
 
 

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN PETERNAK 

BROILER MELALUI POLA KEMITRAAN INTi 

PLASMA OLEH PT. JAGUAR FARM  

DI KABUPATEN MALANG 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Jendro Adi Prabowo 

NIM. 125050101111096 

 

 
 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016



 
 



 
 

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN PETERNAK 

BROILER MELALUI POLA KEMITRAAN INTI 

PLASMA OLEH PT. JAGUAR FARM  

DI KABUPATEN MALANG 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Jendro Adi Prabowo 

NIM. 125050101111096 

 

 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya 

 

BAGIAN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016



 
 



i 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Jendro Adi Prabowo, lahir pada tanggal 17 Januari 

1994 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Anak kedua dari 

Bapak Munadi dan Ibu Retno Wijayanti. Memulai 

pendidikannya di Taman Kanak-kanak pada tahun 1998 di TK 

Bhayangkari. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar 

pada tahun 2000, di SD Negeri 4 Kutoharjo Rembang. Enam 

tahun kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah 

Menengah Pertama pada tahun 2006, di SMP Negrei 2 

Rembang. Tiga tahun kemudian melanjutkan pendidikan di 

Sekolah Menengah Atas pada tahun 2009, di SMA Negeri 1 

Rembang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) . Saat 

ini terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya, 

Fakultas Peternakan, Bagian Sosial Ekonomi Peternakan mulai 

pada tahun 2012 sampai sekarang. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul 

“Efektivitas Pemberdayaan Peternak Broiler Dengan pola 

Kemitraan Inti Plasma Oleh PT. Jaguar Farm Di Kabupaten 

Malang”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 

 Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan bantuan secara moril maupun materil, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Oleh 

sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :  

1. Ibu dan Bapak serta seluruh keluarga kami yang telah 

memberikan dukungan, kasih sayang, doa, nasehat, 

kesabaran dan motivasi. 

2. Dr. Ir. Irdaf, M.Si selaku dosen pembimbing utama 

yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan 

masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

3. Dr. Siti Azizah, S.Pt, M.Sos, M.Commun selaku 

dosen pembimbing pendamping yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada 

penulis dalam penyelesaian laporan skripsi ini. 

4. Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS selaku Dekan 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

5. Teman-teman Fapet UB angkatan 2012 khususnya 

kelas F yang selalu menjadi motivasi dan memberikan 

dukungan. 



iv 
 

6. Tim Inti yang selalu memberi dorongan dengan motto 

“nek wayahe lulus yo wisuda, terae durung lulus yo 

durung wisuda”. 

7. Teman dan sahabat kontrakan yang menjadi keluarga 

di Malang yang sealalu memberikan semangat. 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas Skripsi ini 

belumlah sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran. Akhirnya penulis berharap semoga laporan 

Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

 

 

Malang, 31 Oktober 2016 

  

 

Penulis



v 
 

THE EFFECTIVENESS OF BROILER FARMERS 

EMPOWERMENT TROUGH A PARTNERSHIP 

SYSTEM BY PT. JAGUAR FARM 

IN MALANG REGENCY 

 

Jendro Adi Prabowo
1)

, Irdaf
2)

 and Siti Azizah
2) 

 
1)

Student at Faculty of Animal Husbandary, Brawijaya 

University 
2)

Lecturer at Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya 

University 

 

ABSTARCT 

 

 Observation was conducted in PT. Jaguar Farm 

from 18 May to 28 June 2016. This research used a qualitative 

method. Data sampling source of qualitative research was 

purposive and snowball with in-depth interviews with the 

subject. Data analysis used descriptive analysis of data from 

in-depth interview and secondary data. Research showed in the 

SOP (Standard Operating Company) PT. Jaguar Farm was not 

too difficult and can be understood by all farmers. But the 

system still one-sided contract in the company are not 

compatible with the principles of contract where the contract 

was only determined by the core only, while farmers can not 

object to the contract awarded. Partnership PT. Jaguar Farm 

still relative new company that develop so that farmers who 

joined a company belong to small farmers, in the sense that 

they require assistance in the form of capital, extension and 

marketing. Provision of livestock production for farmers 

conducted in time to pay for the results to farmers in 

accordance with the contract has been adjusted, but the 

problem lies in the delay time of harvest. Based on the results 

of this study concluded that PT. Jaguar Farm in perform duties 

as the core was still good enough , but there are some 
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drawbacks as well as harvest delays that could harm farmers. 

Contracts awarded company is still one-sided. 

 

Key Words : Partnership, Contract Farming, Breeding 

Farm, Empowerment  

  

 



vii 
 

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN PETERNAK 

BROILER MELALUI POLA KEMITRAAN INTI 

PLASMA OLEH PT. JAGUAR FARM  

DI KABUPATEN MALANG 

 

Jendro Adi Prabowo
1)

, Irdaf
2)

 dan Siti Azizah
2) 

 
1)

Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 
2)

Dosen Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

 

RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Jaguar Farm pada 

tanggal 18 Mei sampai 28 Juni 2016 yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana peranan perusahaan sebagai inti 

untuk memberdayakan peternak sebagai plasma yang ikut 

bergabung dengan pola kemitraan inti plasma dengan PT. 

Jaguar Farm. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

pandangan peternak sebagai gambaran untuk mengetahui 

efektivitas peranan perusahaan inti dalam memberdayakan 

peternak plasmanya. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alasan 

menggunakan metode kualitatif agar data yang didapat lebih 

lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga 

tujuan penelitian dapat dicapai. Teknik pengambilan sampel 

sumber data penelitian kualitatif bersifat purposive dan 

snowball dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

subjek penelitian. Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif dari data hasil wawancara mendalam dan data 

sekunder. 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam SOP 

(Standar Operasional Perusahaan) PT. Jaguar Farm tidak 

terlalu sulit dan dapat dimengerti oleh beberapa peternak 

plasmanya. Penyediaan sapronak, manajemen pembudidayaan, 

harga kontrak dan pemasaran tidak menjadi masalah bagi 
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peternak plasma. Akan tetapi sistem kontrak yang masih 

bersifat memihak pada perusahaan tidak sesuai dengan asas 

berkontrak dimana kontrak hanya ditentukan oleh pihak inti 

saja sedangkan peternak tidak bisa protes dengan kontrak yang 

diberikan. Kemitraan PT. Jaguar Farm masih tergolong 

perusahaan yang baru berkembang sehingga peternak plasma 

yang ikut tergabung dengan perusahaan merupakan peternak 

kecil, dalam arti masih memerlukan bantuan berupa modal, 

penyuluhan dan pemasaran. Penyediaan sapronak untuk 

peternak plasma dilakukan tepat waktu hingga pembayaran 

hasil untuk peternak sesuai dengan kontrak yang telah 

disesuaikan, tetapi masalahnya terletak pada keterlambatan 

waktu panen. Penyediaan sapronak yang bagus dapat 

membantu peternak-peternak plasma memudahkan dalam 

manajemen pembudidayaan. Selain itu harga panen yang 

tinggi dibandingkan dengan harga pasar merupakan salah satu 

kunci keberhasilan perusahaan guna meningkatkan pendapatan 

peternak. Beberapa peternak sukses mengikuti program 

kemitraan bersama PT. Jaguar Farm. Akan tetapi ada pula 

peternak yang gagal dengan alasan para peternak tersebut 

kurang mematuhi arahan yang diberikan dari perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis moneter dan keuangan yang melanda Negara 

Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah angka 

kemiskinan di kota maupun di desa. Masyarakat miskin 

semakin terjepit dengan keadaan ekonomi yang kurang 

menguntungkan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari terjadi karena harga kebutuhan pokok semakin sulit 

dijangkau akibat ketidakberdayaan ekonomi.  

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur untuk mengentas masyarakat miskin, mulai dari 

bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga 

pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Peran serta 

pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah 

strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan 

program atau kegiatan pembangunan secara terpadu antara 

pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintah berupaya 

menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, 

mengubah pola pikir serta sikap dan mental. Hal ini 

diharapkan pemerintah dapat berpartisipasi dalam kelompok 

kehidupan masyarakat serta membantu pemberdayaan dalam 

berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi, salah 

satunya dalam sektor pertanian. 

Petani Indonesia pada umumnya adalah petani kecil. 

Pada kondisi yang telah penuh resiko itu, para petani harus 

lebih ekstra hati-hati dalam menerima inovasi karena 

kegagalan berarti penderitaan bagi seluruh keluarga. 

Sementara, di Indonesia belum terdapat asuransi yang dapat 

melindungi para petani dari kegagalan dalam pengembangan 

usaha tani mereka. Sejalan dengan pembangunan pertanian, 
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pembangunan sektor peternakanpun mendapat porsi untuk 

dikembangkan setelah tanaman pangan. Hal ini disebabkan 

oleh semakin meningkatnya kebutuhan protein hewani sebagai 

akibat dari kesadaran gizi yang semakin membaik. Dalam 

rangka memenuhi target tersebut, upaya jangka pendek yang 

dilakukan adalah memacu peningkatan produksi melalui 

budidaya. Selama ini, dalam upaya memacu pertumbuhan 

produksi, peternakan rakyat dengan skala usaha kecil sangat 

berperan. Data menunjukkan bahwa 61,1% dari produksi 

peternakan nasional dihasilkan dari 0,2% dari total perusahaan 

yang ada di Indonesia (79.994 perusahaan), sementara 98,8% 

sisanya (38.82 juta perusahaan) menguasai sekitar 38,9% dari 

produksi nasional, 0,2% kelompok usaha besar, 98,8% 

kelompok usaha kecil dan 1,0% adalah kelompok usaha 

menengah (Wahyuni, 2010). 

Agribisnis perunggasan khususnya ayam broiler 

(ayam ras pedaging) di Indonesia merupakan salah satu 

agribisnis yang perkembangannya paling cepat. Mulai dari 

usaha keluarga pada tahun 1950-an, dengan cepat berkembang 

menjadi suatu agribisnis modern yang ditandai dengan 

berkembangnya industri hulu dan hilir. Bahkan menurut hasil 

Sensus Pertanian tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah 

rumah tangga yang bergerak dalam usaha peternakan sekitar 

4,5 juta rumah tangga dari 21,4 juta usaha peternakan yang 

ada, dan 10,0 persennya merupakan usaha peternakan unggas. 

 Kabupaten Malang merupakan satu kabupaten yang 

tergolong memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup 

tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang yang menduduki 

peringkat 6 dari 33 Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi 

Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten 

Sidoarjo, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Pasuruan. Sektor 
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ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama 

kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2015) adalah sektor 

agribisnis. Data menunjukkan Kabupaten Malang memiliki 

populasi peternakan ayam ras pedaging mencapai 14,24% dari 

wilayah Jawa Timur (194.064.874 ekor). Sebagai salah satu 

alternatif sumber protein hewani, daging ayam merupakan 

bahan pangan yang murah dan gampang diolah, sehingga 

menjadi  pengganti kebutuhan protein dari daging sapi yang 

relatif mahal. Hal tersebut salah satu pemicu cepat 

berkembangnya usaha peternakan ayam pedaging di 

masyarakat. Selain itu juga didukung adanya kerjasama 

kemitraan sistem inti plasma antara perusahaan swasta dan 

peternak. 

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi 

kendala dari masing-masing sub sistem agribisnis, dalam 

upaya meningkatkan peran pelaku usaha peternakan melalui 

sistem kemitraan. Kemitraan usaha pertanian merupakan salah 

satu instrumen kerja sama yang mengacu terciptanya suasana 

keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang disadari 

saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui 

perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan 

yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling 

memperkuat. Saling membutuhkan berarti pengusaha 

memerlukan pasokan bahan baku dan peternak memerlukan 

penampungan hasil dan bimbingan. Saling menguntungkan 

berarti peternak atau pengusaha memperoleh peningkatan 

pendapatan atau keuntungan disamping adanya 

kesinambungan usaha. Saling memperkuat berarti peternak 

dan pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-

sama mempunyai persamaan hak dan saling membina 

sehingga memperkuat kesinambungan bermitra (Martodireso 

dan Suryanto, 2007). 
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Dalam konteks pemberdayaan masyarakat keadaan ini 

memiliki dua arti, Pertama di dalam proses pemberdayaan ada 

pihak yang kuat untuk memberi kekuatan pada pihak yang 

lemah. Pada konsep ini dapat dikatakan efektif karena ada 

perusahaan (inti) berkenan menolong atau memberdayakan 

peternak kecil dengan memberi bantuan sarana dan prasarana. 

Namun pada sisi lain, poin kedua peternak kecil tidak 

memiliki posisi tawar atau hukum yang seimbang dalam 

menghadapi perjanjian sehingga peternak tetap lemah 

dibandingkan inti sehingga prinsip-prinsip pemberdayaan 

tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini berarti 

masyarakat akan terus tergantung pada inti, apabila inti 

bangkrut maka plasma juga menutup usahanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai peranan efektivitas perusahaan PT. Jaguar 

Farm (inti) dalam pemberdayaan peternak lokal (plasma) yang 

diharapkan dapat mandiri. Dengan kata lain, penelitian ini 

untuk melihat sejauh mana tingkat kemandirian peternak 

plasma setelah mengikuti program kemitraan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana profil kemitraan PT. Jaguar Farm? 

2. Bagaimana efektivitas program kemitraan PT. Jaguar 

Farm dilihat dari pemahaman program kemitraan, 

ketepatan program kemitraan untuk plasma, 

implementasi tujuan program untuk peternak plasma 

dan perubahan peternak plasma setelah mengikuti 

program kemitraan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh 

mana tingkat kemandirian peternak plasma setelah mengikuti 

program kemitraan dengan peternak inti. Namun secara 

spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Profil kemitraan PT. Jaguar Farm. 

2. Efektivitas program kemitraan PT. Jaguar Farm dilihat 

dari pemahaman program kemitraan, ketepatan 

program kemitraan untuk plasma, implementasi tujuan 

program untuk peternak plasma dan perubahan 

peternak plasma setelah mengikuti program 

kemitraan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan gambaran tentang sistem kemitraan PT. 

Jaguar Farm.   

2. Sebagai pandangan akademis tentang peranan 

kemitraan yang dilakukan perusahaan inti untuk 

plasma. 

3. Sebagai gambaran bagi peternak untuk mengetahui 

efektivitas peranan perusahaan inti dalam 

memberdayakan peternak plasma. 

4.  

1.5 Kerangka Pikir 

Kurangnya penguasaan teknologi dan keterbatasan 

modal menjadi kendala bagi peternak kecil untuk 

mengembangkan usahanya. Disamping itu peran perusahaan 

inti dengan sistem kemitraan diharapkan mampu memberikan 

power bagi peternak kecil supaya bisa berdaya. Peran 

pemerintah diharapkan mampu mengontrol kegiatan kemitraan 
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ini agar perusahaan mampu memberdayakan peternak secara 

maksimal. 

Keberhasilan suatu kegiatan tidak bisa lepas dari 

berbagai macam faktor pendukungnya, begitupula dalam 

kegiatan kemitraan, seperti karakteristik kemitraan dan 

partisipasi peternak broiler merupakan suatu aspek penting 

dalam mendukung keberhasilan kemitraan. Partisipasi dan 

elemen pendukung kemitraan dapat dijadikan sebagai salah 

satu faktor pendorong keberhasilan kemitraan. 

Berkaitan dengan kegiatan kemitraan antara peternak 

dan inti, ada banyak hal yang telah dialami peternak broiler 

yang dapat menggambarkan keinginan peternak untuk 

berperan aktif dalam kegiatan kemitraan. Keberhasilan 

program kemitraan inti-plasma tidak terlepas dari berbagai 

peran peternak yang menyertai keberhasilan tersebut, oleh 

sebab itu sangat dibutuhkan partisipasi aktif peternak baik 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari setiap 

pelaksanaan kegiatan kemitraan tersebut. 

Kejelasan program, kesesuaian jadwal, efektifitas 

pembinaan dan kinerja fasilitator adalah merupakan 

karakteristik kemitraan yang dapat meningkatkan keberhasilan 

kemitraan antara peternak broiler dan perusahaan inti. 

Semakin jelas program kemitraan, ketetapatan jadwal 

pelaksaaan kegiatan, semakin efektif pembinaan yang 

dilakukan dan semakin baik kinerja fasilitator akan berdampak 

pada hasil yang optimal dari kegiatan kemitraan yang 

berlangsung antara peternak broiler  dan perusahaan inti yang 

akan mendorong keberhasilan kemitraan baik secara teknis, 

ekonomi, sosial maupun kondisi lingkungan fisik peternak. 

Pemahaman program, ketepatan waktu dan sasaran, 

implementasi tujuan menyeluruh dan perubahan peternak 

setelah mengikuti program kemitraan ini menjadi target akhir 
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efektivitas pemberdayaan yang dilakukan perusahaan inti 

terhadap peternak kecil. Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

dibuat kerangka pikir  seperti Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Perusahaan 

inti : 

1. Dukungan 

teknologi 

2. Suplay 

sapronak 

3. Pemasaran 

 

  

Peternak kecil : 

1. Kurangnya 

penguasaan 

teknologi 

2. Keterbatasan 

modal  

 

Kemitraan : 

1. Kejelasan 

program 

2. Efektivitas 

pembinaan 

3. Kinerja 

fasilisator 

 

Pemberdayaan peternak : 

1. Penguasaan teknologi 

2. Sosial ekonomi 

3. Kemandirian 

4. Pengambilan Keputusan 

5. Perubahan Pola Pikir 

 

Efektivitas program kemitraan : 

1. Pemahaman program 

2. Ketepatan waktu dan sasaran  

4. Implementasi tujuan 

5. Perubahan setelah bermitra 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dewanto (2005) 

dengan Judul “ Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti 

Plasma pada Peternakan Ayam Broiler di Pemerintah 

Kabupaten Grobogan Jawa Tengah”. Penelitian ini 

menunjukkan usaha kemitraan inti plasma pada prinsipnya 

adalah hubungan yang saling menguntungkan. Dimana plasma 

memperoleh bantuan berupa permodalan seperti bibit, pakan 

ternak dan vaksin serta obat-obatan. Pada perjanjian kemitraan 

yang disepakati, secara hukum kedua belah pihak memiliki 

kedudukan yang seimbang karena tidak ada unsur paksaan 

dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut. Latar 

belakang yang berbeda dari segi permodalan, Sumber daya 

manusia maupun manajemen, perusahaan inti memiliki 

dominasi dan daya tawar yang lebih tinggi dibanding plasma. 

Perjanjian kontrak kemitraan menyangkut harga pakan, bibit 

dan harga ayam saat panen dibuat sepenuhnya oleh pihak inti 

sedangkan plasma tidak memiliki daya tawar untuk melakukan 

negosiasi. Dalam hal perjanjian kontrak tampak bahwa 

kemitraan lebih menguntungkan inti dibandingkan dengan 

plasma. Apabila peternak dalam proses produksi berjalan 

lancar, hubungan ini saling menguntungkan, tetapi ketika 

terjadi gagal panen maka plasma yang akan dirugikan. 

Pemerintah Kabupaten Grobogan hanya bertindak sebagai 

fasilitator, berjalannya hubungan kemitraan inti plasma dan 

belum memiliki wewenang untuk melindungi plasma secara 

hukum. 

Penelitian Dianto (1995) dengan judul 

“Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapitalis: Iima Kasus 
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Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming”. 

Penelitian ini dilakukan pada kelompok peternak plasma di 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada penelitian menunjukan 

hubungan yang terjalin antara inti dan plasma merupakan 

hubungan ketergantungan. Dengan kata lain, perkembangan 

usaha pihak plasma menjadi sangat tergantung pada pihak inti. 

Pengembangan proses usaha produktif yang dilakukan oleh 

plasma selalu bergantung secara finansial dan teknologi pada 

pihak intinya. Dalam hubungan contract farming pada 

hakekatnya terjadi ketidak seimbangan distribusi nilai lebih. 

Hubungan produksi contract farming yang diterapkan firma 

swasta lebih merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan 

besar dari sektor agribisnis. Dari lima kasus yang diteliti 

menunjukkan bahwa peran negara melalui lembaga-lembaga 

dan aparatus birokrasi serta militernya sangat dominan 

menekan rakyat dalam proyek contract farming tersebut. 

Nugroho (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Contract Farming Usaha Ayam Broiler”. Penelitian 

ini dilakukan pada kelompok ternak di Kabupaten Malang, 

Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi 

peternak kecil pada pasar dengan tujuan meningkatkan  

pendapatan. Alasan rasional untuk memperluas contract 

farming karena kualitas persediaan, kuantitas produksi 

meningkat dan meningkatkan keuntungan. Contract farming 

dapat berfungsi sebagai alat manajemen risiko karena adanya 

sharing antara pelaku, yakni perusahaan (inti) dan peternak 

(plasma). Temuan mengungkapkan bahwa penerapan contract 

farming memberikan manfaat pada peternak ayam broiler 

serta pelaksanaan usaha ternaknya efisien secara teknis. 

Pendapatan peternak lebih tinggi dengan biaya produksi yang 

lebih rendah, sehingga program contract farming masih 
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merupakan pilihan terbaik bagi peternak dalam rangka 

peningkatan pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan Dashinta (2006) dengan 

judul “Peranan Kemitraan Terhadap Pendapatan Peternak 

Ayam Broiler”. Penelitian ini dilakukan pada kelompok ternak 

PT. Sierad Produce di daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

karakteristik peternak ayam ras pedaging, pola-pola kemitraan 

dan mengevaluasi penerapan pola kemitraan dan dampak 

penerapan tersebut terhadap pendapatan peternak. 

