
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sub sektor petenakan merupakan salah satu sub sektor yang berperan 

serta dalam menunjang pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan 

subsektor peternakan seperti yang telah digariskan dalam GBHN 1993 adalah 

meningkatkan produksi hasil petemakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

dalam negeri dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, bahan baku industri dan 

ekspor. 

Dalam rangka lima tahun mendatang (tahun 2000-2005) pembangunan 

peternakan sebagai bagian integral pembangunan pertanian, pemerintah telah 

bertekad mencapai swasembada daging pada akhir tahun 2005. Swasembada 

hging penekanannya pada sapi potong dengan subtitusi memanfaatkan 

sumberdaya lokal seperti ayam buras, kambing, dan domba. Petemak ayam ras 

(broiler) mempakan pemacu swasembada daging. Oleh karena itu swasembada 

daging bukan hanya dari ayam ras broiler saja yang menjadi andalan utama. 

Kebijaksanaan dengan mengandalkan pengembangan sumber daya lokal 

berdasarkan atas pengalaman, bahwa petemakan ayam broiler sangat rentan 

terhadap perubahan-perubahan, karena pengembangannya masih sangat 

tergantung pada pakan impor, dan dalam budidayanya harus menggunakan 

teknologi tinggi dan efisiensi. 

Aboebakar (1996) menegaskan bahwa pembangunan industri petemakan 

pada umumnya dipacu oleh faktor pertumbuhan, yaitu peningkatan pendapatan, 

peningkatan sektor industri, kemajuan teknologi di bidang ilmu peternakan dan 
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adanya perubahan pola kebutuhan terhadap makanan bermutu. Namun dari segi 

konsumsi, sebagai negara berkembang, konsumsi penduduk Indonesia terhadap 

produk ternak asal unggas masih sangat rendah. Tingkat konsumsi yang rendah ini 

berkaitan dengan tingkat pendapatan yang mash rendah, ha1 ini terlihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan Konsumsi per Kapita di Beberapa Negara Penghasil 
Broiler dan Telur Tahun 1999 

Sumber: Poultry International, 2000 

Dalam perkembangan selanjutnya kondisi usaha perunggasan terns 

membaik seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi dan politik yang 

ditunjang pula oleh situasi keamanan yang mantap. Keadaan yang semakin 

membaik ini diharapkan dapat memulihkan usaha ternak unggas secara 

berkesinambungan, sehingga ha1 tersebut akan membawa dampak yang positif 

terhadap produksi DOC, baik broiler dan layer, maupun perkembangan sektor 

budidaya ayam ras untuk memacu kegiatan pembibitan. Perkembangan ini dapat 

terliat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Produksi DOC Indonesia 1996 - April 1999 

Sumber: peptan, 2000) 

Menurut Saragih (1998), perkembangan sektor perunggasan selama ini, 

dapat dijelaskan dari sisi penawaran (supply side) dan sisi pennintaan (demand 

side). Dari sisi penawaran, pertumbuhan sektor perunggasan ini banyak 

disebabkan oleh keberhasilan pembibitan unggas (poultry breeding farm) dengan 

berbagai jenjang pendalarnan struktur yang di mulai dari, ayam induk galur mumi 

(Pure LinelPL atau Great Grand Parent StocWGGPS) --+ ayam induk nenek 

(Grand Parent StocWGPS) + Ayam induk (Parent StocWPS) + Ayam 

untuk diperdagangkan (Finallcommercial StocWFS), industri pakan temak, d m  

industri obat-obatan atau vaksin ternak, meskipun hams diakui bahwa teknologi 

pembibitan unggas masih bersumber dari impor. 

Sedangkan dari sisi pennintaan, pertumbuhan sektor perunggasan 

dimungkinkan pula oleh makin meningkatnya daya absorbsi pasar domestik akan 

daging dan telur ayam ras, baik yang disebabkan oleh makin banyaknya penduduk 

Indonesia yang makin "sadar gizi" sekaligus "marnpu gizi", maupun karena 

pembahan pola konsumsi daging dan telur yang makin memperbesar pangsa 

konsumsi pada daging dan telur ayam ras. 

