupannya. Karena daya beli yang rendah, mereka tidak mampu 

menyediakan pangan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 

Meskipun banyak faktor yang menentukan kualitas SDM, karena dimensinya 

begitu kompleks. Salah satunya yang cukup mendasar adalah faktor gizi 

masyarakat sebagai cerminan dari keadaan gizi individu. 

Standar kecukupan gizi protein hewani adalah 6 gr per kapita per hari. 

Sebelum krisis ekonomi, pemenuhan gizi protein nasional adalah 3,77 gr per 

kapita per hari atau baru 62,83 % dari standar kecukupan di atas (Anonim, 1994 

dan 1995). Dengan kondisi ekonomi yang terpuruk sekarang ini, harapan kita 

untuk dapat memenuhi kebutuhan akan gizi protein baik dari sumber hewani 

maupun nabati menjadi semakin kecil. Peranan ayam buras dalam memenuhi 

kubutuhan akan protein hewani sebelumnya telah mencapai 037  gr per kapita 

per hari. Berdasarkan alasan-alasan di atas, bukanlah ha1 yang berlebihan jika 

peternakan ayam buras pedaging dikembangkan secara nasional. Usaha ini 

tidak hanya dapat memperbaiki ekonomi rakyat, namun sekaligus dapat juga 

meningkatkan konsumsi gizi protein hewani, terutama yang disumbangkan oleh 

daging ayam buras (daging ayam per 100 gr mengandung protein lebih dari 

18 gr). 

Pemerintah akan berusaha keras untuk mencari dan mendapatkan 

berbagai pola usaha yang dapat diadopsi dan yang sudah familiar dengan 

masyarakatlrakyat Indonesia baik di pedesaan maupun di kota-kota, terutama di 

saat-saat krisis ekonomi di negara kita . 

Salah satu upaya antisipasi yang diharapkan untuk dapat 

mengembangkan potensi sumber daya serta posisi yang sangat strategis secara 

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



terpadu, dalam pembangunan bangsa dan negara, adalah melalui 

pengembangan sistem usaha pertanian, antara lain industri perunggasan. Akan 

tetapi, petemakan ayam ras saat-saat sekarang ini banyak yang gulung tikar 

karena harga pakan yang meningkat drastis, yang disebabkan kenaikan harga 

bahan baku impor. 

Sangat bijaksana jika diupayakan pengembangan pola ternak ayam 

kampung unggul dengan pemanfaatan Sarana Produksi Ternak (Sapronak) lokal, 

yang sesuai dengan potensi wilayah. Usaha ini diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan keluarga pada khususnya, dan pendapatan masyarakat pada 

umumnya sehingga secara keseluruhan dapat dijadikan salah satu upaya 

penanggulangan kemiskinan. 

Yang tidak boleh diabaikan yaitu sumberdaya yang diperlukan untuk 

menunjang program pengembangan ayam kampung unggulan antara lain 

meliputi SDM, ketersediaan pakan, kemudahan memperoleh sarana produksi 

dan sarana pendukung lainnya yang harus diperoleh dari luar dan faktor 

lingkungan. SDM yang diperlukan di sini adalah para peternak dan peminat yang 

mau menerima pembaharuan, mempunyai pengalaman, serta mempunyai tingkat 

kerajinan dan ketekunan yang tinggi, sehingga mampu berusaha dengan 

orientasi agribisnis. 

Ketersediaan pakan di lokasi setempat secara mudah, murah dan 

kontinu merupakan persyaratan yang mutlak untuk menjamin keberhasilan 

pengembangan ayam kampung tersebut, karena pakan merupakan komponen 

biaya produksi yang mengambil porsi cukup besar. 
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8. IDENTlFlKASl MASALAH 

Dari hasil pendataan keluarga tahun 1995 diperoleh gambaran bahwa 

kurang lebih 50% .keluarga di lndonesia masih belum mampu berkembang 

sebagai pemrakarsa dan pelaksana pembangunan bagi anggotanya sendiri, 

karena baru sebatas rnarnpu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya (diolah 

dari data statistik rutin BKKBN - Biro Pelaporan dan Statistik BKKBN) 