Karekteristik peternak, yang mengikuti kemitraan sebagian 

besar berumur antara 26-45 tahun, berpendidikan setingkat 

SMA, dan memiliki pengalaman beternak selama 6-15 tahun. 

Walaupun 72 persen dari peternak mitra memiliki pekerjaan di 

luar peternakan, namun 60 persen peternak tetap menganggap 

usahaternak sebagai usaha pokok karena budidaya ayam ras 

pedaging cepat menghasilkan. Usaha sampingan dilakukan 

untuk menambah kebutuhan tanggungan keluarga yang 

sebagian besar berjumlah tiga orang (40 persen). Para peternak 

mengikuti kemitraan karena kesulitan modal untuk 

menjalankan usaha dan selama bermitra memperoleh ilmu 

pengetahuan beternak dari perusahaan melalui penyuluhan. 

Peternak mandiri sebagian besar berumur antara 26-45 tahun, 

kebanyakan berpendidikan setingkat SMA dan SD, dan 

memiliki pengalaman beternak selama 6-15 tahun. Hanya 64 

persen dari peternak yang bermitra memiliki pekerjaan di luar 

peternakan karena 72 persen peternak menganggap beternak 

ayam ras pedaging sebagai usaha pokok karena cepat dipanen. 

Usaha sampingan dilakukan untuk menambah kebutuhan 

hidup keluarga sebagian besar berjumlah 3-4 orang. Peternak 

tidak mengikuti kemitraan karena sidah memiliki modal dan 

mampu memasarkan.      
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Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya membahas tentang usaha 

kemitraan inti plasma dan penelitian yang akan dilakukan juga 

mengenai usaha kemitraan inti plasma, namun penelitian yang 

akan dilakukan berbeda. Penelitian difokuskan kepada 

bagaimana sistem permberdayaan peternak plasma broiler 

terhadap kehidupan sosial ekonomi peternak plasma oleh PT. 

Jaguar Farm Malang. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.3 Efektivitas 

 Efektivitas bukan merupakan suatu hal yang dapat 

diukur sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari 

berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang 

menilai serta menginterpretasikannya, jika dilihat dari sudut 

produktivitas maka pihak inti memberikan pemahaman bahwa 

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) produksi. 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan 

antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang 

telah diwujudkan, namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan 

tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal 

itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 

atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran 

yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin 

mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya 

(Siagian, 2001). 

 Efektivitas merupakan ukuran yang memberikan 

gambaran seberapa jauh target yang telah tercapai. 
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Pengertianefektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran 

sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi 

perhatian utama. Efisiensi apabila dikaitkan denganm 

efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas 

belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2001). Dari 

penjelasan tersebut, Effendy (2003) menyatakan bahwa 

efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai 

tujuan yang direncanakan sesuai biaya yang dianggarkan, 

waktu yang ditetapkan dan juamlah pekerja yang ditentukan. 

Dunn (2000) menerangkan bahwa efektivitas berhubungan 

dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil atau akibat yang 

diharapakan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 

Efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasionalisme 

teknis, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nialai 

moneternya. Efektivitas juga merupakan kriteria evaluasi yang 

mempertanyakan apakah hasil yang diinginkannya tercapai. 

 Menurut Simamora (2004) efektivitas adalah seberapa 

baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana perusahaan 

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini 

dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan 

dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena 

itu, dalam menentukan efektivitas program kemitraan 

perusahaan pada penelitian ini, dapat diukur melalui indikator 

pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, 

implementasi tujuan dan perubahan nyata. 

 

2.5 Peternakan Broiler 

Ayam broiler atau yang sering juga disebut ayam ras 

pedaging adalah istilah untuk menyebut strain ayam hasil 

budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis 

dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging 

(Imaduddin, 2001). Secara rinci Pambudy (1999) 
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menyebutkan bahwa ayam broiler memiliki pertumbuhan 

yang sangat pesat pada umur 1-5 minggu dan sudah dapat 

dipasarkan pada umur 5-6 minggu dengan bobot hidup antara 

1,3-1,4 kg. Berbagai ciri khas yang sebelumnya membuat 

usaha ternak ayam broiler banyak diminati. Selain karena 

periode produksi dan panennya yang cepat serta kandungan 

gizi yang lengkap, usahanyapun dapat dilakukan dalam 

berbagai skala, baik skala besar maupun skala kecil. 

 Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia No. 472 atau Kpts atau TN.330 atau 6 atau 1996, 

untuk individu atau kelompok usaha bersama atau koperasi 

dengan jumlah ternak ayam ras yang boleh dipelihara tidak 

melebihi 15.000 per periode, Sedangkan perusahaan 

peternakan dengan jumlah ternak minimal 15.000 ekor dan 

maksimal 65.000 per periode. Namun demikian, ternyata 

peraturan tersebut tidak berjalan semestinya. Banyak petani 

mandiri membudidayakan ternak ayam melebihi 15.000 ekor. 

Berdasarkan Keppres No. 22 tahun 1990 dinyatakan bahwa : 

“perusahaan berskala besar juga dapat melakukan 

budidaya ayam ras dengan skala dibebaskan dengan 

syarat melakukan pembinaan ke peternak rakyat.”  

Imaduddin (2001) menyatakan bahwa perusahaan 

peternakan haruslah suatu usaha yang dijalankan secara teratur 

dan terus-menerus pada suatu tempat dalam jangka waktu 

tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan 

perusahaan pemotongan ayam, pabrik pakan, dan perusahaan 

perdagangan sarana produksi ternak. 

 Sejalan dengan pendapat tersebut Pambudy (1999) 

menyatakan usaha peternakan broiler dikembangkan dengan 

kecenderungan ke arah integritas vertikal dengan 

pertimbangan banyaknya usaha ternak skala kecil, keuntungan 
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yang diperoleh dan mengurangi resiko usaha. Integritas 

vertikal merupakan bagian dari struktur industri tipe industrial 

dimana seluruh bidang pada satu alur produk disatukan dalam 

satu kelompok usaha yang kemudian dikenal dengan Unit 

Agribisnis Industrial (UAI). UAI mengintegrasikan subsistem 

agribisnis hulu, on farm, hilir dan jasa penunjang. 

1. Subsistem Hulu  

Industri hulu dalam peternakan ayam broiler 

merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan 

sarana produksi (sapronak) yang berkaitan dengan 

pembudidayaan ayam broiler. Subsistem ini 

merupakan bagian awal dari agribisnis dan merupakan 

kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar usaha 

dapat berjalan dengan lancar. Industri pakan,obat-

obatan, mesin dan peralatan, serta pembibitan 

merupakan bagian dari subsistem ini.  

2. On Farm  

Ternak Dalam subsistem inilah hasil dari industri hulu 

digunakan untuk menghasilkan komoditas ternak. 

Dalam pola kemitraan pelaku utama dari subsistem 

usahaternak adalah peternak plasma dan perusahaan 

inti berperan penting dalam mengajarkan dan 

mengontrol proses budidaya serta penerapan 

manajemen yang baik dalam proses tersebut.  

3. Subsistem Hilir  

Subsistem hilir adalah kegiatan mengolah komoditas 

peternakan primer menjadi produk olahan baik dalam 

bentuk antara (intermediate product) maupun dalam 

bentuk akhir (finished product) beserta kegiatan 

perdagangan dan distribusinya.  

4. Subsistem Jasa Penunjang  
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Subsistem jasa penunjang merupakan bagian yang 

menyediakan jasa penunjang bagi ketiga subsistem 

agar kegiatan UAI berjalan lancar. Subsistem jasa 

penunjang mencakup bidang keuangan, infrastruktur, 

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 

konsultasi agribisnis hingga kebijakan pemerintah 

baik mikro, regional dan perdagangan internasional. 

 

2.6 Sistem Kemitraan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata 

mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. 

Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan 

kerjasama sebagai mitra. Dari arti kata mitra ini, Hafsah 

(1999) menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi 

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka 

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan 

prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 

Kemudian secara ringkas Hakim (2004) menerangkan bahwa 

kemitraan adalah suatu cara melakukan bisnis dimana 

pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk 

mencapai tujuan bisnis bersama. 

 Pengertian kemitraan selain diterangkan oleh para ahli 

juga terdapat secara jelas pada peraturan perundang-undangan 

antara lain :  

1. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha 

Kecil, Pasal 1 angka 8 : 

”kemitraan adalah kerjasama usaha antara 

usaha kecil dengan usaha menengah atau 

dengan usaha besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh usaha menengah atau 

usaha besar dengan memperlihatkan prinsip 
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saling memerlukan, saling memperkuat, dan 

saling menguntungkan.”  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan, Pasal 1: 

“kemitraan adalah kerjasama usaha antara 

usaha kecil dengan usaha menengah dan atau 

usaha besar dengan memperlihatkan prinsip 

saling memerlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.” 

Adanya kedua peraturan tersebut menjadikan 

kemitraan sebagai suatu usaha kebersamaan yang saling 

menguntungkan. Bahkan menurut Anwar (2003), 

pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap 

sebagai usaha yang paling menguntungkan (maximum social 

benefit), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan 

pembangunan jangka panjang. Hal ini didasari oleh 

perwujudan cita-cita pola kemitraan untuk melaksanakan 

sistem perekonomian gotong royong antara mitra yang kuat 

dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi 

bersama petani golongan lemah yang tidak berpengalaman. 

Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas usaha dan 

kesejahteraan atas dasar kepentingan bersama. Konsep inilah 

yang menjadi pengikat keberhasilan peternak ayam broiler 

dalam konteks sosial dan ekonomi. Konsep dasar kemitraan 

menurut Handayani (1995) antara lain:  

1. Kemitraan harus dilihat dalam satu entitas atau 

keseluruhan dimana unsur-unsur yang terlibat dalam 

kemitraan dipandang sebagai satu kesatuan sistem.  

2. Kemitraan harus melibatkan lembaga-lembaga 

ekonomi yang benar-benar saling membutuhkan dan 

melengkapi agar tujuan yang bersifat ekonomis dapat 

tercapai.  
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3. Kemitraan harus dilandasi pijakan norma yang 

disepakati bersama dan mencerminkan azas keadilan 

yang sesuai dengan tingkat pengorbanan masing-

masing unsur yang terlibat.  

 

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Imaduddin (2001) 

menyatakan bahwa konsep kemitraan dalam 

operasionalisasinya adalah suatu konsep manajemen yang 

mencoba menghubungkan semua unsur yang terlibat secara 

fungsional dalam kerangka untuk mencapai efisiensi bisnis 

pada suatu bidang usaha tertentu. 

 

2.6.1 Inti Plasma 

Pola ini merupakan pola hubungan kemitraan antara 

petani atau kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma 

dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Pasal 27 huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, menerangkan 

pengertian pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara 

usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai 

inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi 

plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana 

produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan 

produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi 

yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas 

usaha. Peran usaha besar juga harus diimbangi oleh usaha 

kecil dengan memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik-baiknya 

untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kenerja 

usaha yang berkelanjutan.  

Pada Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2013 

Tentang Pemberdayaan Peternak diatur dalam Bab V, pasal 19 

ayat 1 menyebutkan untuk peningkatan pendapatan peternak, 

sinergi dan daya saing usaha diperlukan kemitraan usaha yang 
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dapat dilakukan antar peternak, antara peternak dengan 

perusahaan peternakan dan antara perusahaan di bidang lain. 

Ayat 2 menyebutkan bahwa kemitraan usaha sebagaimana 

dimaksud ayat 1 dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk 

bagi hasil, sewa atau inti plasma.  

Perusahaan mitra bertindak sebagai inti yang 

memberikan modal, menyediakan sarana dan prasarana 

produksi, memberikan pembinaan teknologi, bimbingan teknis 

dan manajemen, menampung, membeli hasil produksi, serta 

memasarkan hasil. Sementara petani bertindak sebagai plasma 

yang melaksanakan  

produksi dan menjual hasil produksinya hanya kepada 

inti. Selain itu, kedua belah pihak harus patuh terhadap 

peraturan yang disepakati bersama yang menyangkut hak dan 

kewajiban masing-masing. Hubungan timbal balik yang 

tercipta melalui hak dan kewajiban tersebut digambarkan oleh 

panah dua arah yang ada pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola kemitraan inti plasma 

Sumber : Sumardjo, 2001 

 

Secara lintas pola inti plasma ini adalah modifikasi 

dari usaha perkebunan di zaman penjajahan, plasma hanya 
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merupakan buruh belaka. Menurut Sumardjo (2001) 

pandangan ini diperoleh dari banyaknya kasus yang terjadi di 

lapangan antara lain :  

1. Pihak plasma masih kurang mampu memahami hak 

dan kewajibannya dengan baik, sehingga kesepakatan 

kemitraan yang telah ditetapkan menjadi kurang 

berjalan secara saling menguntungkan.  

2. Komitmen perusahaan inti masih lemah dalam 

memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan 

kesepakatan yang diharapkan.  

3. Petani yang tergabung dalam kelompok atau koperasi 

belum mampu untuk mewakili aspirasi dan 

kepentingan anggotanya.  

4. Belum ada kontrak kemitraan yang benar-benar 

menjamin hak dan kewajiban dari komoditi yang 

dimitrakan, serta belum ada pihak ketiga yang secara 

efektif berfungsi sebagai arbitrator atas penyimpangan 

yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja.  

 

Dari pernyataan tersebut terdapat keunggulan dari 

pola kemitraan inti plasma ini, diantaranya adalah :  

1. Memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha 

besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil 

sebagai plasma melalui pembinaan serta penyediaan 

sarana produksi, pengolahan hasil serta pemasaran, 

sehingga tercipta saling ketergantungan dan saling 

memperoleh keuntungan,  

2. Membangun pemberdayaan pengusaha kecil di bidang 

teknologi, modal, kelembagaan, sehingga pasokan 

bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan 

kualitas sesuai standar yang ditetapkan,  
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3. Beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar atau 

usaha menengah mampu memenuhi skala ekonomi, 

sehingga dapat dicapai efisiensi,  

4. Pengusaha besar atau menengah yang mempunyai 

kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat 

mengembangkan komoditas, barang produksi  yang 

mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar 

nasional, regional maupun pasar internasional,  

5. Keberhasilan kemitraan ini dapat menjadi daya tarik 

bagi pengusaha besar atau menengah lainnya sebagai 

investor swasta nasional maupun asing dan 

menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang 

semakin berkembang sehingga membantu pemerataan 

pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. 

 

2.4 Pemberdayaan Masyarakat 

2.4.1 Konsep pemberdayaan 

 Pemberdayaan adalah proses mewujudkan masyarakat 

sejahtera secara adil dan merata. Masyarakat sejahtera ditandai 

adanya dengan kemakmuran berupa meningkatnya konsumsi 

masyarakat karena meningkatnya pendapatan. Peningkatan 

pendapatan sendiri merupakan hasil produksi yang meningkat. 

Proses demikian dapat berlangsung baik bila asumsi-asumsi 

pemberdayaan, yakni adanya kesempatan kerja secara penuh 

(full employment), tiap orang memiliki kemampuan yang sama 

(equal productivity) dan semua pelaku ekonomi bertindak 

rasional (efficient) terpenuhi (Sumodiningrat, 2007). 

 Menurut Nawawi (2009) pemberdayaan 

(empowerrmen) akan memberikan psikis praktis serta sarana 

perubahan untuk membantu, memperbaiki, baik kepuasan 

pelanggan maupun karyawan, dengan demikian juga dapat 

membantu memperbaiki efektivitas organisasi. Dan 
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selanjutnya dikatakan pemberdayaan merupakan perubahan 

yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membentu 

menciptakan suatu lingkungan dimana individu dapat 

menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan 

organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Suharto (2015) 

menyatakan pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, 

yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini 

diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam 

arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas : 

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan 

hidup : kemampuan dalam membuat keputusan-

keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan 

pekerjaan 

2. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan 

kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. 

3. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan 

menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau 

diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 

4. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, 

menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata 

masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan 

dan kesehatan. 

5. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-

sumber formal, informal dan kemasyarakatan. 

6. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan 

mengelola mekanisme produksi, distribusi dan 

pertukaran barang serta jasa.  

 

Dalam konteks ini Nawawi (2009) menekankan 

bahwa : 
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“pembangunan ekonomi harus diterjemahkan sebagai 

proses meningkatkan derajat kebebasan manusia 

dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri.” 

Sejalan dengan pemikiran Nawawi, Kartasasmita 

(1996) menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi secara 

berkesinambungan harus didukung sumber daya manusia yang 

memiliki prakarsa dan daya kreasi. Prakarsa hanya tumbuh 

apabila terdapat emansipasi serta kesempatan yang penuh 

untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Karena itu, 

diperlukan kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta 

dalam pengambilan keputusan yang menyangkut individu dan 

masyarakat.  

Sesuai dengan hal tersebut Sumodiningrat (2007) 

menyatakan konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi 

ditingkat ideologis maupun praktis. Pada tingkat ideologis, 

konsep ini merupakan hasil interaksi antara konsep top-down 

dan bottom-up, antara growth strategy dan people centered 

strategy. Sedangkan di tingkat praktis, interaksi terjadi lewat 

peraturan ekonomi. Konsep pemberdayaan mengandung 

konteks pemihakan kepada masyarakat yang berada di bawah 

garis kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat berarti 

meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian 

masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya 

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi : 

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan 

masyarakat dapat berkembang. 

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, 

pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun 

sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. 
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3. Melindungi atau memihak yang lemah untuk 

mencegah persaingan yang tidak seimbang dan 

menciptakan kemitraan saling menguntungkan. 

 

2.4.2 Indikator Keberdayaan 

 Nawai (2009) menyatakan bahwa pemberdayaan 

mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, 

kemampuan sosial politik dan kompetensi partisipasif. 

Kartasasmita (1995) juga mengajukan tiga dimensi 

pemberdayaan, yaitu : 

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari 

pertumbuhan individual yang kemudian berkembang 

menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. 

2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa 

percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri 

dan orang lain. 

3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan 

sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi 

orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-

upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk 

memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-

struktur yang masih menekan. 

 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan 

secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator 

keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya 

atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan 

sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada 

aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya 

keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Tujuan utama 

pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, 

khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, 
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baik karena kondisi internal (misalnya presepsi mereka 

sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas 

oleh struktur sosial yang tidak adil). Untuk melengkapi 

pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep 

mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang 

dialaminya (Kartasasmita, 1996). 

 

2.4.3 Strategi Pemberdayaan 

 Parson (1994) menyatakan bahwa proses 

pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. 

Menurutnya tidak ada literature yang menyatakan bahwa 

proses pemberdayaan terjadi dalam relasasi satu lawan satu 

antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan 

perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien.  

Sejalan dengan konteks tersebut Hikmat (2010) 

menambahkan bahwa partisipasi warga masyarakat dalam 

melaksanakan gerakan pembangunan tersebut harus didorong 

dan ditumbuhkembangkan secara bertahap, ajeg dan 

berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat adalah 

semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu 

didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan dan cita-cita 

bersama. Karena itulah, seluruh warga masyarakat harus selalu 

bekerja sama, bahu membahu, saling membantu dan 

mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam 

memasyarakatkan gerakan pemberdayaan tersebut dalam 

semua aspek dan tingkatan. Komitmen itu mencakup 

perumusan konsep, perumusan model, proses perencanaan , 

pelaksanaan gerakan pemberdayaan, pemantauan dan 

penilaian hasil pelaksanaan dan pengembangan pelestraian 

gerakan pemberdayaan. 
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BAB III 

 MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Jaguar Farm 

yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi 

ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa prusahaan tersebut merupakan perusahaan peternakan 

yang baru berkembang dalam melaksanakan pola kemitraan 

dalam dan budidaya ayam broiler. Pemilihan lokasi peternak 

dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa 

sebagian besar mitra merupakan peternak berskala kecil dan 

menengah. Penelitian dilakukan pada tanggal 18 Mei sampai 

28 Juni 2016 untuk pengumpulan dan analisis data. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Agar dapat mengetahui tingkat keberdayaan seorang 

peternak plasma yang mengikuti program kemitraan dengan 

PT. Jaguar Farm, unsur-unsur pokok yang harus ditemukan 

sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian maka digunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah 

mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi 

dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2015). Dalam 

penelitian ini yang akan diamati adalah peternak plasma yang 

bermitra dengan PT. Jaguar Farm  dengan berbagai latar 

belakangnya. Selain peternak, orang yang diamati adalah 

petugas TS (Technical Service) dari PT. Jaguar Farm dalam 

memberikan penyuluhan terhadap peternak plasma. Interaksi 

peternak (actor), dengan kegiatan-kegiatan beternak (activity) 
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dan tempat peternakan (place) akan menghasilkan suatu situasi 

sosial tertentu. 