PT Cipendawa Agroindustri Tbk, diakui sebagai pemsahaan terbesar d m  

terbaik dalam usaha pembibitan. P e ~ s ~ h a a n  ini merupakan pelopor yang 

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



didirikan pada tahun 1970 dan mulai beroperasi dalam usaha pembibitan di 

Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Sejalan perkembangan usahanya yang bergerak 

dalam peternakan ayam, PT. CA Tbk merupakan perusahaan berskala besar dan 

internasional dengan melakukan ekspor produk ke negara lain, serta berusaha 

untuk ikut andil dalam usaha memenuhi permintaan pasar domestik. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perunggasan mengetah& 

bahwa, masalah di dalam pengembangan ayam ras pedaging sangat komplek, 

tetapi dalam pengembangannya komoditas ini sangat mempunyai masa depan 

yang baik untuk dikembangkan, walaupun dalam usaha tersebut tidak semudah 

sebagaimana yang diperkiiakan. Para pengusaha sangat banyak yang tertarik 

untuk mengembangkannya, karena termasuk salah satu komoditas yang cepat 

menghasilkan, yaitu hanya 25-40 hari sudah siap panen. 

Melihat dari siklus pemeliharaannya yang cdaip singkat, maka masalah 

pengembangan ayam ras pedaging tidak hanya sekedar membudidayakan saja, 

akan tetapi hams dikelola secara agribisnis, terpadu mulai dari sarana (bibit), 

budidaya, proses dan pemasaran. Proses yang berjalan sangat cepat dan 

produktivitasnya tergolong perishable (mudah rusak) maka penanga-ya harus 

profesional terpadu dari berbagai faktor-faktor yang terkait. 

Selain sebagai pelopor dalam usaha pembibitan ayam ras, PT. CA Tbk 

mempunyai bidang peternakan yang mencakup usaha pemotongan ayam atau 

rumah potong ayam, menghasilkan anak ayam umur sehari untuk diperdagangkan 

(Day Old Chicken Final Stock) dan bibit ayam induk (Parent Stock). Namun saat 
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ini usaha yang telah di rintis tidak semuanya dapat berjalan dengan baik. Akibat 

kondiii perekonornian yang tidak menguntungkan sejak pertengahan tahun 1997, 

maka manajemen perusahaan memutuskan untuk memperkecil skala usahanya 

dan hanya berfokus pada satu unit usaha saja yaitu usaha pembibitan. 

Selaii itu usaha kemitraan dengan para petemak melalui pola kemitraan 

inti plasma yang telah dilaksanakan juga tidak berjalan dengan efektif, kondisi ini 

disebabkan karena model pelaksanaan yang ditawarkan oleh pemsahaan pada pola 

inti-plasma terhadap peternak rakyat, tidak dapat memperkuat posisi petemak 

rakyat terhadap pemsahaan temtama dalam menghadapi perubahan harga pasar. 

Peternak rakyat pada awal pelaksanaannya dihadapi dengan keterikatan penjanjian 

kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hal yang menjadi gejolak dari 

hasil pelaksanaan model kemitraan tersebut, antara lain peternak rakyat merasa 

telah mengalami kerugian karena perusahaan telah mendapat untung dari hasil 

pemberian DOC dan pakan, selanjutnya pemsahaan juga telah mendapatkan 

keuntungan dari hasil panen apabila hasil panennya berhasil. Selain itu bila hasil 

panen mengalami kerugian, misalnya terjadi penunman harga ayam di pasar, 

harga output yang diterima oleh petemak rakyat tetap relatif rendah dibandingkan 

dengan harga input yang dibayar petemak cenderung mahal, apalagi bila mereka 

harus mengembaliian pinjaman dari perusahaan, walaupun dari hasil penjualan 

selumhnya pemsahaan akan menanggung kemgian tersebut dan membayar sesuai 

dengan harga kontrak kerjasama. Bila melihat dari pelaksanaan kemitraan 

tersebut, ha1 ini jelas akan mengurangi peluang petemak rakyat dalam 

memperoleh keuntungan yang dikehendaki, karena kegiatan petemakan yang 

dikuasai oleh peternak rakyat selama ini keliiatan memang menjadi tidak 

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



menguntungkan, namun bila dilihat sebagai suatu sistem agribisnis memang 

menguntungkan. 