Lebih dari 70% ketertinggalan keluarga disebabkan karena faktor 

ekonomi, sehingga diperlukan program pengentasan kemiskinan bagi Keluarga 

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Banyak ha1 dapat dilakukan oleh 

pemerintah, namun harus juga diperoleh dukungan dari masyarakat dan bangsa 

Indonesia. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan keluarga terutama 

yang masih dalam tingkat Pra Sejahtera dan Sejahtera I, sebenarnya banyak 

sektor usaha yang dapat digarap. Akan tetapi, mengingat negara adalah negara 

agraris dan rakyat lndonesia sudah sangat terbiasa dengan kehidupan bertani 

dalam arti yang luas, maka diharapkan salah satu upaya agribisnis yaitu industri 

perunggasan khususnya usaha peternakan ayam pedaging dapat membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Hanya saja, masalahnya tidak semudah 

ini, karena dengan keadaan ekonomi negara saat ini, berbagai dampak negatif 

terhadap kegiatan produksi timbul secara simutan seperti yang terjadi pada 

usaha perunggasan antara lain : 

1. Harga pakan ayam meningkat drastis, karena kenaikan harga bahan baku 

impor, sehingga sebelum tercapai keseimbangan pasar yang baru, biaya 

produksinya melebihi harga jual. 

2. Produsen DOC (Breeding Farm) dengan sendirinya juga telah mengurangi 

produksi, sehingga harga telur dan daging ayam ditingkat kosumen 

meningkat. 
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3. Dalam jangka panjang, mungkin akan terjadi hambatan terhadap program 

diversifikasi konsumsi serta upaya perbaikan pangan dan gizi penduduk 

yang dapat mengganggu upaya pengembangan SDM di Indonesia. 

Proyek Ayam Kampung jenis unggul yang selanjutnya disebut ayam 

"Kagul", diharapkan menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah, narnun 

masih diperlukan suatu penelitian untuk menguji kelayakan usaha ini, baik 

secara ekonomi maupun potensinya untuk menggantikan budidaya ayam ras 

yang sudah terbukti dapat diandalkan dalam mernenuhi kebutuhan daging ayam 

baik dari kecepatan pengembangan usahanya maupun kontinuitas produksinya. 

Usaha ayam Kagul dapat dilakukan melalui usaha perorangan yang 

tergabung dalam kelompok-kelompok peternak atau sejenis institusi yang 

bergerak di bidang ekonomi produktif. Namun demikian, masih menjadi 

pertanyaan bagaimana pola kemitraan yang ideal agar budidaya ini dapat 

dikembangkan secara profesional. 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Apakah proyek ayam kagul dapat diterapkan sebagai sarana 

pengentasan kemiskinan? 

Untuk itu perlu dijawab dahulu permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan 

yang akan bertindak sebagai mitra inti? 

2. Apakah para peserta sebagai mitra plasma akan memperoleh tambahan 

pendapatan melalui kerja sama dengan rnitra inti? Selain itu, apakah 

tambahan pendapatan tersebut dapat membantu peserta untuk 

mengangkat mereka sehingga pendapatannya dapat rnelampaui garis 
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kemiskinan? 

D. TUJUAN PENELlTlAN 

Tujuan penelitian kelayakan usaha Ayam Kagul untuk Proyek 

Pengentasan Kemiskinan adalah untuk mengetahui apakah upaya 

pengembangan ternak ayam kampung pedaging unggulan serta pemanfaatan 

sarana produksi ternak (sapronak) lokal yang sesuai potensi wilayah dengan 

sistem kemitraan yaitu antara perusahaan penanam modal sebagai mitra inti dan 

kelompok masyarakaUkelompok peternak sebagai plasma layak dilaksanakan 

untuk sebagai salah satu pilihan dalam upaya peningkatan penanggulangan 

kemiskinan. 

E. BATASAN ISTILAH 

1. Kerniskinan 

Kemiskinan adalah suatu keadaan serba kekurangan yang dialami oleh 

seseorang atau sekelompok orang di luar keinginannya. Kondisi seperti ini 

pada hakekatnya tidak dapat dihindari dengan kekuatan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh penduduk miskin tersebut. Untuk menentukan batas kerniskinan 

banyak indikator dan kriteria yang dikembangkan. Secara umum BPS 

menetapkan batas garis kemiskinan seperti besarnya rupiah yang dibelanjakan 

per kapita lbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan 

makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 

kalori per kepala per hari. Kebutuhan minimum bukan makanan meliputi 

kebutuhan akan perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan, 

dan transportasi. Besarnya rupiah ini akan berbeda dari waktu ke waktu dan 
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juga akan berbeda untuk satu wilayah dengan wilayah yang lain. Melalui 