 Menggunakan metode kualitatif maka data yang 

didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna 

sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode 

kualitatif ini bukan karena metode ini baru, tetapi memang 

permasalahan lebih tepat dicarikan jawabannya dengan 

metode kualitatif. Dengan metode kuantitatif, hanya bisa 

diteliti beberapa variable saja, sehingga seluruh permasalahan 

yang telah dirumuskan tidak akan terjawab dengan metode 

kuantitatif. Pada metode kuantitatif tidak dapat ditemukan data 

yang bersifat proses kerja, perkembangan suatu kegiatan, 

deskripsi luas dan mendalam, perasaan, norma, keyakinan, 

sikap mental, etos kerja dan budaya yang dianut seseorang 

maupun sekelompok orang dalam lingkungan kerjanya. Pada 

metode kuantitatif hanya dapat digali fakta-fakta yang bersifat 

empiric dan terukur. Fakta-fakta yang tidak tampak oleh 

indera akan sulit diungkapkan. Menggunakan metode 

kualitatif, maka akan diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, 

sehingga memiliki kredibilitas tinggi. 

 

3.3 Pengambilan Data 

 Pengambilan data dalam penelitian disesuaikan 

dengan tujuan dan manfaat penelitian. Pada penelitian 

kualitatif, sampel sumber data dipilih dan menggunakan 

perpektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, 

yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia 

dari pendiriannya. Teknik pengambilan data dengan 

wawancara melakukan mendalam kepada informan. Lebih 

jelasnya pertanyaan dapat dilihat pada Lampiran 1. Peneliti 

tidak bisa memaksakan mendapatkan data yang diinginkan. 
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Teknik prengambilan sampel sumber data penelitian kualitatif 

bersifat purposive dan snowball seperti pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pengambilan Sampel 

Sumber : Sugiyono (2015) 

 

 Berdasarkan Gambar 3 tersebut dapat dijelaskan 

bahwa dalam penelitian, peneliti telah merencanakan A 

sebagai orang pertama sebagai sumber data. Sumber data A 

ditentukan dari observasi yang dilakukan peneliti sebelum 

memulai penelitian yang dianggap mampu memberi informasi 

yang luas. Sejalan dengan hal tersebut Sugiyono (2005) 

menyatakan bahwa informan awal ini sebaiknya dipilih orang 

yang bisa “membuka pintu” untuk mengenali keseluruhan 

medan penelitian secara luas. Selanjutnya oleh A disarankan 

ke B dan C. Lalu dari B dan C belum memperoleh data yang 

lengkap, maka peneliti ke D dan E. Kemudian dari D dan E 

belum memperoleh data akurat, maka peneliti pergi ke F, 

selanjutnya H dan terakhir I. Setelah sampai I data sudah 

jenuh, sehingga sumber data sudah mencukupi dan tidak perlu 

menambah subjek baru. 

 Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, 

artinya untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. Sumber data pada penelitian ini 

adalah peternak plasma, perusahaan inti dan Pemerintah 

sebagai penengah kegiatan kemitraan antara perusahan dan 
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peternak. Nilai dari pengumpulan data dengan triangulasi 

adalah untuk mengetahui data yang diperoleh, oleh karena itu 

dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan 

data maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan 

pasti.  

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka  informan 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2. dan teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Profil kemitraan PT. Jaguar Farm teknik sumber data 

dengan wawancara mendalam dengan Manager PT. 

Jaguar Farm. 

2. Pemahaman program kemitraan teknik pengambilan 

data dengan wawancara mendalam terhadap 

pengetahuan peternak dan observasi.  

3. Ketepatan sasaran program dan waktu kemitraan 

sumber data dengan wawancara mendalam dengan 

peternak dan observasi terhadap pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam setiap 

mengerjakan pekerjaan. Selanjutnya didiskusikan 

dengan TS dari PT. Jaguar Farm. 

4. Implementasi program kemitraan pengambilan 

datanya dengan observasi terhadap pengetahuan 

peternak yang berada di kandang, dokumentasi dan 

wawancara mendalam dengan peternak. Selanjutnya 

didiskusikan dengan TS PT. Jaguar Farm. 

5. Perubahan peternak setelah mengikuti program 

kemitraan datanya diperoleh dengan pengamatan 

semi-partisipatif dan wawancara mendalam dengan 

peternak. 

6. Peranan perusahaan inti guna memberdayakan 

peternak plasma sumber datanya diperoleh dengan 

wawancara mendalam dan pengambilan data 
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sekunder pada Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Kabupaten Malang. 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang utama 

adalah peneliti sendiri, namun setelah tujuan penelitian tidak 

berubah maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana. 

Pengamatan atau observasi dapat mempertajam dan 

melengkapi data penelitian. Instrumen penelitian untuk 

melihat peranan perusahaan dan tingkat keberdayaan peternak 

setelah mengikuti program kemitraan. 

 

3.5 Analisi Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis secara deskriptif, mengikuti konsep yang 

diberikan Susanti (1995) yang mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. 

Aktivitas tersebut adalah data reduksi (data reduction), 

penyajian data (data display), dan conclusion drawing atau 

verification. 

a)   Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan 

dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis atau 

diketik bentuk uraian atau laporan yang terperinci. 

b)   Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan anatar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 
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dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat 

naratif. 

c)   Conclusion drawing atau verification 

Dari data yang diperoleh kemudian dikategorikan, 

dicari tema dan polanya kemudian ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat.  

 

3.6 Batasan Istilah 

 Batasan istilah memuat batasan-batasan yang 

digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk memperjelas 

ruang lingkup penelitian dan memudahkan dalam 

menganalisis data yang diperoleh, antara lain : 

1. Efektivitas  : Suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas, kualitas 

dan waktu) telah tercapai. 

Hal ini diperjelas dengan 

indikator pemahaman 

program, ketepatan waktu 

dan sasaran, implementasi 

program dan perubahan 

peternak setelah bermitra.  

2. Pemberdayaan  : Meningkatkan kemampuan, 

mendorong dan memberikan 

kesempatan bagi masyarakat 

dengan dukungan pihak luar 

untuk mengembangkan 

kemandirian demi 

terwujudnya perbaikan 

kesejahteraan (ekonomi dan 
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sosial) secara berkelanjutan. 

Hal ini diperjelas dengan 

indikator peningkatan 

pengetahuan, perubahan 

ekonomi, kemandirian, 

pengambilan keputusan dan 

perubahan pola pikir. 

3. Masyarakat miskin : Suatu kondisi dimana fisik 

masyarakat yang tidak 

memiliki akses ke prasarana 

dan sarana dasar lingkungan 

yang memadai, dengan 

kualitas yang jauh di bawah 

standart kelayakan serta 

mata pencaharian yang tidak 

menentu. 

4. Broiler : Ternak ayam yang 

dimanfaatkan karkasnya 

untuk keperluan konsumsi 

manusia. 

5. Inti Plasma : Hubungan kemitraan antara 

usaha kecil dengan usaha 

besar sebagai inti membina 

dan mengembangkan usaha 

kecil yang menjadi 

plasmanya dalam 

peningkatan efisiensi dan 

produktivitas usaha. 

6. Kemitraan : Suatu strategi bisnis yang 

dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dalam jangka 

waktu tertentu untuk meraih 
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keuntungan bersama dengan 

prinsip saling membutuhkan 

dan saling membesarkan 

7. Profil Perusahaan : Laporan yang memberikan 

gambaran tentang sejarah, 

status saat ini, dan tujuan 

masa depan sebuah bisnis. 

8. Kemandirian : Keadaan dimana seseorang 

atau masyarakat yang sudah 

memiliki daya sehingga 

dapat menentukan pilihan. 

9. OVK : Sarana produksi ternak 

berupa obat dan vaksin. 

10. Day Old Chicks : Ayam yang berusia 1-5 hari 

yang siap untuk 

dibudidayakan. 

11. Standard Operating 

Procedure 

: . Panduan hasil kerja yang 

diinginkan serta proses kerja 

yang harus dilaksanakan. 

12. Pemasaran : Salah satu kegiatan pokok 

yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu 

perusahaan barang atau jasa 

dalam upaya 

mempertahankan 

kelangsungan usahanya 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Kabupaten Malang secara administratif termasuk dalam 

wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak pada 

112° 17' 10,90" sampai dengan 112° 57' 00" Bujur Timur dan 7° 

44' 55,11" sampai dengan 8° 26' 35,45" Lintang Selatan. Batas 

administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 

 Sebelah utara   : Kabupaten Jombang, 

Mojokerto dan Pasuruan 

 Sebelah selatan  : Samudera Indonesia 

 Sebelah barat   : Kabupaten Blitar dan Kediri 

 Sebelah timur   : Kabupaten Lumajang dan 

Probolinggo 

Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan dengan luas 

wilayah keseluruhan 3347,87 km
2
, seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Kabupaten Malang 
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 Kondisi iklim Kabupaten Malang dengan kelembaban 

tertinggi  90.74%  jatuh pada bulan Desember, sedangkan 

kelembaban terendah pada bulan Mei, rata-rata 87.47%. Suhu 

rata-rata 26.1 – 28.3 °C dengan suhu maksimal 32.29 °C dan 

minimum 24.22 °C. Sementara rata-rata kecepatan angin di 

empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 km atau 

jam. Kecepatan angin terendah 0.55 km atau jam pada bulan 

Nopember dan tertinggi 2.16 km atau jam pada bulan 

September. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.800 – 3.000 

mm per tahun, dengan hari hujan rata-rata antara 54 – 117 hari 

atau tahun (Badan Pusat Statistik Malang, 2016). 

 Struktur ruang kabupaten bertujuan dalam penentuan 

tingkatan dan penetapan fungsi kawasan baik perkotaan 

maupun perdesaan, serta pembagian satuan wilayah 

pengembangan. Menurut Badan Pusat Statistik Malang (2006) 

adanya tingkatan perkotaan berarti ada keterkaitan suatu 

perkotaan dengan perkotaan lainnya. Perkotaan yang memiliki 

tingkatan lebih tinggi akan lebih besar pengaruh jangkauannya 

dan akan mempengaruhi perkotaan yang tingkatannya lebih 

rendah. Pola ruang Kabupaten Malang dibagi sebagai berikut : 

1. Kawasan Permukiman 

Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni 

kawasan permukiman perkotaan yang dapat diindikasikan 

juga sebagai Ibukota Kecamatan. Wilayah ini dominasi 

kegiatan yang difungsikan untuk kegiatan yang bersifat 

kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk 

yang ada pada wilayah sekitarnya. Sedangkan kawasan 

permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk 

permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi 

oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan sebagian 

diantaranya memiliki aksesibilitas yang kurang, jumlah 
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sarana dan prasarana penunjang terbatas pada pelayanan 

kecil. 

2. Kawasan Pertanian 

Kawasan ini secara keseluruhan seluas 162.441 Ha 

dengan rincian : pertanian sawah seluas 47.902 Ha, 

tegalan seluas 102.219 Ha dan perkebunan seluas 12.320 

Ha, dimana untuk kawasan jenis ini keberadaannya 

tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Malang 

(Badan Pusat Statistik Malang, 2016). Dari kondisi 

tersebut diharapkan kawasan ini mampu menciptakan 

swasembada pangan terutama melalui program-program 

yang ada yaitu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, 

diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup 

kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang 

diperuntukkan bagi pertanian daerah. 

3. Kawasan Perkebunan 

Kawasan ini tersebar secara tidak merata pada setiap 

kecamatan. Jenis komoditi perkebunan yang ada dan 

cukup dominan di beberapa wilayah adalah teh, cengkeh, 

panili, tebu, kelapa, cokelat dan kopi. Wilayah yang 

menghasilkan perkebunan ini umumnya merupakan 

kawasan yang memiliki kondisi topografi perbukitan dan 

sebagian kecil pada daerah dataran rendah dengan jenis 

tanaman termasuk jenis tanaman keras. 

4. Kawasan Industri 

Kawasan industri yang ada di Kabupaten Malang meliputi 

kawasan industri Singosari - Lawang, Wagir, Turen dan 

lain-lain. Untuk kawasan industri Turen meliputi industri 

besar (PT. Pindad) serta beberapa jenis industri kecil dan 

home industry lain seperti indisuri tapioka, marning, 

sangkar burung, kerupuk, dan lain-lain. Jenis industri lain 

yang ada di Kabupaten Malang antara lain : industri 
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tapioka di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, industri 

gula yang terdapat di dua kecamatan yaitu pabrik gula 

Kebonagung di Kecamatan Pakisaji dan pabrik gula 

Krebet Baru di Kecamatan Bululawang.  

5. Kawasan Pariwisata 

Kabupaten Malang ternyata memiliki banyak obyek 

wisata yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, obyek 

tersebut diantaranya adalah : Obyek Wisata Buday, 

Obyek Wisata Buata, Wisata Alam Air`Terjun, Wisata 

Alam Air`Terjun dan Pantai. 

6. Kawasan Peternakan 

Beberapa kecamatan yang memiliki potensi 

pengembangan peternakan di Kabupaten Malang, baik 

ternak besar maupun ternak kecil, Kecamatan 

Ampelgading : potensinya adalah sapi potong dan 

kambing. Selain ternak besar tersebut, masing-masing 

kecamatan juga memiliki potensi pengembangan ternak 

kecil, yakni : ayam buras atau kampung, ayam ras, kelinci 

dan sebagainya terdistribusi secara merata. 

7. Kawasan Perikanan 

Peningkatan perkenomian Kabupaten Malang bidang 

perikanan dikembangkan melalui perikanan laut atau 

tangkap di wilayah pantai Sendangbiru melalui 

penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

penangkapan, TPI dan gudang, pelabuhan penunjang 

bongkar muat barang dan ikan serta sandar perahu. 

Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Malang 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perikanan darat dan 

perikanan laut. 

8. Kawasan Pertambangan 

Yang termasuk kawasan ini adalah penggalian pasir, 

kerikil dan batuan yang terdapat di sepanjang daerah 
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aliran sungai, yakni di Kecamatan Turen, Ampelgading, 

Wajak, Ngantang, Kromengan, Kasembon, Dampit, 

Gedangan, Tumpang, Lawang, Pakis, Singosari dan 

Gondanglegi. Wilayah yang mempunyai potensi bahan 

galian atau tambang batu kapur adalah Kecamatan 

Gedangan, Donomulyo, Kalipare, Pagak dan 

Sumbermanjing Wetan, sehingga pengembangannya di 

masa yang akan datang tetap terpacu pada lokasi tersebut 

dengan tetap memperhatikan konservasi alam.  

9. Kawasan Hutan 

Kawasan ini tersebar secara tidak merata pada wilayah 

kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian 

pinggiran, terutama pinggir timur, sebagian berada di 

utara dan sebagian di selatan Kabupaten Malang, dimana 

diantara kawasan hutan ini masih ada yang 

dimanfaatankan sebagai hutan produksi. Kawasan hutan 

yang terletak pada kawasan budidaya adalah kawasan 

hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang 

terletak pada kawasan non budidaya adalah hutan 

produksi terbatas.  

Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Malang pada 

tahun 2015 sejumlah 155.755 KK yang tersebar merata di 

seluruh Kecamatan. Daerah yang memiliki jumlah KK miskin 

terbesar adalah Kecamatan Pakis 8581 KK dan yang terkecil 

di Kecamatan Wagir 2420 KK. Distribusi keluarga miskin 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Malang tahun 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2015 

   

Banyaknya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten 

Malang disebabkan keterbatasan lapangan kerja dan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah sehingga 

sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah angka 

pengangguran dari tahun ke tahun terus mengalami 
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peningkatan. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Malang tahun 2015 ada sekitar 31.000 orang yang 

masih menganggur. Pemerintah diharapkan berupaya 

mengatasi masalah tersebut, karena dilihat dari segi geografis 

Kabupaten Malang berpotensi untuk pengembangan usaha 

peternakan. 

Menurut Dianto (1995) pelaksanaan pembangunan 

peternakan di Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan 

perkembangan lingkungan yang sangat dinamis, seperti 

meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi, 

kemajuan teknologi, sumberdaya lahan, air dan energi yang 

semakin terbatas, perubahan iklim, sosial budaya masyarakat 

yang semakin berkembang, keterbatasan terhadap akses 

permodalan, masih lemahnya kelembagaan peternak dan 

kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait. 

Sehingga pembangunan peternakan di Kabupaten Malang ke 

depan menghadapi banyak tantangan. 

 Pembangunan peternakan di Kabupaten Malang 

dilakukan dengan pendekatan kewilayahan atau kawasan 

pengembangan yang mengarah pada pembentukan klaster 

komoditas unggulan. Klaster tersebut diarahkan pada 

kawasan-kawasan sentra produksi peternakan di Kabupaten 

Malang, antara lain : 

1. Kawasan sentra produksi sapi perah di Malang Barat 

(Kecamatan Dau, Ngajum, Wonosari, Wagir, Pujon dan 

Ngantang), Malang Timur (Kecamatan Jabung, Tumpang, 

Poncokusumo dan Wajak), dan Malang Tengah 

(Kecamatan Gondanglegi dan Bantur) 

2. Kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang 

Selatan (Kecamatan Dampit, Sumbermanjing Wetan, 

Gedangan, Bantur, Donomulyo, Pagak dan Kalipare), 

Malang Tengah (Kecamatan Wajak, Turen, Sumberpucung 
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dan Kromengan) dan Malang Timur (Kecamatan Lawang, 

Singosari, Pakis, Tumpang dan Poncokusumo) 

3. Kawasan sentra produksi kambing di daerah Kecamatan 

Ampelgading, Tirtoyudo, Wajak, Kalipare, Pagak, Dampit 

dan Kromengan; 

4. Kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur pada 

daerah Kecamatan Pakis, Tumpang, Wajak, Ngajum, 

Sumberpucung, Wagir dan Bululawang. 

Sentra peternakan di kabupaten Malang memegang 

peran besar dalam peningkatan ekonomi daerah, khususnya 

peternakan ayam ras pedaging atau broiler yang kurun waktu 

3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan populasi. Data 

peningkatan populasi peternakan di Kabupaten Malang dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Populasi Komoditas Ternak di Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur  

 

 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa peningkatan 

populasi tahun 2014 meningkat drastis. Jumlah populasi ternak 

broiler paling tinggi dibandingkan dengan populasi ternak lain 

karena usaha ayam broiler lebih mudah dan biaya modal awal 

tidak sebesar dengan komoditas ternak lain. Peningkatan 

budidaya broiler di Kabupaten Malang semakin tinggi, 

sehingga dapat menjadi landasan Pemerintah untuk 
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pengembangan usaha broiler di Kabupaten Malang dengan 

harapan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan dapat 

membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sejalan 

dengan itu, Soedarmanto (2003) menyatakan bahwa individu 

yang diberdayakan adalah orang miskin yang tidak memiliki 

daya untuk berjuang. Dengan demikian, intervensi orang luar 

(perusahaan swasta) untuk memberdayakan peternak masih 

sangat dibutuhkan. 

 

4.2 Profil PT. Jaguar Farm 

 Profil perusahaan adalah gambaran tentang sejarah, 

status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah bisnis. 

Perusahaan pada penelitian ini adalah PT. Jaguar Farm yang 

bekerja sama dengan PT. Charoen Phokhpand Indonesia, 

mulai dari pengambilan DOC maupun pakan PT. Charoen 

Phokhpand Indonesia yang terletak di Kabupaten Jombang. 

PT. Charoen Phokpand Indonesia (CPI) adalah perusahaan 

perseroan dengan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) nomor: 

695 atau III atau PMA atau 1992, tanggal 28 September 1992 

dengan status penanaman modal asing dari Negara Thailand. 

Perusahaan ini bergerak pada bidang industri pakan ternak 

ayam (broiler, layer, breeder, fighter), itik, babi dan ikan. 

PT. Jaguar Farm adalah perusahaan yang bergerak 

dalam usaha kemitraan ayam broiler. Wilayah Jawa Timur, 

kantor pusat berada di Kota Malang dengan total plasma yang 

bergabung 134 plasma aktif. Perusahaan ini beroperasi pada 

tanggal 19 Februari 2011. PT. Jaguar Farm  memiliki dua 

cabang yaitu di Kota Malang dan Kota Jombang dengan 

kantor pusat berada di Kota Malang. Selanjutnya PT. Jaguar 

Farm pada Maret 2011 bergabung dengan perusahaan “DK 

(Double K)” sebagai perusahaan induk penghasil sapronak. 

Kerjasama ini berlangsung selama kurang lebih 19 bulan dan 
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pada tanggal 3 September 2012 bergabung dengan Ganesha 

yang berpusat di Semarang, perusahaan tersebut merupakan 

anak perusahaan PT. Charoen Pokphand Indonesia sebagai 

induk penghasil sapronak. Alasan bekerjasama dengan PT. 

Ganesha tentu tidak lepas dengan kualitas sapronak lebih baik. 

Perusahaan ini masih tergolong baru beroperasi dan 

berkembang karena hanya sebagai penyedia jasa, belum 

sepenuhnya dapat memproduksi sapronak dan juga belum 

mempunyai pasar sendiri. PT. Jaguar Farm melakukan 

kerjasama dengan PT. Ganesha karena ada kesepakatan harga 

yang cocok, sementara PT. Jaguar Farm belum mampu 

memproduksi sapronak sendiri. 

 Kantor PT. Jaguar Farm bertempat di Jl. Danau 

Maninjau Raya no 11, Sawojajar, Malang. Jumlah karywan 

yang bertugas pada kantor ini sebanyak 12 orang karyawan 

dan satu kepala unit yaitu Ir. Taufiq Qurrahman. Kasmir dan 

Jakfar (2003) menyatakan efektivitas organisasi yang 

merupakan sebuah sifat yang terjadi pada organisasi 

perusahaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok kerja atau 

lembaga yang terkoordinir yang mengarah pada pencapaian 

kinerja dan sasaran yang berkaitan dengan kualitas dan 

kuantitas serta waktu yang sudah ditetapkan. Efektivitas 

organisasi didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi 

mewujudkan tujuan-tujuannya. 