Atas dasar permasalahan diatas, maka didalam pengembangan ayam ras 

khususnya pedaging, manajemen mengevaluasi kembali strategi dan 

kebijaksanaan perusahaan mengenai kemitraan pada masa lalu. Namun melalui 

langkah restrukturisasi dan strategi-strategi lainnya, perusahaan masih yakin akan 

dapat mengatasi masalah yang ada. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam rangka mengembangkan sistem agribisnis ayam ras, PT. CA Tbk 

akan melakukan kemitraan. Kerjasama yang dilakukan dengan mitranya 

melibatkan usaha kecil, menengah dan koperasi Penelitian ini dibatasi pada 

strategi pengembangan kemitraan pada subsistem budidaya ayam ras pedaging 

(commercial farm). 

1.4. Perumusan Masalah 

Indrawan (1996) menyatakan bahwa perusahaan ayam ras adalah usaha 

pembibitan dan budidaya ayam ras, sedangkan perusahaan di bidang petemakan 

mencakup usaha pemotongan ayam, pabrik pakan, dan usaha perdagangan sarana 

produksi peternakan (sapronak). Maka sehubungan dengan usaha perusahaan 

tersebut, SK Mentan No. 472/kpts/tn.330/6/1996 menegaskan bahwa adanya 

pemerataan usaha melalui kerjasama kemitraan antara perusahaan peternakan 

ayam ras dengan petemak rakyat. 
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Membaiknya kondisi ~erekonomian dan cerahnya prospek bisnis yang 

bergerak dalam bidang peternakan saat ini, serta te rjadinya pergeseran konsumsi 

masyarakat terhadap daging olahan ayam, maka PT. CA Tbk berencana secara 

bertahap untuk mengusahakan terciptanya suatu tatanan sistem agribisnis yang 

dikelola secara terintegrasi. Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan 

kembali setiap unit bisnisnya, perusahaan memerlukan sebuah pemikiran yang 

dalam dan bersifat koprehensif serta didukung oleh sumberdaya yang dimiliki, 

maka salah satu alternatif yang diambil oleh PT. CA Tbk, adalah melakukan 

strategi kemitraan dengan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam membangun 

subsistem budidaya (commercial farm). Kemitraan tersebut menurut PT. CA Tbk 

mempunyai nilai tambah dalam rangka usaha menciptakan sebuah rantai sistem 

agribisnis ayam ras yang utuh. 

Pembahan kondisi saat ini yang semakin kondusif, mendorong PT. CA 

Tbk untuk mengkaji kembali kegiatan kemitraan yang telah berlangsung pada saat 

sebelum krisis, sebagai tolok ukur kinerja kemitraan yang akan datang serta 

perkembangannya. Berdasarkan ha1 tersebut diatas, maka rumusan permasalahan 

yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan pola 

kemitraan yang akan dijalankan? 

2. Bagaimana strategi dan pola kemitraan yang diperlukan dalam melaksanakan 

kemitraan, agar kemitraan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi 

yang optimal? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan geladiiarya ini adalah untuk: 

1. Mengetahui secara deskriptif pelaksanaan kemitraan yang telah dijalankan 

antara PT. CA Tbk dengan peternak rakyat. 

2. Menentukan faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam 

menentukan pola kemitraan yang akan dijalankan oleh perusahaan. 

3. Menentukan bentuk atau pola kemitraan yang paling tepat antara PT CA Tbk 

dengan Mitranya. 

4. Menganalisis manfaat kemitraan antara PT CA Tbk dengan Mitranya. 

5. Merekomendasikan strategi dan pola kemitraan yang diperlukan dalam 

melaksanakan kemitraan. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam geladikarya ini hanya rnembahas garis 

besar arah dan haluan pengembangan dibatasi pada aspek strategi yang dilakukan 

dalam rangka mewujudkan agribisnis ayam ras yang terkelola secara terintegrasi, 

khususnya dalam lingkup pola kemitraan Hasil akhirnya adalah memberikan 

rekomendasi alternatif strategi kemitraan, sedangkan implementasinya diserahkan 

kepada pihak PT CA Tbk. 

1.7. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Hasil geladikarya ini, diharapkan akan bermanfaat baik bagi perusahaan 

sebagai bahan evaluasi serta bahan pertirnbangan dalam pengambilan kebijakan 

dengan pola kemitraan usaha bagi perusahaan-perusahaan terkait 
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