survey yang dilakukan oleh BPS telah dapat ditentukan prakiraan jumlah dan 

proporsi penduduk miskin untuk suatu waktu tertentu. Namun demikian untuk 

tujuan intewensi di lapangan (di tingkat desa) informasi tentang sasaran 

program pengentasan kemiskinan tidak dapat diambil dari hasil survey 

tersebut. Untuk menentukan intervensi langsung di lapangan berdasarkan 

kesepakatan bersama antara masyarakat dan instansi sektoral sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan. November 1997 telah ditetapkan tim yang 

terdiri dari wakil-wakil BPS, Bappenas, Direktorat Jendral PMD, Departernen 

Sosial, dan BKKBN untuk merumuskan sasaran terpadu program pengentasan 

kemiskinan dan ditetapkan bahwa keluarga miskin adalah keluarga Pra- 

Sejahtera dan Sejahtera I, diperoleh melalui pendataan yang dilakukan jajaran 

BKKBN bersama masyarakat yang dilakukan setiap tahun antara bulan Januari 

samoai denaan Maret. 

2. Penanggulangan Kemiskinan 

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu kegiatan yang diarahkan 

untuk mengangkat harkat hidup masyarakat agar mereka sanggup 

memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan marnpu 

memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

3. Kemitraan 

Membangun hubungan - Bekejasama untuk memenangkan bisnis - 
Menambah nilai - Memperbaiki kinerja pemasaran - Mengembangkan 

sebuah pasar bersama - Membagi rata resiko - Menurunkan biaya - 
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Membangun hubungan melalui teknologi - Menyediakan suatu layanan lebih 

luas. 

4. Ayarn Kagul 

Ayam Kagul atau ayam kampung unggulan adalah ayam yang 

mempunyai keunggulan dibandingkan dengan ayam kampung lokal biasa yaitu 

sebagai berikut: 

a. Masa panen untuk mencapai bobot rata-rata 1,2 kg hanya membutuhkan 

waktu 3 sampai 3,5 bulan. 

b. Produksinya dapat diproyeksikan untuk kuantitas yang dikehendaki serta 

mempunyai penampilan yang seragam. 

c. Seratnya bertekstur halus, rasanya gurih, dan kadar kolesterolnya relatif 

rendah. 

d. Pemanfaatan tempat dalam pembudidayaannya sangat efisien yakni kandang 

seluas tiga kali empat meter persegi dapat digunakan untuk memelihara 

minimum 100 ekor ayam. 

F. KELUARAN 

Keluaran yang diharapkan ini adalah terbentuknya pola pengembangan 

ayam Kampung pedaging unggul yang memenuhi kondisi sebagai berikut: 

1. Terintegrasi antara mitra sebagai Breeding Farm dan yang juga memiliki 

potensi untuk menampung hasil kelompok sebagai peternak. 

2. Mampu memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, menguntungkan , lestari, dan 

siap untuk dikembangkan secara has. 

3. Dari keluaran tersebut maka kontribusi daging ayam kampung unggul dapat 
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ditargetkan sehingga usaha Ayam Kagul dapat memberikan peluang 

peningkatan pendapatan khususnya bagi inti maupun plasma dan bagi 

masyakarat pada umumnya. 

lmplikasi yang diharapkan dari pengembangan Ayam Kagul adalah: 
' 8 .  . 

1. Menggantikan atau setidaknya mendampingi posisi ayam ras yang selama , ...~,, #,, 
, .I  L . . >:. . .. 

inii cukup dominan dalam memenuhi kebutuhan akan daging ayam. .. .. - 

I 'i 

2. Mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan yang memiliki 

kandungan bahan impor yang tinggi sehingga harganya hampir di luar 

jangkauan para peternak kecil. Mengingat besarnya pasar pakan pabrikan 

ini secara nasional, penghematan devisa yang diperoleh akan sangat 

berarti. 

3. Meningkatkan pendapatan para peternak dalam kelompok-kelompok 

sebagai plasma dan mitra sebagai inti merupakan salah satu upaya 

pengentasan kemiskinan. 

H. RUANG LlNGKUP 

Mengingat keterbatasan waktu penelitian, maka analisa kelayakan usaha 

dibatasi sebagai suatu model untuk kelayakan investasi Breeding Farm sebagai 

mitra inti pemula dan aspek keuangan dari kelompok peternak. 
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