 Struktur organisasi di PT. Jaguar Farm Malang dapat 

dilihat pada Gambar 5 berikut. 
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Gambar 5.  Struktur Organisasi PT. Jaguar Farm 

 

 

 Struktur organisasi di PT. Jaguar Farm Malang 

memiliki 13 orang pekerja yang bertempat di kantor, terdiri 

dari: 

1. Kepala unit Malang yang bertugas mengatur dan 

menerima laporan perkembangan perusahaan dan 

membawahi 3 kepala bidang yaitu kepala bidang 

produksi, kepala bidang keuangan dan marketing, 

serta kepala bidang logistik. 

2. Kepala bidang keuangan dan marketing bertugas 

untuk mengatur keuangan. Bagian keuangan dan sales 

meliputi: 

a) Bagian admin bertugas untuk mengolah data-

data pemasaran dan data yang masuk dari 

peternak plasma. 

b) Bagian keuangan bertugas untuk mengelola 

keuangan, meliputi pengeluaran perusahaan 

dan pemasukan yang digunakan untuk 

operasional perusahaan. 
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c) Bagian sales bertugas sebagai pemasaran yang 

meliputi promosi perusahaan, pembelian dan 

penjualan produk. 

3. Bagian logistik bertugas untuk mengatur keluar 

masuknya sapronak yang meliputi DOC, pakan dan 

obat-obatan. 

4. Kepala bidang produksi terbagi menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu kepala bagian produksi 1 dan kepala 

bagian prosuksi 2. Kepala bagian prosuksi 1 bertugas 

untuk mengawasi Technical Service (TS) di daerah 

Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan 

Sumber Manjing, Kecamatan Gondanglegi dan 

Kecamatan Ampel Gading. Sementara kepala bagian 

prosuksi 2 bertugas untuk mengawasi di Kecamatan 

Poncokusumo dan Kecamatan Karangploso. Kepala 

bidang produksi bertugas untuk mengatur dan 

membantu tugas-tugas TS. 

5. Admin Sales bertugas untuk mencari dan menawarkan 

calon peternak plasma untuk bergabung sengan 

kemitraan perusahaan. 

6. Technical Service (TS) bertugas untuk mengawasi 

proses manajemen dan juga membantu segala sesuatu 

mengenai kebutuhan yang ada di kandang. 

 

Struktur organisasi pada PT. Jaguar Farm sangat 

sederhana, meskipun perusahaan ini sedang berkembang, akan 

tetapi untuk mengembangkan suatu perusahaan sangat 

diperlukan struktur organisasi yang lebih kompleks. Jumlah 

plasma yang bergabung dengan perusahaan dengan total 134 

dengan pendampingan 5 petugas TS. Hal tersebut kurang 

memaksimalkan peranan TS dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pendamping karena harus membagi waktu dengan 



45 
 

banyaknya peternak plasma. Peran pendamping dalam 

kemitraan sangat penting, dimana dapat membantu peternak 

plasma untuk mengatasi masalah selama pemeliharaan. 

Sesuai dengan hal tersebut, Kusdi (2009) menjelaskan 

bahwa pengorganisasian (organizing) merupakan proses 

penempatan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki 

dan lingkungan baik dalam maupun luar. Dua aspek utama 

dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja 

yang merupakan dasar proses pengorganisasian. Pentingnya 

struktur organisasi adalah untuk mengatur hubungan yang baik 

antar unit maupun intern unit itu sendiri. Hal itu dimaksudkan 

agar bisa memanfaatkan semua kemampuan ke suatu tujuan 

sesuai dengan visi misi perusahaan. Selain itu, juga  

mempermudah dalam pengintegrasian fungsi-fungsi dalam 

perusahaan agar lebih efektif dan efisien.     

 

4.3 Pemahaman Program Kemitraan 

 Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 

tentang Kemitraan menyebutkan bahwa kemitraan adalah 

kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai 

pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Hal ini juga sesuai dengan yang 

dikemukakan Taufiq Qurrahman selaku manager perusahaan, 

yaitu : 

”Tujuan program kemitraan adalah saling 

menguntungkan antara perusahaan dan peternak, 

apabila salah satu ada yang tidak untung maka ada 

yang salah dalam sistem manajemennya, entah  dari 

perusahaan ataupun dari peternak plasma itu sendiri. 

http://aryasentraconsulting.com/manajemen-bisnis/organization-development-konsultan-pengembangan-bisnis-consultant-manajemen-pengembangan-organisasi
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Peternak plasma yang bisa diajak sukses adalah 

peternak yang memiliki pola pikir untuk berkembang 

bersama, dimana perusahaan inti dan peternak sama-

sama saling membutuhkan”. 

 Pada konteks ini perusahaan dan peternak juga saling 

membutuhkan. Saling membutuhkan berarti perusahaan 

memerlukan hasil panen yang baik dan peternak plasma 

memerlukan bimbingan untuk memaksimalkan hasil. Saling 

menguntungkan berarti peternak memperoleh peningkatan 

pendapatan atau keuntungan di samping adanya 

kesinambungan usaha. Saling memperkuat peternak plasma 

dan perusahaan inti yang sama-sama melaksanakan etika 

bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak dan saling 

membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra. 

Kemitraan usaha merupakan salah satu instrument kerja sama 

yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, 

keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya 

antara perusahaan inti dan kelompok melalui perwujudan 

sinergi kemitraan dapat terwujudnya hubungan yang saling 

membutuhkan dan saling memperkuat. 

Bersama dengan program kemitraan, Pemerintah juga 

berupaya mengembangkan peternak kecil menjadi lebih baik 

dan berkualitas. Seperti yang dijabarkan dalam Rencana 

Strategi  Dinas Peternakan Kabupaten Malang tahun 2015 

yaitu kendala pembangunan peternakan saat ini adalah 

kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi. 

Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya 

meningkatkan kualitas budidaya, pemberian nilai tambah 

komoditas peternakan, dan diversifikasi produk yang 

diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk peternakan 

yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. 

Kendala yang masih banyak ditemukan terkait dengan produk 
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hasil peternakan yang belum tidak memenuhi standar 

keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena 

penyakit hewan menular. 

 Sesuai dengan penjelasan di atas, Martodireso dan 

Suryanto (2007) menjelaskan bahwa kemitraan usaha bersama 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan 

usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi, meningkatkan 

kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka 

menumbuhkan  dan meningkatkan kemampuan usaha 

kelompok mitra yang yang mandiri. Pelaku kemitraan usaha 

meliputi peternak, kelompok ternak, gabungan kelompok 

ternak, koperasi dan usaha kecil. Sedangkan perusahaan mitra 

meliputi perusahaan menengah dan perusahaan besar yang 

bergerak dalam bidang peternakan. 

 Secara umum, kemitraan usaha adalah kerja sama 

antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan 

saling menguntungkan (Soemarjan, 1997). Hubungan 

kemitraan usaha umumnya dilakukan antara dua pihak yang 

memiliki posisi setara dalam hal tawar menawar (bargaining 

position). Namun, kemitraan sering juga dilakukan antara 

kelompok kecil masyarakat yang dinilai lebih kuat dan 

kelompok besar masyarakat yang dinilai lemah, terutama 

dibidang ekonomi.   

Peternak plasma mengartikan kemitraan adalah suatu 

kegiatan kerjasama yang melibatkan perusahaan dan peternak 

yang membutuhkan. Hal ini seperti yang dituturkan Anas 

selaku peternak sebagai berikut : 

“Kemitraan adalah kegiatan kerjasama antara 

perusahaan dan peternak yang membutuhkan. 

Peternak membutuhkan bantuan dari perusahaan 

berupa modal, arahan dan pemasaran. Peran suatu 

perusahaan inti dalam kemitraan bagi peternak kecil 
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sangat penting, jika tidak ada kemitraan kemungkinan 

peternak-peternak kecil tentu akan sulit untuk 

memulai usaha dan berkembang.”  

 Peternak plasma yang mengikuti program kemitraan 

dengan PT. Jaguar Farm mayoritas adalah peternak berskala 

kecil. Para peternak memilih untuk mengikuti program 

kemitraan karena keterbatasan modal dan pemasaran. Selain 

itu, keterampilan peternak juga menjadi kendala karena 

menurut peternak penguasaan teknologi mereka masih kurang 

dan membutuhkan bantuan kerjasama dengan perusahaan inti. 

Para peternak sebenarnya ingin membuka usaha mandiri 

karena kendala tersebut akhirnya peternak memilih untuk 

mengikuti program kemitraan. Tetapi ada juga peternak yang 

menggantungkan usahanya dengan PT. Jaguar Farm, karena 

resikonya lebih besar jika membuka usaha peternakan mandiri. 

 Martodireso dan Suryanto (2007) menjelaskan bahwa 

pentingnya kerja sama usaha dalam proses pengembangan dan 

pembinaan, peternak dan pengusaha kecil menghadapi 

berbagai macam kendala dalam upaya meningkatkan 

usahanya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak atau 

usaha kecil tersebut antara lain keterampilan, kemampuan 

manajemen yang relatif masih rendah, pemasaran hasil 

produksi, penyediaan bahan baku, kurangnya modal dan 

produktifitas masih rendah. 

 Sistem kemitraan usaha misalnya di bidang 

agribisnis, tentu dengan menerapkan falsafah hubungan sosial-

bisnis. Berkaitan dengan ini, Soemarjan (1997) mengatakan 

bahwa sistem kemitraan usaha bersama harus dibangun 

dengan kuat. Para pelaku yang terlibat harus terlebih dahulu 

membangun hubungan sosial yang baik, kemudian pada tahap 

berikutnya dapat membangun hubungan bisnis yang 
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menguntungkan. Hubungan sosial yang baik tersebut harus 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Adanya hubungan komunikasi dua arah yang 

interaktif. 

2. Semua pihak saling memberdayakan (empowering) 

dan mengayomi, sehingga pihak yang lemah secara 

bertahap akan semakin mampu merealisasikan tujuan 

hidupnya. 

3. Usaha bersama dilakukan tanpa paksaan terhadap 

salah satu pihak, terutama terhadap golongan yang 

lemah. 

4. Adanya system nilai (value system) yang dianut 

bersama, yaitu sikap jujur, taat pada aturan, saling 

mempercayai dan berorientasi ke depan. 

 

Sejalan dengan hal tersebut Dewanto (2005) 

menjelaskan bahwa secara umum hubungan sosial dapat 

dikatakan sebagai faktor kepercayaan (trust) yang menjadi 

tiang utama sistem kemitraan usaha bersama. Hasil hubungan 

yang kuat akan menimbulkan upaya kesanggupan 

(commitment) antara semua pihak yang bermitra untuk 

melakukan hubungan suatu usaha yang sehat sehingga apa 

yang diharapkan bersama akan tercapai. Hal tersebut yang 

diharapkan mampu untuk memberdayakan peternak plasma. 

Kemitraan sebagai sebuah cara melakukan bisnis dimana 

pemasok dan pelanggan satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bisnis bersama.
 

Berdasarkan motivasi ekonomi tersebut maka 

prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. 

Pada situasi dan kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih jelas adalah untuk 

meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah, 

meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, 
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meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan 

usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, 

wilayah dan nasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi 

nasional.  

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu 

kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam 

bentuk kerjasama dalam kemitraan itu mengandung beberapa 

unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip 

saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling 

memerlukan. 

 

4.4 Ketepatan Waktu dan Sasaran Program Kemitraan 

4.4.1 Ketepatan Waktu  

Kemitraan merupakan salah satu upaya mendukung 

kebijakan pembangunan peternakan untuk meningkatkan taraf 

hiup peternak. Melalui program peningkatan ketahanan 

pangan nasional, khusunya komoditas daging ayam, dilakukan 

dengan mengoptimalkan sumber-sumber permodalan yang 

berkembang di masyarakat baik yang berasal dari lembaga 

keuangan perbankan, maupun non perbankan. Peran 

pemerintah dalam mengatur dan menjembatani pola 

kemitraaan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur 

dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu :  

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha 

menengah atau dengan usaha besar disertai 

pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan 

oleh usaha menengah atau usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan.” 
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Menurut ketentuan di atas dijelaskan bahwa kemitraan 

merupakan kerjasama antara perusahaan besar yang 

memberikan bantuan kepada usaha kecil. Disamping itu, 

perusahaan besar juga melakukan pembinaan dan 

pengembangan yang berkelanjutan kepada pengusaha kecil 

agar dapat berkembang. Prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan menjadi dasar bagi 

setiap pihak, baik perusahaan besar maupun pengusaha kecil 

agar tetap menjaga keharmonisan antara kedua belah pihak.    

Seiring berkembangnya peternakan ayam broiler yang 

ada di Kabupaten Malang saat ini tentu peran perusahaan inti 

sangat penting. Ketetapatan waktu program kemitraan saat ini 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan peternak kecil saat ini 

untuk mengembangkan usahanya. Berikut penuturan dari 

Nashir selaku peternak plasma : 

“Akhir-akhir ini usaha peternakan ayam broiler 

sangat berkembang pesat, akan tetapi kendala seperti 

modal bagi peternak kecil memang sangat berat. 

Dengan adanya program kemitraan, peternak kecil 

sekarang tidak perlu dipusingkan dengan kendala 

tersebut. Banyak orang beralih pada usaha 

peternakan broiler karena adanya program kemitraan 

ini.” 

Sesuai penuturan tersebut dapat diketahui bahwa 

program kemitraan sangat dibutuhkan peternak kecil saat ini. 

Peternak tidak perlu dipusingkan kendala modal untuk 

membuka usaha peternakan. Selama ini peternak kecil selalu 

kebingungan dalam mengatasi kendala modal karena 

keterbatasan kemampuan Pemerintah belum maksimal dalam 

memberikan bantuan. Usaha peternakan broiler sangat 

berkembang pesat karena adanya program kemitraan. 

Menyikapi hal tersebut seharusnya peran perusahaan bisa 
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memaksimalkan program kemitraan untuk membantu peternak 

kecil. 

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Hafsah (2000) 

menyatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu 

tertentu untuk mendapat keuntungan bersama dengan prinsip 

saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena 

merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat 

ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra 

dalam menjalankan etika bisnis. Sesuai penjelasan tersebut 

Martodireso dan Suryanto (2007) menyatakan bahwa pola 

kemitraan bersama banyak memberikan keuntungan bagi 

masing-masing pihak yang ikut di dalamnya. Peternak dapat 

memperoleh alih teknologi agribisnis yang tepat guna dalam 

upaya perbaikan sistem agribisnis yang berkesinambungan. 

Selain itu, peternak juga memperoleh binaan dan pengalaman 

berhubungan dengan mitra kerjanya. 

 

4.4.2 Ketepatan Sasaran  

Hasil yang didapatkan selama observasi menunjukkan 

bahwa mayoritas peternak plasma yang ikut bergabung dengan 

kemitraan PT. Jaguar Farm adalah peternak berskala kecil, 

dimana peternak-peternak tersebut sangat membutuhkan 

bantuan terhadap perusahaan. Menurut Agustin selaku 

peternak plasma menuturkan bahwa : 

“Peternak yang membutuhkan program kemitraan 

bukan hanya peternak yang kesulitan modal ataupun 

pasar, tetapi peternak yang belum bisa menguasai 

teknik pembudidayaan yang baik dan benar, itu yang 

lebih penting. Saya sebagai peternak kecil sebenarnya 

sangat membutuhkan bantuan dari pihak perusahaan. 
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Karena keterbatasan tersebut saya hanya bisa 

bergantung pada perusahaan inti.” 

Dari penuturan tersebut dapat kita ketahui bahwa 

pentingnya program kemitraan ini untuk peternak kecil. 

Peternak kecil masih sangat membutuhkan bantuan 

perusahaan berupa modal, arahan teknis dan pemasaran. Peran 

perusahaan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup 

mereka. Tidak terlepas dari semua itu, peran Pemerintah juga 

diharapkan mampu mengawasi kegiatan kemitraan yang 

dilakukan perusahaan inti dengan baik sesuai ketentuan, 

seperti yang tertera dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah 

tahun 44 tahun 1997 tentang Kemitraan yang menjelaskan 

bahwa menteri teknis bertanggung jawab memantau dan 

mengevaluasi pembinaan pengambanmgan pelaksanaan usaha 

kemitraan sesuai tugasnya masing-masing. Selain itu, 

Pemerintah juga masih belum melaksanakan pembinaan 

terlebih dahulu kepada peternak kecil, seperti yang tercantum 

dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 1997 

tentang Kemitraan yang menyebutkan bahwa lembaga 

pendukung berperan mempersiapkan dan menjembatani usaha 

kecil yang akan bermitra. 

Menurut Imaduddin (2001) tantangan kemitraan yang 

lebih berat terjadi apabila ada perbedaan orientasi dan budaya 

kerja. Peternak seringkali kesulitan untuk mengikuti budaya 

industrial yang dibawakan oleh mitra kerjanya. Sebaliknya, 

perusahaan juga mengalami kesulitan untuk menerima kondisi 

dan sikap tradisional yang dibawakan oleh peternak. Salah 

satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah pemahaman atas 

kondisi masing-masing dan adanya kesempatan untuk 

berkomunikasi bagi semua pihak yang didorong oleh 

kepentingan dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama. 

Pemecahan kendala teknis dapat diusahakan bersama dengan 
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tenaga pendamping atau petugas TS. Seperti dalam masalah 

budidaya ayam broiler, vaksinasi dan sanitasi kandang 

berdasarkan pelatihan dan pengalaman tentu tidak mengalami 

masalah. Secara garis besar, perusahaan inti mempunyai 

tanggung jawab terhadap peternak kecil mitranya dalam 

memberikan bantuan dan pembinaan mulai dari sarana 

produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil 

produksi. Sebagai contoh dalam hubungan kemitraan antara 

perusahaan inti dengan peternak plasma ini, perusahaan inti 

berupaya menyediakan bibit ayam (DOC), vaksin dan pakan 

selama berlangsungnya kegiatan pemeliharaan. Sedangkan 

pihak peternak plasma menyediakan lahan (area) dan kandang, 

pelaksanaan pemeliharaan secara intensif harus diupayakan 

mendapat pengawasan dan pembinaan teknis dari perusahaan 

inti.   

Sejalan penjelasan tersebut, Dewanto (2005) 

menyatakan bahwa kemitraan mengandung makna sebagai 

tanggung jawab moral pengusaha menengah atau besar untuk 

membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar 

mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi 

mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan 

kesejahteraan bersama. Selanjutnya dari definisi tersebut dapat 

diketahui unsur-unsur penting dari kemitraan, yaitu: 

1.  Kerjasama usaha, yang didasari oleh kesejajaran 

kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi 

kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang 

dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama 

untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan 

melalui pengembangan usaha tanpa saling 

mengeksploitasi satu sama lain serta saling 

berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.  
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2.  Antara pengusaha besar atau menengah dengan 

pengusaha kecil, diharapkan usaha besar atau 

menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan 

dengan pelaku ekonomi lain (usaha kecil) untuk 

mencapai kesejahteraan bersama.  

3.  Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh 

usaha besar atau usaha menengah terhadap usaha 

kecil, yang dapat berupa pembinaan mutu produksi, 

peningkatan kemampuan SDM, pembinaan 

manajemen produksi, dan lain-lain.  

4.  Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan, yang akan terjalin karena 

para mitra akan dan saling mengenal posisi 

keunggulan dan kelemahan masing-masing yang 

akan berdampak pada efisiensi dan turunnya biaya 

produksi. Karena kemitraan didasarkan pada prinsip 

win-win solution partnership, maka para mitra akan 

mempunyai posisi tawar yang setara berdasarkan 

peran masing-masing. 

 

Pada konteks ini, peternak kecil membutuhkan 

bantuan perusahaan dalam bermitra untuk menangani masalah 

permodalan, teknis dan pemasaran. Peternak yang bermitra 

dengan PT. Jaguar Farm sebagian besar adalah peternak kecil 

yang membutuhkan bantuan tersebut. Perusahaan inti akan 

menjamin pemasaran dengan mengambil hasil panen dengan 

harga dasar yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pasal 3 

Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 Tentang 

Kemitraan menjelaskan bahwa dalam pola inti plasma, usaha 

besar dan usaha menengah sebagai inti membina dan 

mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam 

penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sara produksi, 
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pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, 

perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang 

diperlukan, pembiayaan dan pemberian bantuan lainnya yang 

diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.  

Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan adalah 

win-win solution partnership yaitu kesadaran dan saling 

menguntungkan dimana para partisipan dalam kemitraan 

memiliki posisi yang setara berdasarkan peran masing-masing. 

Tujuan kemitraan lainnya adalah untuk menjalin hubungan 

kerjasama antara perusahaan inti dengan peternak plasma, 

salah satu bentuknya adalah melalui penanaman modal 

perusahaan inti kepada peternak kecil. Wujud bantuan 

perusahaan inti terhadap mitranya selain berupa modal dapat 

pula berupa bantuan pemecahan berbagai masalah yang 

dihadapi usaha kecil sehingga dapat memberikan kekuatan 

(power) kepada peternak plasma agar lebih berdaya. 

 

4.5 Implementasi Program Kemitraan 

4.5.1 Kontrak Kemitraan 

 Pada kontrak kemitraan PT. Jaguar Farm Malang 

dengan peternak plasma tidak adanya kesulitan dari peternak 

untuk mengikuti persyaratan yang ditentukan perusahaan inti. 

Peternak plasma hanya menyediakan kandang beserta 

peralatan, kemudian dari pihak inti (perusahaan) akan 

melakukan survei dengan syarat dan ketentuan perusahaan, 

seperti halnya lokasi kandang, luas kandang, sumber air, 

sumber listrik dan tempat penyimpanan pakan. 

 Agar dapat bergabung dengan kemitraan PT. Jaguar 

Farm, peternak mengajukan sendiri permohonan kepada 

perusahaan. Satu hari setelah pengajuan, pihak perusahaan 

akan melakukan survei sesuai ketetapan syarat dari pihak 

perusahaan inti. Setelah sesuai dengan syarat ketentuan, 
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perusahaan akan memberikan penjelasan kontrak dan jika 

peternak setuju dengan kontrak tersebut, selang tiga hari 

sapronak akan dikirim kepada peternak plasma. Pada kurun 

waktu kurang dari satu minggu proses peternak untuk 

bergabung dengan perusahaan sudah dapat berjalan. Hal ini 

dapat memberikan kemudahan kepada peternak plasma untuk 

bergabung kemitraan dengan perusahaan. Jaminan yang 

diberikan kepada perusahaan pun tidak begitu memberatkan 

peternak plasma, syarat minimal jaminannya adalah surat 

kendaraan bermotor (BPKB) sampai surat tanah atau lahan. 

Kemudian jaminan tersebut bisa diambil ketika kontrak 

perusahaan habis dengan peternak plasma. Perusahaan juga 

mempunyai hak untuk menahan jaminan apabila peternak 

terjangkit hutang dengan perusahaan yang nantinya bisa 

diambil apabila sudah dilunasi hutangnya. 

Perusahaan memberikan penjelasan kontrak kepada 

peternak dua hari sebelum peternak setuju dengan apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Peternak diberikan kebebasan 

untuk menghitung keuntunganya sebelum terikat kontrak 

dengan perusahaan. Berikut adalah syarat kontrak yang 

ditawarkan oleh PT. Jaguar Farm kepada peternak plasma, 

yaitu : 

Ketentuan pihak satu (inti) : 

1. Mengirim sarana produksi ternak (sapronak) berupa DOC, 

pakan, OVK (obat, vaksin, kimia) kepada pihak dua 

(plasma) dengan harga-harga sesuai dengan kesepakatan 

kontrak yang ditanda tangani 

2. Berhak mengontrol (mengawasi dan menghitung) atas 

penggunakan  sapronak yang dikirm kepada pihak dua 

(plasma) 

3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mendukung kelancaran proses produksi pihak dua 
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(plasma) 

4. Melakukan panen hasil pemeliharaan ayam pihak dua 

(plasma) sesuai dengan target berat ayam yang disepakati 

dan harga sesuai harga kesepakatan (kontrak) yang 

ditanda tangani 

5. Membayar rekapitulasi hasil produksi peternakan (RHPP) 

pada pihak dua (plasma) setelah dilakukan perhitungan 

sesuai tanda bukti transaksi yang sah, tiga (tiga) hari kerja 

(tidak termasuk hari libur) dari panen terakhir jika semua 

prosedur telah diselesaikan 

6. Berhak menahan agunan atau jaminan milik pihak dua 

(plasma), jika pihak dua (plasma) terindikasi atau terbutki 

menjual OVK dan atau menjual ayam dan atau menjual 

pakan tanpa seijin pihak satu (inti), selanjutnya jaminan 

atau agunan akan dikembalikan jika sudah ada 

penyelesaian 

7. Berhak mengambil secara sepihak asset di kandang 

(tempat pakan, tempat minum, pemanas, alat semprot dan 

lain-lain) milik pihak dua (plasma) apabila pihak dua 

(plasma) terindikasi atau bahkan menjual OVK dan atau 

menjual ayam dan atau menjual pakan tanpa seijin pihak 

satu (inti), penyitaan tersebut sebagai agunan sementara 

dan akan dikembalikan jika sudah ada penyelesaian 

8. Berhak melapor kasus ke kepolisian jika pihak dua 

(plasma) menjual OVK dan atau menjual ayam dan atau 

menjual pakan tanpa seijin pihak satu (inti) sedangkan 

kasus tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan 

 

Ketentuan pihak dua (plasma): 

1. Melakukan proses budidaya ayam broiler dengan 

menggunakan sapronak pakan dan DOC yang dikirm 

pihak satu (inti) 
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2. Melakukan pencatatan atas penggunaan sapronak pada 

lembar recording. Selisih antara jumlah barang secara 

fisik di kandang (stok opname) dengan catatan 

adminsitrasi diartikan sebagai barang hilang dan menjadi 

tanggung jawab penuh 

3. Ayam sesuai dengan delivery order (DO) yang 

dikeluarkan pihak satu (inti) secara sah. Pihak dua 

(plasma) wajib melakukan penimbangan panen dengan 

menggunakan alat timbangan dan metode penimbangan 

yang telah disepakati bersama. Pihak dua (plasma) 

dilarang mengeluarkan atau menjual ayam tanpa DOC 

dari pihak satu (inti) 

4. Berhak mendapat hadian (reward) senilai Rp. 250 atau 

ekor x populasi x jumlah periode, jika memenuhi 

ketentuan sebagai berikut : 

. a. Dalam 12 bulan (setahun) jumlah periode pemeliharaan 

minimal sebanyak enam kali panen (6 periode), khusus 

panen kecil (< 1 kg) minimal sebanyak delapan kali panen 

(8 periode) 

 b. Dalam 12 bulan (setahun) IP kumulatif 300 ( open 

house), IP kumulatif 350 (closed house), IP kumulatif 290 

(panen kecil closed house) 

 c. Hadiah atau reward akan batal jika dalam 12 bulan 

(setahun) RHPP pernah minus dan atau pernah terindikasi 

atau terbukti menjual sapronak tanpa ijin 

5. Rugi menanggung artinya RHPP minus ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak dua (plasma) jika terbukti RHPP 

minus karena ada unsur pihak 2 (plasma) menjual ayam 

maupun sapronak, jika tidak terbukti RHPP minus tidak 

ditanggung pihak dua (plasma) 

6. Pihak dua (plasma) bertanggung jawab secara hokum 

pidana atas kehilangan sapronak dengn alasan apapun 
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termasuk menjual OVK dan atau menjuak ayam dan atau 

menjual pakan tanpa seijin pihak satu (inti) yang 

dikategorikan pencurian dan siap diproses sesuai hukum 

pidana yang berlaku 

7. Jika terindikasi atau bahkan terbukti menjual OVK dan 

atau menjual ayam dan atau menjual pakan tanpa seijin 

pihak satu (inti) maka akan merelakan asset di kandang 

(tempat pakan, tempat minum, pemanas, alat semprot dan 

lain-lain) untuk diambil sepihak oleh pihak satu (inti) 

sebagai agunan sementara dan berhak meminta 

dikembalikan jika urusan yang terjadi sudah selesai 

8. Hal-hal yang sifatnya bencana alam (force majeure) yaitu 

kondisi merugikan yang tidak dapat dihindari akan dibuat 

berita acara dan akan menjadi pertimbangan bersama 

sedangkan kondisi kebakaran dan kandang roboh bukan 

karena faktor alam adalah dikategorikan kelalaian 

sehingga ditanggung pihak 2 (plasma) 

 

Dari penjelasan kontrak diatas rata-rata tidak terlalu 

memberatkan peternak, tetapi pada ketentuan pihak dua poin 6 

tentang tanggung jawab pihak dua secara hukum pidana atas 

kehilangan sapronak dengan alasan apapun dan poin 7 yang 

menyebutkan bahwa jika terindikasi menjual OVK dan 

menjual ayam tanpa seijin pihak 1 maka akan merelakan asset 

kandang, hal tersebut sangat memberatkan  peternak. Akan 

tetapi peternak juga tidak mempunyai pilihan selain menerima 

karena pihak peternak tidak diberikan kebebasan untuk 

mengajukan persyaratan kontrak sendiri. Beberapa peternak 

juga masih belum memahami beberapa poin dari isi kontrak, 

karena bahasa hukum yang sulit dipahami oleh peternak. 

Sejalan dengan hal tersebut Kuntowijoyo (2006) menjelaskan 

bahwa cara pandang masyarakat Jawa selalu bersikap pasrah 
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pada nasib atau takdir. Sikap seperti ini biasanya juga disebut 

dengan sikap fatalistik, yaitu sikap pasrah atau menyerah pada 

takdir, bahwa di dalam kehidupan manusia sudah mempunyai 

garis nasib atau takdir sendiri-sendiri. Kendati orang jawa 

cenderung menghindari konflik karena sudah merasa dibantu. 

Berdasarkan uraian menunjukan bahwa perjanjian 

antara perusahaan inti dan peternak plasma tidak berlandaskan 

pada asas kebebasan melakukan kontrak karena kedua pihak 

tidak mempunyai kedudukan seimbang. Dalam hal ini 

kedudukan peternak plasma sangat lemah karena tidak 

mempunyai kesempatan untuk melakukan negoisasi terhadap 

isi perjanjian, mereka hanya mempunyai pilihan menerima 

atau menolak (take it or leave it) isi perjanjian yang 

ditawarkan oleh perusahaan inti dan apabila peternak 

menerima perjanjian tersebut, maka harus siap dengan segala 

konskuensi yang ada dan timbul sebagai akibat dari perjanjian 

tersebut, tetapi apabila peternak menolak maka peternak akan 

kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang 

dimilikinya. Pilihan yang sulit ini  mengharuskan peternak 

plasma untuk bijaksana dalam mengambil keptusan. Padahal 

suatu kontrak harus memikirkan asas sebagai pikiran-pikiran 

dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum 

yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang 

berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan 

individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Menurut 

Hakim (2004) adapun asas-asas hukum yang terdapat dalam 

hukum perjanjian inti plasma adalah : 

1. Asas Kebebasan Melakukan Kontrak 

Asas ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas 

konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang 

terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-
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undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Kata semua dalam 

ketentuan tersebut mengandung arti semua ketentuan 

yang dimuat dalam suatu perjanjian kesepakatan baik 

yang tertera dalam undang-undang maupun tidak 

tertera. 

2. Asas Konsensualisme 

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUHP 

yang secara tersirat terdapat pada kata semua. Kata 

semua tersebut menunjukkan bahwa setiap orang 

diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya 

(will), yang dirasakannya baik untuk menciptakan 

perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan 

asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas 

konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu 

perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang 

membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan 

perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat 

formal. Pendapat ini dikuatkan oleh Pasal 1320 Ayat 

(1) KUHP bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah 

apabila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakat 

dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian 

dalam perjanjian inti plasma harus didasari oleh 

kesepakatan kedua belah pihak baik peternak maupun 

perusahaan untuk mengadakan kerjasama. 

3. Asas Itikad baik 

Asas itikad baik sangatlah penting dalam kerja sama 

kemitraan. Secara subjektif, itikad baik diartikan 

sebagai kejujuran seseorang, sedangkan itikad baik 

dalam pengertian objektif diartikan bahwa 
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pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada 

norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai 

dengan yang patut dalam masyarakat. 

 

4. Asas Kepercayaan 

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa berbagai 

pihak yang mengadakan suatu perjanjian akan 

menumbuhkan kepercayaan bahwa satu sama lainnya 

akan memegang janji sesuai dengan kesepakatan yang 

telah dibuat dalam perjanjian tersebut. Dengan asas ini 

peternak dan pengusaha akan menjalankan tugasnya 

dengan baik dan tidak ada prasangka bahwa salah 

satunya akan mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar dari usaha yang dijalankan. 

5. Asas Kekuatan Mengikat 

Asas-asas moral, kepatuhan dan kebiasaan mengikat 

para pihak. Adanya asas ini peternak dan perusahaan 

terikat dalam suatu perjanjian yang disebut dengan 

kontrak. 

6. Asas Kesetaraan 

Asas ini dimaksudkan agar kedua belah pihak baik 

peternak dan perusahaan mendapatkan keuntungan 

yang adil. Karena kemitraan pada hakekatnya 

merupakan suatu kerjasama bisnis yang memiliki 

tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus 

mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar. Asas 

ini juga menekankan bahwa kerja sama inti plasma 

haruslah memiliki kesetaraan dalam posisi tawar-

menawar yang seimbang. 

7. Asas Unconcionability 

Unconcionability atau doktrin ketidakadilan adalah 

suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang 
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mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat 

dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam 

kontrak tersebut terdapat klausa yang tidak adil dan 

sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun 

kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang 

bersangkutan. 

8. Asas Subsideritas 

Asas subsideritas mengandung pengertian bahwa 

pengusaha menengah atau pengusaha besar merupakan 

salah satu faktor dalam rangka memberdayakan usaha 

kecil tentunya sesuai kemampuan dan kompetensi 

yang dimilki dalam mendukung mitra usahanya 

sehingga mampu dan dapat mengembangkan diri 

menuju kemandirian. 

9. Asas Kebersamaan 

Asas kebersamaan perlu untuk ditanamkan dalam 

hubungan kemitraan. Dengan ditanamkan rasa 

kebersamaan maka akan timbul rasa saling 

membutuhkan diantara kedua belah pihak sehingga 

terciptanya hubungan baik dalam pelaksanaan kerja 

sama tersebut. 

10. Asas Sukarela 

Melaksanakan hubungan kemitraan bukanlah suatu 

kewajiban dari suatu perusahaan, tetapi hanya 

dilandasi oleh rasa tanggung jawab sosial terhadap 

lingkungan dan masyarakat. 

11. Asas Keuntungan Timbal Balik 

Kemitraan usaha dibina dan dikembangkan untuk 

menguntungkan kedua belah pihak baik peternak 

maupun perusahaan. Agar kemitraan berjalan dengan 

baik maka keuntungan timbal balik menjadi dasar 

utama. 
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12. Asas Desentralisasi 

Asas desentralisasi berarti bahwa pemerintah 

memberikan wewenang dan kebebasan kepada setiap 

usaha besar ataupun usaha menengah bersama mitra 

usahanya untuk mendisain dan merancang sendiri pola 

kemitraan yang akan dilakukan dengan kesepakatan 

antara masing-masing pihak yang bermitra. 

  

Selain asas kebebasan melakukan kontrak, asas 

konsualisme belum dijalankan pada kontrak, dimana dalam 

asas tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan 

kontrak diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya. 

Pada konteks ini peternak tidak memiliki pilihan untuk 

kontrak tersebut. Selain kedua asas tersebut ada asas lain yang 

kurang sesuai dengan kontrak, yaitu asas kesetaraan. Asas ini 

menjelaskan bahwa dalam kemitraan posisi perusahaan dan 

peternak harus sejajar, tetapi pada kontrak posisi perusahaan 

lebih kuat dibandingkan peternak. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pola 

kemitraan yang dilaksanakan di PT. Jaguar Farm, di satu sisi 

banyak membantu peternak plasma dalam hal permodalan 

karena pada umumnya perusahaan inti membantu 

menyediakan sarana dan pra sarana produksi seperti, bibit 

(DOC), pakan dan obat-obatan. Sedangkan peternak plasma 

yang harus menyediakan kandang dan tenaga pemeliharaan 

sampai ayam siap panen. Pemasaran hasil panen dilakukan 

oleh perusahaan inti, dimana mereka membeli dengan harga 

yang telah disepakati dalam perjanjian. Akan tetapi, di sisi lain 

peneliti menemukan bahwa apabila salah satu pihak baik itu 

inti maupun plasma tidak dapat memenuhi isi perjanjian 

(ingkar), maka pihak plasmalah yang selalu dalam posisi 
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dirugikan. Untuk lebih jelasnya contoh kontrak dari PT. Jaguar 

Farm dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 Posisi tawar peternak yang lemah karena setiap 

tindakan dalam usaha ditentukan oleh pihak inti, sehingga 

peternak tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, selain 

itu mayoritas peternak plasma juga belum mengetahui adanya 

peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi 

peternak. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kemitraan untuk 

saling memperkuat, saling memerlukan dan saling 

menguntungkan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah 

nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.  

 

4.5.2 Pembudidayaan 

 Sistem kemitraan pada dasarnya adalah kerjasama 

yang dilakukan oleh perusahaan inti dan peternak plasma yang 

saling berkesinambungan. Arahan yang diberikan perusahaan 

inti bisa menjadi pedoman bagi peternak plasma untuk 

membantu keberhasilan selama kegiatan budidaya. 

Keberhasilan tersebut dapat membantu peternak untuk 

meningkatkan kemampuan secara teknis dan dapat 

menigkatkan pendapatan peternak. 

Penyediaan sapronak merupakan tugas pokok dari 

setiap perusahaan kemitraan, dimana waktu yang ditetapkan 

untuk pengiriman disesuaikan dengan kontrak awal setelah 

peternak plasma memenuhi syarat dan ketetapan dari 

perusahaan inti. Sebelum dilakukan pengiriman sapronak, 

peternak plasma akan diberitahu perusahaan inti guna 

menyiapkan kandang. Pada PT. Jaguar Farm dalam 

penyediaan sapronak tidak pernah terlambat, seperti yang 

diungkapkan Sulasih selaku peternak plasma: 

“Selama ini untuk penyediaan sapronak dari pihak 

perusahaan inti tidak pernah terlambat. Pengiriman 
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sesuai dengan kontrak dan apabila perusahaan akan 

mengirim maka pihak plasma akan diberi tahu 3 hari 

sebelum pengiriman agar peternak plasma 

mempersiapan kandang. Pengiriman DOC biasanya 

dilakukan pada sore atau malam hari untuk 

menghindari cekaman pada DOC sehingga dapat 

meminimalisir angka mortalitasnya. Setelah DOC 

datang, pihak perusahaan akan melakukan 

penimbangan untuk pengecekan bobot badan DOC 

sesuai dengan kontrak untuk meyakinkan peternak.” 

 Pelaksanaan sistem kemitraan ditentukan berdasarkan 

pembagian tugas yang telah disepakati dan dikelola lewat 

manajemen usaha bersama. Dengan kesepakatan demikian, 

keberhasilan usaha menjadi peran dan tanggung jawab setiap 

pelaku yang terlibat secara benar dan utuh di dalam 

manejemen usaha bersama sesuai yang tercantum dalam Pasal 

3 Keputusan Menteri Pertanian nomor 94 tahun 1997 tentang 

Pedoman Kemitraan Pertanian yang menyebutkan bahwa 

kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan 

kedudukan, keselarasan dan peningkatan keterampilan mitra 

oleh perusahaan melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu 

hubungan yang saling memerlukan, dalam arti perusahaan 

mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra 

memerlukan penampungan hasil dan bimbingan. Kedua belah 

pihak juga harus saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. Saling memperkuat dalam arti baik kelompok 

mitra maupun perusahaan mitra sama sama memperhatikan 

tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan 

memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan 

daya saing usahanya dan saling menguntungkan yaitu baik 

kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh 

peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha. 
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Jenis DOC yang digunakan pada kemitraan PT. Jaguar 

Farm yaitu strain CP 707 dari PT. Charoen Pokphan. 

Pertimbangan pemilihan dan penggunaan strain ini karena 

produksi daging yang cukup tinggi, resisten terhadap penyakit 

dan dapat tahan terhadap perubahan cuaca. Imaduddin (2011) 

menambahkan bahwa kualitas DOC yang dipelihara harus 

yang terbaik karena performa yang jelek bukan saja 

dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan tetapi juga oleh kualitas 

DOC pada saat diterima. Gambar 6 menunjukkan bibit broiler 

di lokasi kandang peternak plasma : 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bibit broiler strain CP 707 

  

 Pemilihan bibit CP 707 bertujuan untuk memberikan 

hasil yang maksimal dalam sistem pemeliharaan pada 

kemitraan PT. Jaguar Farm Malang karena bibit CP 707 

merupakan bibit yang unggul, selain harganya yang murah dan 

juga kondisi bibit yang relatif lebih baik dibandingkan strain 

bibit lainnya. Anwar (2003) menjelaskan bahwa broiler CP 

707 memiliki keunggulan antara lain daya tahan hidup yang 

tinggi, pertumbuhan yang baik dan seragam, FCR rendah, 

serta berat akhir yang kompetitif pada kondisi temperatur dan 

kelembaban yang tinggi di daerah tropis seperti Indonesia. 

Pemilihan bibit yang baik akan sangat menentukan 
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perkembangan ayam broiler selama pemeliharaan. Sesuai 

pendapat tersebut Pambudy (1999) juga menegaskan bahwa 

salah satu kunci sukses dalam peternakan ayam broiler adalah 

dengan memilih bibit sering disebut dengan istilah DOC. 

Pemilihan bibit atau DOC broiler yang baik dan berkualitas 

merupakan salah satu kunci agar dalam  berternak 

mendapatkan hasil yang maksimal, dengan demikian 

kesuksesan tidak lepas dari kontribusi pakan, nutrisi dan 

perlangkapan lainnya dalam menunjang peternakan broiler. 

 Pakan yang diberikan oleh kemitraan PT. Jaguar Farm 

Malang juga bersal dari PT. Charoen Pokphan. Jenis pakan 

yang diberikan yaitu pakan starter HI-GRO HG11B10. 

Kandungan pakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi HI-GRO HG11B10 

Kandungan  Jumlah (%) 

Air Maks 13 % 

Protein kasar  21-23 % 

Lemak Kasar 5-7 % 

Serat Kasar Maks. 6% 

Abu Maks. 8 % 

Kalsium 0,9-1,1 % 

Phosphor 0,6-0,9 %  

Antibiotik - 

Sumber : PT. Charoen Pokphand 

 

 Kualitas DOC dan pakan yang diberikan dari PT. 

Jaguar Farm Malang tidak menjadi masalah bagi peternak 

plasma. Perusahaan inti memberikan produk sapronak dengan 

kualitas yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh 

peternak plasma. Ketentuan harga tidak menjadi masalah bagi 

peternak plasma, mulai dari harga DOC, pakan, OVK sampai 
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harga panen ayam. Dalam hal ini perusahaan inti menjalankan 

tugasnya sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 

44 tahun 1997 tentang Kemitraan  bahwa kesempatan yang 

seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang 

diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga 

yang wajar.  

Dari pandangan beberapa peternak plasma yang ikut 

bergabung dengan PT. Jaguar Farm menilai bahwa program 

kemitraan yang dijalankan bersama perusahaan cukup baik. 

Berikut ungkapan Edy selaku peternak plasma : 

“Program kemitraan dari PT. Jaguar Farm cukup 

baik. Peran kerja TS juga sangat membantu. Kualitas 

sapronak seperti DOC, pakan dan vaksin juga baik 

sesuai yang dijanjikan. Ketentuan harga sapronak 

yang kadang-kadang naik tidak  terlalu meresahkan 

peternak karena dari pihak perusahaan inti juga akan 

menaikkan harga jual ayam panen. Sebenarnya para 

masyarakat banyak yang ingin beralih usaha 

peternakan akan tetapi dari pihak perusahaan tidak 

bisa menyanggupi untuk penyediaan lahan dan 

kandang.” 

Menyikapi hal tersebut seharusnya peran Pemerintah 

sangatlah dibutuhkan dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat agar masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan 

dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka,  tetapi sampai 

saat ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah 

daerah Kabupaten Malang untuk mengatasi masalah tersebut. 

Seharusnya Pemerintah bisa memfasilitasinya dengan 

pemanfaatan lahan tidur dengan dikembangkannya usaha 

peternakan broiler yang dikelola bersama untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan bisa mengurangi angka 

pengangguran. Lahan tidur adalah lahan yang masih berstatus 
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lahan Negara atau perseorangan tetapi tidak dimanfaatkan 

untuk tujuan produktif, sehingga Pemerintah seharusnya dapat 

mengoptimalkan peluang tersebut. 

Selama peternak mengikuti kegiatan kemitraan 

peternakan broiler, pendapatan peternak meningkat dari hasil 

menjual hasil panen, limbah ternak yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan sendiri maupun dijual. Setelah peternak 

mengikuti kegiatan kemitraan yang terjalin dengan PT. Jaguar 

Farm sebagian besar peternak menilai bahwa mereka telah 

mampu mengembangkan jejaring sosialnya. 

Menurut Hasyim (2005), banyak elemen kesuksesan 

kemitraan, beberapa elemen diantaranya :  

1. Peran perusahaan inti dan peternak plasma yang aktif 

bersinergi yang kuat. Peranan perusahaan inti dalam 

pemasaran input bagi peternak plasma dan pembelian 

produk usaha tani petani plasma menentukan dalam 

program kemitraan. Oleh sebab itu, peranan 

supervisor dan ketua kelompok ternak penting sebagai 

pembina petani plasma program kemitraan yang selalu 

menggunakan teknologi baru dalam berbagi kegiatan 

sub sistem dan farming. 

2. Saling menghargai antar peserta kemitraan. Secara 

teoritis, rasa saling mengahargai akan sulit dibangun 

selama pendekatan kekuatan dan perasaan ingin 

menguasai tetap ada. Oleh sebab itu, rasa saling 

menghargai antara peserta sangat penting dan perlu 

dibangun, sehingga mampu membangun kesaling 

ketergantungan antar peserta. 

3. Kesesuaian antar peserta yang didasarkan pada saling 

menghargai dan kepercayaan antar peserta. Bahkan 

ketika harapan dan kebutuhan yang berbeda pada 

kepentingan yang berbeda, kesesuaian ini perlu 
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dipelihara. Secara psikologis, perbedaan akan selalu 

dapat diselesaikan dapat digunakan untuk membantu 

setiap peserta memperluas pandangannya. 

4. Saling tergantung antar peserta mampu membangun 

rasa kebersamaan dan semangat saling membantu. 

Saling tergantung terbentuk jika informasi dan pasar 

terbuka. Peternak plasma tergantung pada inti pada 

pengadaan input dan pasar produk, perusahaan inti 

tergantung pada peternak plasma pada produk plasma 

yang memasok kebutuhan industri perusahaan inti, 

dan kelompok ternak diperlukan keduanya sebagai 

fasilitator dan penengah terjadinya konflik. 

Kesalingtergantungan terbangun dengan baik jika 

semua pihak yang bermitra saling diuntungkan. 

 

Bimbingan teknis dilaksanakan oleh petugas TS yang 

ditugaskan oleh inti untuk mengunjungi para peternak plasma, 

memberikan bimbingan teknis dan mengakomodasi 

pertanyaan-pertanyaan mengenai teknis budidaya. Seperti 

yang dijelaskan pada Pasal 14 Keputusan Menteri Pertanian 

nomor 94 tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Pertanian 

yang menyebutkan bahwa perusahaan mitra sebagaimana 

melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang 

teknologi. Sejalan dengan hal tersebut Soedarmanto (2003) 

menyatakan bahwa bimbingan untuk peternak dapat 

meningkatkan kemandirian dan profesionalitas mereka dalam 

usaha peternakan. Materi-materi harus disampaikan dengan 

metode yang tepat, agar peternak peternak mudah memahami 

dan melaksanankannya. Dalam peranan petugas penyuluhan 

dari Technical Service (TS) banyak yang diterima oleh 

peternak sehingga dapat memperlancar proses budidaya ayam 
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broiler sampai dengan waktu panen. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penyuluhan petugas TS 

Seringnya TS datang ke peternak dapat mempengaruhi 

teknis budidaya mereka. Selain itu, materi yang diberikan juga 

penting diperhatikan agar sesuai dengan harapan peternak 

plasma. SOP dari PT. Jaguar Farm dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Peternak dalam kegiatan budidaya terkadang 

mengalami permasalahan-permasalahan seperti penyakit, 

penetapan standar dan lainnya. Peternak plasma bisa 

mengeluhkan permasalahan mereka kepada pihak inti melalui 

petugas TS atau datang langsung ke kantor pusat. Catatan 

petugas TS terhadap keluhan digunakan untuk mengetahui 

apakah peternak plasma selama ini sudah mendapat respon 

yang baik terhadap keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. 

Peranan petugas TS dari kemitraan PT. Jaguar Farm 

masih belum maksimal, dimana para petugas TS kesulitan 

dalam membagi waktu untuk memberikan penyuluhan 

terhadap masing-masing peternak plasma karena keterbatasan 

jumlah petugas. Perusahaan inti menyediakan pendamping 

untuk membimbing peternak plasma agar bisa maksimal. 

Dalam realitasnya hanya sebagai pengontrol dan ada di lokasi 
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kandang  seminggu sekali, tetapi tidak sewaktu-waktu 

melakukan pembinaan pada peternak plasma, sehingga ketika 

ada masalah tidak bisa langsung dipecahkan. Hal ini kurang 

sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah nomor 6 Tentang 

Pemberdayaan Peternak dimana peran perusahaan sebagai 

pendamping untuk memandu peternak dari awal hingga akhir. 

Seharusnya perusahaan segera mengatasi masalah tersebut 

melihat peranan petugas TS dalam memberikan penyuluhan 

sangat bermanfaat bagi peternak.   

Sesuai konteks tersebut, Syahyuti (2006) menyatakan 

bahwa penyuluhan ditujukan untuk mendorong, membimbing 

dan mengarahkan petani atau peternak dalam mengelola 

usahanya, karena penyuluahn merupakan proses pembelajaran 

bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu 

menolong dalam mengakses informasi-informasi pasar, 

teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya 

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha dan 

pendapatan. Sebagai suatu kegiatan, Mardikanto (2009) 

menyatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu bentuk 

khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan 

pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. 

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi 

adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan 

mengenai kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, 

kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia 

atau masyarakatnysa sendiri.  

Peternak plasma bisa berhasil apabila selama proses 

budidaya mengikuti arahan yang diberikan dengan benar. 

Rudy selaku peternak plasma menuturkan bahwa : 

“Sebenarnya peternak tidak perlu dipusingkan dengan 

kegagalan selama proses pembudidayaan, karena 

selama proses tersebut peternak masih mendapat 
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jaminan dari pihak perusahaan asalkan mengikuti 

arahan yang diberikan oleh petugas TS dan 

menjalankan SOP yang telah ditetapkan. Akan tetapi 

jika peternak tidak menjalankan sesuai dengan 

ketentuan yang diberikan itu merupakan kesalahan 

dari peternak sendiri. 

 Peternak plasma yang kurang memperhatikan arahan 

dari petugas TS sering kali mengalami kegagalan dalam proses 

budidaya. Peternak plasma tersebut beranggapan bahwa teknik 

atau metode yang mereka gunakan sudah cukup baik, akan 

tetapi ternyata hasilnya kurang memuaskan. Kendala tersebut 

banyak dijumpai pada peternak yang memiliki jaringan dekat 

dengan peternak dalam satu desa, apabila salah satu peternak 

tersebut menggunakan teknik atau metode yang salah yang 

lainnya pun ikut-ikutan sehingga menyebabkan para peternak 

mengalami kerugian. Kesalahan yang dilakukan oleh peternak 

seperti halnya kecurangan dalam pembudidayaan juga 

berdampak pada peternak plasma itu sendiri. Kecurangan yang 

dilakukan peternak plasma yaitu menambahkan DOC pada 

saat chick in akan memberatkan peternak apabila ketahuan 

oleh perusahaan inti. Peternak plasma akan langsung diputus 

kontrak oleh perusahaan inti.  Kesalahan peternak disebakan 

kurang memperhatikan aturan SOP yang telah diberikan. 

Petugas TS sudah memberikan arahan kepada peternak-

peternak yang dikategorikan salah dalam budidaya dengan 

memberikan catatan kepada peternak seperti pada Lampiran 8. 

Dapat kita ketahui bahwa petugas TS sudah 

memberikan arahan kepada peternak apabila mengalami 

kendala, akan tetapi masukan dari TS ada yang dilaksanakan 

dan ada pula yang diabaikan sehingga merugikan peternak itu 

sendiri. Kemauan dan kemampuan untuk menerima dan 

menghargai perbedaan merupakan dasar bagi suatu bentuk 
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kemitraan yang berhasil. Oleh karena itu, kemitraan menjadi 

salah satu kunci pokok menguatkan daya saing dan mencapai 

kesuksesan. 

 Menurut Purba (2010) menjelaskan bahwa peternak 

yang berusaha mencari informasi, mengikuti pendidikan 

lanjutan, mempunyai pengalamaan manajerial beberapa tahun 

dan mempunyai usaha yang luas berhubungan secara erat 

dengan tingginya tingkat efesiensi teknik. Pada segi manajerial 

ternak, peternak berpengalaman lebih menguasai tatalaksana 

beternak dengan baik seperti pemberian pakan, perawatan 

kebersihan kandang dan ternak, perawatan kesehatan dan 

penanganan penyakit. Meskipun pengalamaan berternak yang 

dimiliki adalah kebiasaan-kebiasaaan lama sama dengan 

waktu mereka mengawali usahanya sampai sekarang. Karena 

dengan pengalamaan yang cukup lama peternak semakin 

mengenal karakter peternak baik sifat ternak, penyakit ternak 

dan kebutuhan nutrisi ternak. 

 Beberapa tata laksana pola kemitraan PT. Jaguar Farm 

yang dilaksanakan sudah sesuai aturan yang tertera dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2013 tentang 

pemberdayaan Peternak yang salah satunya menyatakan 

bahwa kemitraan dilaksanakan dengan disertai penyuluhan 

dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang 

produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, 

sumberdaya manusia, dan teknologi. Kekurangan dari 

perusahaan dalam melakukan pembinaan yang menjadi salah 

satu faktor kegagalan peternak. Pembinaan atau pelatihan 

manajerial sangatlah penting dalam pengembangan 

kompetensi manajerial peternak. Sejalan dengan hal tersebut 

Suyono (2002) menegaskan bahwa pemberdayaan juga 

menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) 

dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan 
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pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi yang 

dilakukan oleh pemberdaya untuk individu atau masyarakat.  

 Pemerintah seharusnya memberikan pembinaan 

terlebih dahulu kepada peternak plasma sebelum mengikuti 

program kemitraan sesuai dengan Pasal 12 Keputusan Menteri 

Pertanian nomor 94 tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan 

Pertanian, yang menyebutkan bahwa Pembinaan oleh Derektur 

Jendral lingkup Pertanian, Kantor Wilayah, Dinas dan Instansi 

Pembina teknis lainnya bersama Lembaga Konsultas 

Pelayanan Agribisnis dan Perusahaan Mitra bertujuan untuk 

menyiapkan Kelompok Mitra agar siap dan mampu melakukan 

kemitraan.  Hal ini diperjelas Frisdiantara (2010) menjelaskan 

bahwa pelatihan adalah proses peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan tenaga kerja dalam bidang pekerjaan tertentu 

untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Listiana 

(2010) yang menjelaskan bahwa kompetensi manajerial dapat 

dibangun melalui lingkungan organiasi dan budaya organisasi, 

oleh karena itu perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis 

akan dapat mempengaruhi kompetensi manajerial yang 

dibutuhkan organisasi. 

 

4.5.3 Pemanenan 

Jaminan pasar didapat peternak untuk produksinya 

dengan mutu dan harga yang telah disepakati. Peternak tidak 

perlu dipusingkan dengan fluktuasi harga pasar yang tidak 

stabil. Harga yang disepakati sesuai kontrak diantaranya telah 

mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan peternak 

yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha dengan 

meningkatan pendapatan. Harga jual ayam yang tinggi 

menjadi salah satu andalan bagi perusahaan inti untuk 

membuat daya tarik terhadap peternak plasma. 
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Dalam kontrak dijelaskan bahwa sebagai acuan panen 

broiler menggunakan bobot badan sehingga waktu panen tidak 

bisa ditentukan dengan lamanya waktu pemeliharaan. Waktu 

panen yang terlalu lama menjadi masalah serius bagi peternak 

plasma. Hal tersebut dapat menguras waktu, tenaga dan 

penambahan biaya. Peternak harus menambah stok pakan lagi 

sampai waktu panen tiba. Mayoritas kendala yang dialami 

peternak plasma yaitu lamanya waktu panen. Pihak 

perusahaan inti beralasan bahwa keterlambatan panen 

disebabkan permintaan pasar sepi, dalam artian bakul 

(wholesale) masih sepi sehingga terpaksa menunggu bakul 

dari daerah lain yang membeli ayam tersebut. Anas selaku 

peternak plasma  menuturkan bahwa : 

“Masalah yang sering dialami adalah keterlambatan 

panen, sehingga dapat merugikan dan mengurangi 

pendapatan karena harus mengeluarkan biaya lebih 

untuk pakan. Perusahaan inti selalu beralasan karena 

pasar sepi sehingga menunda waktu panen. 

Penundaan waktu panen yang dilakukan  perusahaan 

tidak hanya satu atau dua kali saja, bahkan hampir 

setiap periode pemeliharaan.”  

 Penundaan masa panen akan merugikan peternak, 

karena tidak ada perhitungannya. Padahal satu hari terlambat 

panen dapat menghabiskan uang untuk menanggung pakan 

yang harganya cukup besar, dan belum lagi biaya yang 

dikeluarkan peternak plasma untuk anak kandang. Pihak 

perusahaan menjelaskan bahwa pasar yang bekerja sama 

dengan PT. Jaguar Farm adalah pemborong (wholesale) bukan 

RPA (Rumah pemotongan Ayam) karena harga di RPA lebih 

rendah yaitu Rp. 16.000 per kg bobot hidup, sedangkan untuk 

harga pemborong sebesar Rp. 18.000 kg per bobot hidup. 

Rincian hasil penerimaan peternak dapat dilihat pada 
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Lampiran 7. Menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Malang harga jual di RPA dan bakul berbeda 

tergantung dari segmen pasarnya. Jika RPA kebanyakan 

masuk pada pasar becek atau pasar tradisional dan segmen 

pasar dari bakul atau pemborong masuk pada super market, 

hotel dan kapal pesiar sehingga harga jual daging ayam lebih 

tinggi. 

 Upaya untuk mengurangi beban yang dialami 

peternak, sebenarnya perusahaan inti sudah memberikan 

kebebasan kepada peternak untuk melakukan pencampuran 

pakan sendiri ketika ayam sudah mulai memasuki fase finisher 

atau setara dengan ayam berumur 26 hari ke atas untuk 

mengantisipasi keterlambatan panen, sehingga tidak 

menghabiskan konsentrat terlalu banyak karena harga pakan 

konsentrat yang mahal. Peternak diberi arahan untuk 

mencampur konsentrat dengan jagung dengan proporsi 3 : 1. 

Akan tetapi hal tersebut juga memberatkan pihak peternak 

plasma karena perusahaan juga tidak menyediakan bahan 

campuran pakan (jagung) untuk peternak plasma, sehingga 

peternak mencari sendiri bahan campurannya. Pada konteks 

ini menurut peneliti peran perusahaan inti kurang tepat karena 

melihat harga jagung juga mahal dan kualitasnya juga belum 

tentu baik. 

 Sesuai hal tersebut Dewanto (2005) menegaskan 

bahwa dalam pelaksanaan hubungan kemitraan ini perlu lebih 

dicermati hubungan kelembagaan antara mitra, mengingat 

kedudukan inti cenderung lebih kuat dan dominan dibanding 

plasma, khususnya dalam pemasaran hasil meskipun di sisi 

yang lain hal ini akan memacu plasma untuk berusaha secara 

lebih profesional dalam menangani jenis usahanya guna 

menghadapai mitranya yang lebih kuat.  
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Perusahaan inti yang lebih kuat dalam berbagai hal 

dibandingkan peternak plasma harus mempunyai komitmen 

yang kuat terhadap pelaksanaan kemitraan itu sendiri, karena 

tidak tertutup kemungkinan terjadinya pembelokan arah 

program kemitraan tersebut demi keuntungan perusahaan inti. 

Bukannya tidak mungkin terjadi dalam praktik, bahwa tujuan 

semula dari program kemitraan untuk membangun hubungan 

timbal balik yang saling menguntungkan antara inti yang 

menjadi induk, dengan plasma yang menjadi mitra usahanya, 

dalam kenyataannya justru plasma sering menjadi sasaran  

eksploitasi oleh perusahaan inti. Seperti penundaan panen 

yang berdampak besar pada peternak plasma. Perusahaan 

selama ini tidak pernah memberikan informasi perkembangan 

pelaksanaan program kemitraan kepada Pemerintah setempat. 

Dalam konteks ini perusahaan inti tidak menjalankan aturan 

yang tertera dalam  Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

nomor 44 tahun 1997 tantang Kemitraan yang menegaskan : 

 “Usaha Besar dan Usaha Menengah yang 

melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil 

berkewajiban untuk memberikan informasi kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan 

kemitraan.” 

4.6 Perubahan Peternak Setelah Bermitra 

4.6.1 Penguasaan Teknologi 

Berkaitan dampak dari peternak plasma yang bermitra 

tentu tidak terlepas dari penguasaan teknologi yang dicapai 

dari ilmu peternak sebelumnya, sehingga peternak plasma 

dapat membudidayakan ayam broiler dengan lebih baik dan 

dapat meningkatkan pendapatan apabila hasil yang dicapai 

juga baik. 

PT. Jaguar Farm  memberikan berbagai macam 

bantuan seperti halnya pemberian penyuluhan kepada 
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peternak-peternak plasma supaya peternak mampu menguasai 

teknologi pembudidayaan ternak ayam broiler dengan baik 

dan benar. Hal itu berdampak jelas bagi peternak-peternak 

plasma, salah satunya ialah Rudi. Beliau sebelumnya belum 

mengenal dunia peternakan apapun karena sebelumnya 

berprofesi sebagai Tentara Negara Indonesia (TNI). Berikut 

ungkapan dari Rudi : 

“Awalnya saya tidak tau sama sekali bagaimana cara 

membudidayakan ayam broiler. Saya memilih untuk 

berwirausaha dibidang peternakan karena memang 

itu hobi, kemudian memulai usaha ini sejak tahun 

2013 setelah pensiun dari tentara dan ada teman yang 

menyarankan untuk mencoba usaha kemitraan ayam 

broiler. Setelah ada beberapa pertimbangan akhirnya 

saya memilih bergabung dengan PT. Jaguar Farm 

karena menurut beberapa teman yang juga peternak 

ayam broiler, perusahaan ini lebih baik dibandingkan 

dari perusahaan lain. Saya selalu menjalankan 

arahan yang diberikan petugas TS karena memang 

awalnya tidak tahu apa-apa. Setetlah mengikuti 

program kemitraan selama hampir 3 tahun ini, saya 

mendapatkan ilmu pembudidayakan ayam broiler 

mulai dari awal hingga panen. 

Pada penuturan di atas dapat kita ketahui bahwa 

peranan perusahaan inti dalam melakukan pembinaan terhadap 

peternak plasma cukup berhasil. Penguasaan teknologi yang 

dimiliki peternak setelah bermitra dapat meningkatkan 

kemampuan peternak plasma dalam meningkatkan kualitas 

SDM, semua tidak terlepas dari peran peternak plasma itu 

sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU RI nomor 16 tahun 

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian yang menyebutkan 

bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu proses pembelajaran 

bagi pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) serta pelaku 
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usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 

teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai 

upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan 

dengan hal tersebut Kusnadi (2011) menjelaskan bahwa tujuan 

penyuluhan yaitu meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan 

kesejahteraan peternak yang diarahkan pada terwujudnya 

perbaikan teknis berternak (better farming), perbaikan usaha 

(better business), dan perbaikan kehidupan peternak dan 

masyarakatnya (better living). 

Peternak plasma yang bermitra sebagian besar 

memang peternak kecil. Adapun peternak yang sudah 

berpengalaman dan memiliki modal mengikuti program 

kemitraan ini. Peternak tersebut biasanya hanya memandang 

dari segi bisnis, dimana mereka sudah memiliki modal sendiri 

dan pengalaman yang lama selama berternak. Berikut seperti 

yang diungkapkan Agustin selaku peternak plasma : 

”Saya sudah 8 tahun menekuni usaha peternakan 

ayam broiler. Pada awalnya memang sudah memiliki 

sedikit pengalaman tentang budidaya ayam broiler 

dari teman yang pernah berternak. Pengalaman 

mengikuti program kemitraan dengan beberapa 

perusahaan inti kurang maksimal, sebelum akhirnya 

bergabung dengan PT. Jaguar Farm. Menurut saya 

perusahaan ini yang paling menguntungkan dibanding 

bermitra dengan perusahaan lain. Kelebihan dari 

perusahaan ini yaitu tingginya harga panen.” 

Pada ulasan tersebut dapat kita ketahui bahwa peran 

perusahaan inti dalam memberikan arahan untuk 

meningkatkan penguasaan teknologi tidak berpengaruh 
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terhadap semua peternak plasma. Penguasaan teknologi 

didapatkan oleh sebagian peternak plasma dari pengalaman 

sebelumnya. Peternak yang memandang dari segi bisnis tidak 

terlalu membutuhkan bantuan pada perusahaan inti untuk 

upaya pemberdayaan peternak.  

 

4.6.2 Perubahan Ekonomi 

 Tidak terlepas dari penguasaan teknologi yang dimilki 

peternak plasma, tujuan utama dari peternak plasma dalam 

bermitra adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. 

Sejalan dengan keberhasilan menguasai teknologi, peternak 

plasma dapat meningkatkan pendapatan dari keberhasilan 

selama melakukan budidaya ayam broiler. Berikut sesuai yang 

dituturkan Wilis selaku peternak plasma : 

“Salama 4 tahun mengikuti program kemitraan 

dengan PT. Jaguar Farm perubahan ekonomi yang 

saya dapatkan sangat berbeda. Dari awal saya ikut 

kemitraan dengan modal kandang seadanya, hanya 

mampu menampung 5000 ekor ayam broiler. 

Sebelumnya pendapatan saya hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak bisa 

menabung untuk peningkatan usaha. Setelah satu 

tahun, dengan penguasaan teknologi yang saya miliki 

selama mengikuti program kemitraan, akhirnya tahu 

bagaimana cara membudidayakan ayam broiler 

dengan baik sehingga pendapatan bisa lebih 

meningkat. Pada tahun kedua hasil pendapatan yang 

saya terima bisa dipakai untuk mengembangkan 

usaha dengan membangun kandang lagi guna 

meningkatkan pendapatan.” 

Penuturan salah seorang peternak di atas dapat kita 

ketahui bahwa sejalan dengan peningkatan penguasaan 

teknologi yang dimiliki peternak plasma mampu 
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meningkatkan pendapatan peternak plasma. Peran perusahaan 

inti dalam upaya memberdayakan peternak plasma cukup 

berhasil. Pendapatan yang semakin meningkat dapat 

meningkatkan taraf hidupnya. Sejalan dengan penjelasan 

tersebut Sumodiningrat (2007) menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan 

masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat 

dari sisi: pertama, menciptakan suasana yang memungkinkan 

masyarakat berkembang. Kedua, meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, 

pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik 

maupun sosial, serat pengembangan kelembagaan di daerah. 

Ketiga, melindungi atau memihak yang lemah untuk 

mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan 

kemitraan yang saling menguntungkan. Secara lebih rinci 

Soedarmanto (2003) menekankan bahwa hakikat 

pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat 

mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya 

sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, 

paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan 

memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu 

sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani 

mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, 

serta mampu bertindak sesuai inisiatif. 

 Peternak yang bermitra dengan PT. Jaguar Farm tidak 

semuanya sukses. Beberapa peternak juga pernah mengalami 

kegagalan dalam bermitra dengan perusahaan inti. Masalah 

yang terjadi adalah perbedaan cara pandang peternak plasma 

dengan perusahaan inti. Berikut seperti yang diungkapkan 

Rifki selaku peternak plasma : 

“Saya pernah mengikuti program kemitraan dengan 

PT. Jaguar Farm selama 2 kali periode. Hasilnya 
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tidak pernah sukses, artinya sealau mengalami 

kegagalan panen. Kendalanya yaitu sulit untuk 

memahami arahan yang diberikan oleh petugas TS. 

Ketika ada masalah, petugas TS memberikan arahan-

arahan, akan tetapi kurang bisa memahami apa yang 

dmaksud. Akhirnya saya berhenti bermitra dengan 

perusahaan karena hanya membuang waktu dan tidak 

pernah mengalami kesuksesan dalam bermitra.” 

Pada penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa 

memang tidak selamanya peternak sukses bermitra. Kegagalan 

dalam bermitra seharusnya dapat menjadi pengalaman oleh 

perusahaan inti guna memperbaiki kinerjanya. Selain itu, 

dalam sistem kemitraan ini, peternak plasma belum 

membentuk kelompok untuk saling membantu satu sama lain. 

Masing-masing peternak menyelesaikan tugasnya sendiri. 

Padahal peran kelompok dapat mengatasi masalah-masalah 

yang dialami oleh peternak kecil, karena solidaritas kelompok 

sangat kuat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pertanian nomor 273 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan 

Kelembagaan Pertanian yang menyebutkan bahwa kelompok 

tani atau ternak merupakan wadah belajar mengajar bagi 

anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian. 

Seharusnya Pemerintah juga berperan dalam 

menangani kendala seperti itu, seperti yang tertera dalam Pasal 

15 Ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian tahun 1997 tentang 

Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian yang menyebutkan 

bahwa pemecahan masalah kemitraan usaha dapat dibentuk 

Forum Komunikasi Agribisnis yang terdiri dari unsur pembina 

teknis, perusahaan mitra dan peternak mitra. Selama ini di 

Kabupeten Malang belum melakukan program tersebut, 

sehingga peternak plasma yang gagal tidak mempunyai 

harapan lain. Perusahan juga inti masih belum maksimal 
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dalam menjalankan program kemitraan. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 44 

tahun 1997 tentang Kemitraan yang menyatakan bahwa 

perusahaan mitra mempunyai kewajiban untuk mencegah 

gagalnya kemitraan.   

 

4.6.3 Kemandirian 

Salah satu indikator pemberdayaan peternak kecil 

dapat ditunjukkan dengan tingkat kemandiriannya. Menurut 

Sumodiningrat (2007) kemandirian sesorang dapat dilihat dari 

bagaimana merencanakan, menjalankan, menikmati dan 

mengevaluasi hasilnya. Dalam pandangan ke depan, peternak 

plasma sebenarnya memiliki keinginan untuk membuka usaha 

peternakan broiler mandiri, akan tetapi kendala modal dan 

pasar yang menjadi permasalahannya. Berikut penuturan Edy 

selaku peternak plasma terkait dengan kemandirian : 

“Setelah beberapa periode bergabung dengan 

kemitraan PT. Jaguar Farm, saya sebenarnya sudah 

dapat memahami cara beternak yang baik menurut 

perusahaan. Keinginan untuk membuka usaha secara 

mandiri memang sudah di dambakan. Masalahnya 

terkendala modal awal yang cukup besar dan 

pemasaran yang sulit sehingga saya tetap bertahan 

mengikuti program kemitraan.  

Pada penuturan tersebut dapat kita ketahui selama ini 

tingkat kemandirian peternak plasma masih belum terbentuk. 

Peternak plasma masih sangat bergantung pada perusahaan 

inti, terkait hal permodalan dan pemasaran. Meskipun peternak 

plasma mempunyai pandangan kedepan untuk melakukan 

usaha mandiri, akan tetapi salama ini masih belum berani 

mengambil resiko tersebut. Sesuai dengan konteks tersebut 

Suyono (2002) menjelaskan bahwa secara umum usaha kecil 
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memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong ekonomi 

lemah, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, teknologi 

yang digunakan, permodalan, pemasaran dan kerja sama yang 

masih rendah. Kelompok usaha ini sulit bersaing dengan 

perusahaan besar.  

Sebenarnya ini menjadi tugas untuk Pemerintah dalam 

upaya memberikan bantuan kepada peternak-peternak yang 

terlatih, dalam arti peternak peternak plasma yang sudah 

mempunyai ilmu dan penguasaan teknologi setelah mengikuti 

program kemitraan dengan perusahaan swasta.  Sejalan 

dengan hal tersebut Deshinta (2006) menyatakan bahwa 

Pemerintah di dalam kerjasama kemitraan berperan dalam 

meningkatkan kemampuan manajerial kelompok ternak, 

dengan arah pembinaan untuk memantapkan budaya usaha 

berencana, menjalin hubungan kelembagaan untuk 

memperkuat koperasi, memantapkan hubungan kelembagaan 

antar peternak atau kelompok peternak untuk menjamin skala 

ekonomi produksi dan mampu bekerjasama dengan pihak lain. 

Setelah peternak plasma bermitra dengan perusahaan 

inti masih belum dapat mandiri, karena perusahaan inti belum 

melakukan pemberdayaan. Pada konteks ini Suyono (2002) 

menekankan bahwa tugas pelaku pemberdayaan adalah 

mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk 

mampu melakukan perubahan perilaku menuju ke arah 

kemandiriannya (berdaya). Perubahan perilaku baik aspek 

pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh 

karena itu petugas yang memberdayakan individu dan 

masyarakat baik formal maupun non formal disebut sebagai 

Agen Pemberdayaan (agent of empowerment). 

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

perusahaan inti seringkali terbatas pada pemberdayaan 



88 
 

ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kegiatan 

pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk 

pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan 

pendapatan. Sejalan dengan hal ini Sumodiningrat (2007) 

menjelaskan bahwa hakekat dari pemberdayaan masyarakat 

adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan 

keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya 

masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan 

pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi 

terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik 

dan mental) secara berkelanjutan. Sejalan dengan penjelasan 

tersebut Hikmat (2004) menegaskan bahwa pemberdayaan 

masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat yang 

kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan, 

didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan 

kehidupan mereka sendiri. Proses ini dilakukan dengan 

memfasilitasi masyarakat agar mampu untuk : (1) 

menganalisis situasi kehidupan dan masalah-masalahnya, (2) 

mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan 

keterbatasan yang mereka miliki dan (3) mengembangkan 

sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan. 

 

4.6.4 Pengambilan Keputusan 

 Tujuan utama dari pemberdayaan peternak adalah 

kemandirian, dimana peternak mampu mengambil keputusan 

dengan pilihan terbaiknya sehingga mampu meraih peluang. 

Sumodiningrat (2007) mengartikan bahwa kemandirian adalah 

wirasawasta, yang berarti sifat-sifat keberanian, keutamaan 

dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber 

pada kemampuan sendiri. Pada hasil penelitian, peternak 

plasma yang bermitra dengan PT. Jaguar Farm tidak memiliki 

pilihan dalam melakukan kegiatan kemitraan, dimana peternak 
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plasma hanya pasrah terhadap inti karena keterbatasan modal 

dan kendala pasar. Berikut seperti yang dituturkan Retno 

selaku peternak plasma : 

“Selama kegiatan kemitraan ini, saya hanya pasrah 

pada perusahaan inti, karena tidak memiliki pilihan 

lain. Jika melanggar aturan yang diberikan 

perusahaan, maka kontrak akan diputus, maka usaha 

peternakan ini akan rugi dan saya tidak bisa 

mencukupi kebutuhan keluarga.” 

Pada penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa 

peternak kecil masih sangat membutuhkan bantuan dari 

perusahaan inti, mereka sangat terpaksa dan bersikap pasrah. 

Dengan ketentuan yang ditetapkan, peternak plasma tidak 

memiliki kesempatan dalam memilih sesuai apa yang mereka 

inginkan. Pada konteks ini perusahaan inti belum mampu 

memberdayakan peternak secara maksimal karena tingkat 

ketergantungan peternak plasma masih sangat kuat. Sesuai 

ulasan tersebut Dewanto (2005) menjelaskan bahwa 

kemandirian peternak adalah peternak yang secara utuh 

mampu memilih dan mengarahkan kegiatan usahanya sesuai 

dengan kehendaknya sendiri yang diyakini paling tinggi 

manfaatnya. 

Selain itu ada pula beberapa peternak yang tidak mau 

lepas dengan kemitraan PT. Jaguar Farm Malang karena 

peternak beralasan sudah percaya pada perusahaan inti, mulai 

dari awal hingga akhir panen dan juga kejelasan pembayaran. 

Berikut seperti yang dituturkan oleh Agustin selaku peternak 

plasma : 

“Menurut saya PT. Jaguar Farm adalah perusahaan 

kemitraan yang paling bagus. Meskipun terkadang 

perusahaan molor saat panen, peternak masih bisa 
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untung. Jika peternak keluar dari kemitraan atau 

membuat usaha mandiri tentu biaya modal awal untuk 

sapronak sangat besar, selain itu biaya selama 

kegiatan budidaya akan juga besar, belum lagi kalau 

ternak terserang penyakit, jika tidak tahu gejalanya 

peternak sendiri yang akan menanggung rugi. 

Kendala pemasaran juga akan sangat menyulitkan 

apabila tidak punya jaringan pasar.”  

Sesuai penjabaran tersebut seharusnya peran 

Pemerintah sangat dibutuhkan bagi peternak-peternak yang 

sudah mengusai teknologi dalam pembudidayaan ayam 

broiler. Menurut peternak, mereka perlu bermitra dengan 

perusahaan inti karena belum mampu menanggung beban 

resiko atau kerugian tingginya modal dan teknologi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Hasyim (2005) yang menyatakan 

bahwa persepsi ketergantungan peternak terhadap perusahaan 

inti yaitu tingginya penggunaan modal, teknologi yang 

digunakan, pengelolaan usaha dan resiko kegagalan kemitraan. 

Dalam hal ini Pemerintah diharapkan mampu menggerakkan 

koperasi untuk mengatasi permasalahan modal, selain itu juga 

dapat menjamin pasar supaya peternak mandiri tidak terlalu 

dipusingkan dengan faktor pemasaran. Secara lebih rinci 

Suyono (2002) menekankan bahwa konsep pemberdayaan 

berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak 

berdaya atau pihak yang lemah (powerless). Ketidakberdayaan 

atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, 

pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, jaringan 

(networking), semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek 

lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan 

ketergantungan, ketidakberdayaan dan kemiskinan. 

Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses 

memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi 

berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar 
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mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan 

pilihan hidupnya. Sebagaimana menurut Karsidi (2009), 

bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan 

pada posisi pelaku dan penerima manfaat dan proses mencari 

solusi dan meraih hasil pembangunan.  

 

4.6.5 Perubahan Pola Pikir 

 Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya 

mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku 

masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. 

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan 

motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu 

mengubah cara pandang atau pola pikir mayarakat untuk 

berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya. 

 Pada konteks ini peran perusahaan inti dalam upaya 

pemberdayaan terhadap peternak plasma diharapkan mampu 

mengubah pandangan peternak supaya bisa berkembang. 

Sebelumnya peternak selalu bergantung pada perusahaan inti 

dan tidak berani mengambil resiko untuk mencoba usaha 

mandiri. Hal tersebut dikarenakan peternak plasma masih 

membutuhkan bantuan terhadap perusahaan inti terkait 

kendala modal, arahan dan pemasaran. Berikut ulasan Rifki 

selaku peternak plasma : 

“Selama mengikuti kegiatan kemitraan dengan PT. 

Jaguar Farm banyak sekali pengalaman yang saya 

dapatkan. Selama 3 tahun bergabung dengan 

kemitraa, perusahaan inti telah banyak membantu. 

Sebenarnya saya juga mempunyai keinginan untuk 

membuka usaha mandiri, akan tetapi resikonya terlalu 

besar sehingga masih banyak pertimbangan. 
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Meskipun kendala modalpun sudah teratasi tetapi 

masih belum berani mengambil resiko.” 

Peternak sebenarnya mempunyai keinginan untuk 

melakukan usaha mandiri, namun faktanya sampai saat ini 

peternak masih belum berani mengambil resiko tersebut. 

Peternak yang bergabung dengan PT. Jaguar Farm juga tidak 

hanya peternak kecil, peternak yang sudah memiliki modalpun 

juga belum berani membuka usaha mandiri. Sejalan dengan 

hal tersebut Sumodiningrat (2007) menjelaskan bahwa 

pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat 

(communty based development) sebagai wujud partisipasi 

masyarakat dalam konsep pembangunan berkelanjutan 

(suistainable development) meletakkan prioritas kegiatan 

pembangunan pada proses penguatan kapasitas, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan pengembangan 

kelembagaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan 

pola pikir positf, daya kritis, dan kontrol sosial masyarakat. 

Tujuan lain yang diharapkan dari pemberdayaan masyarakat 

adalah menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam 

mengelola potensi ekonomi lokal bagi peningkatan taraf 

kehidupan masyarakat. 

 Program kemitraan yang dilakukan PT. Jaguar Farm 

sebenarnya diharapkan mampu untuk mengarahkan perilaku 

peternak plasma. Kebiasaan - kebiasaan lama mulai dari 

pembudidayaan hingga pemanenan yang kurang baik perlu 

diubah dengan kebiasaan baru yang lebih baik agar bisa 

meningkatkan penguasaan teknologi dan kemandirian bagi 

peternak plasma. Realitasnya, tidak semua peternak plasma 

bisa mengikuti arahan tersebut. Pada konteks ini Dewanto 

(2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan peternak adalah 

segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih 

maju, peningkatan kemampuan usahanya, penumbuhan dan 
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penguatan kelembagaan peternak guna meningkatkan 

kesejahteraan peternak. Sumodiningrat (2007) menekankan 

bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep yang 

menjelaskan berbagai upaya untuk memperkuat posisi 

seseorang untuk melalui penumbuhan kesadaran dan 

kemampuan individu yang bersangkutan untuk 

mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan 

langkah-langkah mengatasinya. Inti dari kegiatan 

pemberdayaan adalah motivasi untuk memahami kondisi dan 

situasi kerja sehari-hari serta menumbuhkan kemampuan dan 

keberanian mereka untuk bersikap kritis terhadap kondisi yang 

mereka hadapi. 

  Pemberdayaan peternak plasma yang utama adalah 

bagaimana membangun SDM yang tangguh. Mereka perlu 

dibina mulai dari proses budidayahingga pasca panen yang 

baik dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut Suyono (2002) 

menyatakan bahwa Kemampuan mendorong berfikir dan 

berperilaku inovatif sangat diperlukan. Keterampilan dan 

kemampuan lainnya yang diperlukan oleh peternak kecil 

adalah aspek manajerial, pengolahan keuangan, pemasaran 

dan kerja sama yang saling menguntungkan. Kartasasmita 

(1995) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil 

diarahkan agar menjadi pelaku usaha untuk meningkatkan 

wawasan dan kemampuannya, sehingga meninggalkan 

kebiasaan menjadi budaya baru dalam berbisnis yang lebih 

menguntungkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

PT. Jaguar Farm adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang ayam broiler. Perusahaan ini beroprasi selama 4 

tahun dengan 134 peternak plasma yang tersebar di Kabupaten 

Malang. Selama beroperasi telah banyak membantu peternak 

kecil, namun perusahaan inti masih belum dapat 

memberdayakan peternak plasma menjadi peternak mandiri 

seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 

tahun 1997 tentang Kemitraan.  

Dalam manajemen perusahaan guna memberdayakan 

peternak plasmanya efektivitas program PT. Jaguar Farm 

dapat ditinjau sebagai berikut : 

1. Pemahaman program kemitraan  

Peternak plasma menjelaskan bahwa kemitraan adalah 

usaha yang dilakukan perusahaan dengan peternak 

yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

peternak menganggap bahwa perusahaan inti sangat 

berperan dalam kemitraan untuk membantu kendala 

yang dialami peternak berkaitan dengan modal, 

penguasaan teknologi dan pemasaran. 

2. Ketepatan waktu dan sasaran program kemitraan 

Dalam program kemitraan PT. Jaguar Farm masih 

tergolong perusahaan yang baru berkembang sehingga 

peternak plasma yang ikut tergabung dengan 

perusahaan merupakan peternak kecil, dalam arti 

masih memerlukan bantuan berupa modal, penyuluhan 

dan penyedia pasar. 
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3. Implementasi program kemitraan 

Penyediaan sapronak, manajemen budidaya, harga 

kontrak dan pemasaran tidak menjadi masalah. Akan 

tetapi sistem kontrak yang masih bersifat memihak 

pada perusahaan tidak sesuai dengan asas kebebasan 

melakukan kontrak. Kendala waktu panen juga 

menjadi masalah serius untuk peternak plasma.  

4. Perubahan peternak setelah bermitra 

Penguasaan teknologi yang didapat peternak plasma 

setelah bermitra dapat membantu mereka dalam 

membudidayakan ayam broiler dengan baik. Tidak 

terlepas dengan penguasaan teknologi, peternak dapat 

memaksimalkan panen sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan peternak. Perusahaan belum bisa 

memberdayakan peternak untuk bisa mandiri. 

Sebaliknya, perusahaan memberikan dampak 

ketergantungan kepada peternak plasma.  

 

5.2 Saran 

 Seharusnya dari pihak perusahaan segera memperbaiki 

kekurangannya supaya peternak bisa lebih mendapatkan hasil 

yang maksimal. Selain itu, juga akan berpengaruh terhadap 

perusahaan supaya mendapat daya tarik dari peternak lain. 

Upaya perusahaan inti dalam memberdayakan peternak belum 

memberikan dampak bagi peternak sehingga masih 

bergantung pada perusahaan inti. Hal ini, diharapkan  

Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan kontrol pada 

perusahaan inti supaya posisi perusahaan inti tidak selalu lebih 

kuat dibandingkan peternak plasma dan lebih tegas lagi supaya 

menaati ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pertanyaan Terbuka 

 

PERTANYAAN TERBUKA 

UNTUK PETERNAK PLASMA 

 

A. Pemahaman Program 

1. Mengapa Bapak atau Ibu memilih usaha beternak ayam 

broiler atau pedaging? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang sistem 

kemitraan PT. Jaguar Farm Malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Apakah ada kesulitan untuk mengikuti syarat program 

kemitraan dengan PT. Jaguar Farm Malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

4. Pernahkah Bapak atau Ibu membaca kontrak atau dasar-

dasar sistem kemitraan broiler? Jika iya, apakah bapak atau 

ibu memahami semua poin2 kontrak atau dasar2 sistem 

kemitraan tsb? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 
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B. Ketepatan Waktu dan Sasaran 

1. Sudah berapa lama Bapak atau Ibu mengikuti program 

kemitraan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Menurut Bapak atau Ibu pentingkah program kemitraan ini? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Mengapa Bapak atau Ibu memilih program kemitraan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

4. Apa manfaat Bapak atau Ibu mengikuti program kemitraan 

dengan PT. Jaguar Farm Malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

5. Menurut Bapak atau Ibu peternak dengan karakteristik 

usaha yang bagaimana yangg membutuhkan kemitraan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

6. Apakah ada kendala Bapak atau Ibu untuk membuka usaha 

peternakan mandiri? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 
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D. Implementasi Program Kemitraan 

1. Bagaimana kejelasan sistematika program yang diberikan 

oleh PT. Jaguar Farm? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Bagaimana peranan dari PT. Jaguar Farm Malang dalam 

memberikan arahan terhadap peternak? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Bagimana kesesuaian kualitas DOC yang diberikan oleh 

perusahaan dgn kualitas yg dijanjikan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

4. Bagaimana kesesuaian kualitas pakan yang diberikan dari 

perusahaan dgn kualitas yg dijanjikan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

5. Bagaimana kesesuaian harga sapronak yang ditetapkan oleh 

perusahaan dgn harga yg dijanjikan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

6. Bagaimana kesesuaian harga panen ayam yang ditetapkan 

oleh perusahaan dgn harga kontrak? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 



106 
 

7. Bagaimana ketepatan waktu yang diberikan perusahaan 

dalam mensuplay sapronak? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

8. Bagaimana ketepatan waktu perusahaan dalam 

mendistribusi pakan untuk peternak? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

9. Bagaimana ketepatan waktu panen oleh perusahaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

10. Bagaimana ketepatan pembayaran? (sesuai atau tidak 

dengan perjanjian) 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

11. Bagaimana peranan perusahaan ketika peternak plasma 

mengalami kendala selama pemeliharaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

12. Bagaimana tindakan perusahaan ketika peternak mendapat 

musibah atau bencana selama pemeliharaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 
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E. Perubahan Peternak Setelah Bermitra 

1. Apa menurut Bapak atau Ibu tujuan kemitraan untuk 

memperbaiki kesejahteraan peternak sudah tercapai? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Apa ilmu dan praktek-praktek usaha ternak yang Bapak atau 

Ibu bertambah baik setelah mengikuti program kemitraan 

dengan PT. Jaguar Malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Apakah ada keinginan dari Bapak atau Ibu untuk membuka 

usaha mandiri setelah beberapa waktu mengikuti program 

kemitraan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………  

4. Apa tujuan jangka panjang Bapak atau Ibu setelah 

mengikuti program kemitraan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

PERTANYAAN TERBUKA 

UNTUK PT. JAGUAR FARM MALANG 

 

Untuk Manajer Perusahaan : 

1. Bagaiman gambaran umum tentang PT. Jaguar Farm 

Malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 
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2. Bagaimana sistem kemitraan dari PT. Jaguar Farm Malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Berapa jumlah peternak plasma yg ikut kemitraan saat ini? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

5. Bagimana syarat-syarat peternak plasma yang ingin 

bergabung dengan kemitraan PT. Jaguar Farm Malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

6. Apa tujuan perusahaan melakukan kerjasama kemitraan 

dengan peternak plasma? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………  

7. Bagaimana peranan perusahaan ketika peternak plasma 

mengalami kendala selama pemeliharaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

8. Bagaimana tindakan perusahaan ketika peternak mendapat 

musibah atau bencana selama pemeliharaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

9. Peternak dgn karakteristik usaha yang bagaimana yg 

membutuhkan kemitraan? 
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10. Bagaimana perubahan peternak plasma dilihat dari 

penguasaan teknologi, sosial ekonomi dan kemandirian setelah 

mengikuti program kemitraan dengan PT. Jaguar Farm 

malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………… 

Untuk Technical Service (TS) : 

1. Bagaimana ketepatan waktu yang diberikan perusahaan 

dalam mensuplay sapronak? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Bagaimana ketepatan waktu perusahaan dalam 

mendistribusi pakan untuk peternak? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Bagaimana ketepatan waktu panen oleh perusahaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

4. Bagaimana ketepatan pembayaran? (sesuai atau tdk dgn 

perjanjian) 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

5. Bagaimana peranan dari PT. Jaguar Farm Malang dalam 

memberikan arahan terhadap peternak? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 
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6. Bagimana kualitas DOC yang diberikan dari perusahaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

7. Bagaimana kualitas pakan yang diberikan dari perusahaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

8. Bagaimana harga sapronak yang ditetapkan oleh 

perusahaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

9. Bagaimana harga panen ayam yang ditetapkan oleh 

perusahaan? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

PERTANYAAN TERBUKA 

UNTUK DINAS PETERNAKAN KABUPATEN 

MALANG 

 

1. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu tentang sistem 

kemitraan yang ada di Kabupaten Malang saat ini? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Apakah ada ketetapan yang dibuat Pemerintah untuk 

mengatur sistem kemitraan? 
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3. Bagaimana tindakan perusahaan dengan ketetapan yang 

telah dibuat? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

4. Bagaimana peran Dinas Peternakan dalam upaya menjaga 

sistem kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak 

plasma sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

5. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu dengan PT. Jaguar 

Farm Malang? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 

6. Apakah PT. Jaguar Farm sudah menjalankan perannya 

sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat? 
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Lampiran 2. Daftar Utama Informan 
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Lampiran 3. Penguasaan Teknologi Peternak 
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Keterangan jawaban :  

1. Peternak memahami penguasaan teknologi dengan 

baik dan benar 

2. Peternak memahami penguasaan teknologi dengan 

baik tetapi masih belum maksimal 

3. Peternak sedikit memahami penguasaan teknologi 

tetapi  

4. Peternak kurang memahami penguasaan teknologi 

5. Peternak tidak memahami penguasaan teknologi sama 

sekali 
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Lampiran 4. Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44 TAHUN 1997 

TENTANG KEMITRAAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  

a. Bahwa untuk lebih 

mempercepat perwujudan 

perekonomian nasional yang 

mandiri dan andal sebagai 

usaha bersama atas asas 

kekeluargaan, diperlukan 

upaya-upaya yang lebih 

nyata untuk menciptakan 

iklim yang mampu 

merangsang terselenggaranya 

kemitraan usaha yang kokoh 

diantara semua pelaku 

kehidupan ekonomi 

berdasarkan prinsip saling 

memerlukan, saling 

memperkuat dan saling 

menguntungkan; 

b.Bahwa terwujudnya 

kemitraan usaha yang kokoh, 

terutama antara Usaha Besar 

dan Usaha Menengan dengan 

Usaha Kecil, akan lebih 

memberdayakan Usaha kecil 

agar dapat tumbuh dan 

berkembang semakin kuat 

dan memantapkan struktur 

perekonomian nasional yang 

semakin seimbang 

berdasarkan demokrasi 

ekonomi serta meningkatkan 

kemandirian dan daya saing 

perekonomian nasional; 

c. Bahwa untuk 

mempercepat terwujudnya 

kemitraan tersebut terutama 

antara Usaha Besar dan 

Usaha Menengah dengan 

Usaha Kecil, dipandang 

perlu menetapkan ketentuan-

ketentuan mengenai tata cara 

penyelenggaraan, pembinaan 

dan pengembangannya;  

 

Mengingat :  

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-

undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran 
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Negara Tahun 1984 Nomor 

22, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3274). 

3. Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 

116, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3502); 

4. Undang-undang Nomor 9 

Tahun 1995 tentang Usaha 

kecil (Lembaran Negara 

Tahun 1995 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3611); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN 

PEMERINTAH TENTANG 

KEMITRAAN. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan pemerintah 

ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kemitraan adalah 

kerjasama usaha antara 

Usaha Kecil dengan Usaha 

Menengah dan atau dengan 

Usaha Besar disertai 

pembinaan dan 

pengembangan oleh Usaha 

Menengah dan atau Usaha 

Besar dengan 

memperhatikan prinsip 

saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling 

menguntungkan. 

1. Usaha Kecil adalah 

kegiatan ekonomi rakyat 

berskala kecil yang 

mempunyai kriteria 

sebagaimana diatur dalam 

Pasal 5 Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

usaha kecil. 

1. Usaha Menengah dan 

Usaha Besar adalah kegiatan 

ekonomi yang memiliki 

kriteria kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari pada kekayaan 

bersih atau hasil penjualan 

tahunan Usaha Kecil. 

2. Menteri teknis adalah 

Menteri yang secara teknis 

bertanggung jawab untuk 

membina dan 

mengembangkan 

pelaksanaan kemitraan dalam 

sektor kegiatan yang menjadi 

tugas dan tanggungjawabnya. 
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1. Menteri adalah Menteri 

Koperasi dan Pembinaan 

Pengusaha Kecil. 

2. Pola Kemitraan adalah 

bentuk-bentuk kemitraan 

yang sudah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 9 

Tahun 1995. 

 

BAB II 

POLA KEMITRAAN 

 

Pasal 2 

Kemitraan dalam rangka 

keterikatan usaha 

diselenggarakan melalui 

pola-pola yang sesuai dengan 

sifat dan tujuan usaha yang 

dimitrakan dengan diberikan 

peluang kemitraan 

seluasluasnya kepada Usaha 

Kecil, oleh Pemerintah dan 

dunia usaha. 

 

Pasal 3 

Dalam pola inti plasma, 

Usaha Besar dan Usaha 

menengah sebagai inti 

membina dan 

mengembangkan Usaha 

Kecil yang menjadi 

plasmanya dalam : 

a. Penyediaan dan penyiapan 

lahan; 

b. Penyediaan sarana 

produksi; 

c. Pemberian bimbingan 

teknis manajemen usaha dan 

produksi; 

d. Perolehan, penguasaan dan 

peningkatan teknologi yang 

diperlukan; 

e. Pembiayaan; dan 

f. Pemberian bantuan lainnya 

yang diperlukan bagi 

peningkatan efisiensi dan 

produktivitas usaha. 

 

Pasal 4 

Dalam hal kemitraan Usaha 

Besar dan atau Usaha 

Menengah dengan Usaha 

Kecil berlangsung dalam 

rangka sub kontrak untuk 

memproduksi barang dan 

atau jasa, Usaha Besar atau 

Usaha Menengah 

memberikan bantuan berupa 

: 

a. Kesempatan untuk 

mengerjakan sebagian 

produksi dan atau komponen; 

b. Kesempatan yang seluas-

luasnya dalam memperoleh 
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bahan baku yang 

diproduksinya secara 

berkesinambungan dengan 

jumlah dan harga yang 

wajar; 

c. Bimbingan dan 

kemampuan teknis produksi 

atau manajemen; 

d. Perolehan, penguasaan dan 

peningkatan teknologi yang 

diperlukan; 

e. Pembiayaan; 

 

Pasal 5 

(1) Dalam kegiatan 

perdagangan pada umumnya, 

kemitraan antara Usaha 

Besar dan atau Usaha 

Menengah dengan Usaha 

Kecil dapat berlangsung 

dalam bentuk kerjasama 

pemasaran, penyediaan 

lokasi usaha, atau 

penerimaan pasokan dari 

Usaha Kecil mitra usahanya 

untuk memenuhi kebutuhan 

yang diperlukan oleh Usaha 

Besar dan atau Usaha 

Menengah yang 

bersangkutan. 

(2) Dengan memperhatikan 

Pasal 4, pemenuhan 

kebutuhan barang dan jasa 

yang diperlukan oleh Usaha 

Besar atau Usaha Menengah 

dilakukan dengan 

mengutamakan pengadaan 

hasil produksi Usaha kecil 

dengan cara langsung dan 

terbuka. 

 

Pasal 6 

Dalam hal pelaksanaan 

kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, 

Pasal 4 dan Pasal 5 diikuti 

dengan kewajiban 

pembayaran yang harus 

dilakukan oleh Usaha Besar 

dan atau Usaha Menengah 

atas penyerahan barang atau 

jasa oleh Usaha kecil, maka 

pembayaran tersebut 

padadasarnya dilakukan 

dengan cara tunai. 

 

Pasal 7 

(1) Usaha Besar dan Usaha 

Menengah yang bermaksud 

memperluas usahanya 

dengan cara memberi 

waralaba, memberikan 

kesempatan dan 

mendahulukan Usaha Kecil 
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yang memiliki kemampuan 

untuk bertindak sebagai 

penerima waralaba untuk 

usaha yang bersangkutan. 

(2) Perluasan usaha oleh 

Usaha Besar dan atau usaha 

Menengah dengan cara 

waralaba di Kabupaten atau 

Kotamadya daerah Tingkat II 

diluar Ibukota Propinsi hanya 

dapat dilakukan melalui 

kemitraan dengan Usaha 

Kecil yang memenuhi 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 8 

Menteri dan Menteri Teknis 

mengembangkan lebih lanjut 

pola-pola kemitraan sehingga 

menjangkau bidang-bidang 

usaha dalam arti seluas-

luasnya. 

 

 

BAB III 

IKLIM USAHA DAN 

PEMBINAAN 

KEMITRAAN. 

 

Pasal 9 

Menteri dan Menteri Teknis 

secara bersama-sama atau 

dibidang tugas masing-

masing 

menetapkan kebijakan yang 

terkoordinasi bagi 

perwujudan iklim kemitraan 

usaha. 

 

Pasal 10 

Dalam rangka penciptaan 

iklim yang kondusif bagi 

terwujudnya kemitraan, 

kebijakan 

sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 meliputi 

langkah-langkah untuk 

menciptakan persaingan 

yang sehat dan sejauh 

mungkin mencegah 

timbulnya keadaan yang 

merugikan perekonomian 

nasional. 

 

Pasal 11 

Untuk lebih mendorong 

terwujudnya kemitraan 

Usaha Besar dan atau Usaha 

Menengah dengan Usaha 

Kecil, terhadap kemitraan 

yang berlangsung diberikan 
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perlakuan tambahan sebagai 

berikut : 

a. Pengutamaan kesempatan 

dalam pelaksanaan 

pengadaan barang atau jasa 

yang diperlukan Pemerintah; 

b. Dalam hal-hal tertentu 

diberi kelonggaran untuk 

memanfaatkan bidang usaha 

yang 

dicadangkan untuk Usaha 

Kecil; 

c. Pengeluaran dalam rangka 

pembinaan dan 

pengembangan kemitraan 

diperhitungkan sebagai biaya 

yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto dalam 

rangka penentuan besarnya 

penghasilan kena pajak bagi 

Usaha Besar dan atau Usaha 

Menengah yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 12 

(1) Usaha Besar, Usaha 

Menengah dan Usaha Kecil 

yang melaksanakan 

kemitraan mempunyai hak 

untuk : 

a. Meningkatan efisiensi 

usaha dalam kemitraan. 

b. Mendapat kemudahan 

untuk melakukakan 

kemitraan. 

c. Membuat perjanjian 

kemitraan; dan 

d. Membatalkan perjanjian 

bila salah satu pihak 

mengingkari. 

(2) Usaha Besar dan Usaha 

Menengah yang 

melaksanakan kemitraan 

mempunyai hak untuk 

mengetahui kinerja 

kemitraan Usaha Kecil mitra 

binaannya. 

(3) Usaha Kecil yang 

bermitra mempunyai hak 

untuk memperoleh 

pembinaan dan 

pengembangan dari Usaha 

Besar dan atau usaha 

menengah mitranya dalam 

satu aspek atau lebih tentang 

pemasaran, sumber daya 

manusia, permodalan, 

manajemen dan teknologi. 

 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan kegiatan 

tertentu oleh Usaha Besar 

dan Usaha Menengah 

diselenggarakan dengan 
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kewajiban untuk bermitra 

dengan Usaha Kecil. 

(2) Kegiatan tertentu 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) meliputi 

kegiatan : 

a. Pelaksanaan pengadaan 

barang atau jasa untuk 

keperluan Pemerintah; 

b. Melakukan pemusatan 

usaha; 

c. Mendapatkan fasilitas 

khusus dari Pemerintah; dan 

d. Kegiatan lainnya yang 

ditetapkan lebih lanjut oleh 

Pemerintah. 

 

Pasal 14 

Usaha Besar dan Usaha 

Menengah yang 

melaksanakan kemitraan 

dengan Usaha Kecil 

berkewajiban untuk : 

1. Memberikan informasi 

peluang kemitraan; 

2. Memberikan informasi 

kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan pelaksanaan 

kemitraan; 

3. Menunjuk 

penanggungjawab kemitraan; 

4. Mentaati dan 

melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang telah diatur 

dalam perjanjian 

kemitraan; dan 

5. Melakukan pembinaan 

kepada mitra binaannya 

dalam satu atau lebih aspek : 

a. Pemasaran, dengan : 

(1) Membantu akses pasar; 

(2) Memberikan bantuan 

informasi pasar; 

(3) Memberikan bantuan 

promosi; 

(4) Mengembangkan 

jaringan usaha; 

(5) Membantu melakukan 

identifikasi pasar dan 

perilaku konsumen; 

(6) Membantu peningkatan 

mutu produk dan nilai 

tambah kemasan. 

b. Pembinaan dan 

pengembangan sumber daya 

manusia, dengan : 

(1) Pendidikan dan pelatihan; 

(2) Magang; 

(3) Studi banding; 

(4) Konsultasi. 

c. Permodalan, dengan : 

1) Pemberian informasi 

sumber-sumber kredit; 
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2) Tata cara pengajuan 

penjaminan dari berbagai 

sumber lembaga penjaminan; 

3) Mediator terhadap 

sumber-sumber pembiayaan; 

4) Informasi dan tata cara 

penyertaan modal; 

5) Membantu akses 

permodalan. 

d. Manajemen, dengan : 

1) Bantuan penyusunan studi 

kelayakan; 

2) Sistem dan prosedur 

organisasi dan Manajemen; 

3) Menyediakan tenaga 

konsultan dan advisor. 

e. Teknologi, dengan : 

(1) Membantu perbaikan, 

inovasi, dan alih teknologi; 

(2) Membantu pengadaan 

sarana dan prasarana 

produksi sebagai unit 

percontohan; 

(3) Membantu perbaikan 

sistem produksi dan kontrol 

kualitas; 

(4) Membantu 

pengembangan desain dan 

rekayasa produk; 

(5) Membantu meningkatan 

efisiensi pengadaan bahan 

baku. 

Pasal 15 

Usaha Kecil yang bermitra 

berkewajiban untuk : 

a. Meningkatkan kemampuan 

menajemen dan kinerja 

usahanya secara 

berkelanjutan, sehingga lebih 

mampu melaksanakan 

kemitraan dengan Usaha 

Besar dan atau Usaha 

Menengah; dan 

b. Memanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya berbagai 

bentuk pembinaan dan 

bantuan yang diberikan oleh 

Usaha Besar dan atau Usaha 

Menengah. 

 

Pasal 16 

Usaha Besar, Usaha 

menengah dan atau Usaha 

Kecil yang melaksanakan 

kemitraan mempunyai 

kewajiban untuk : 

a. Mencegah gagalnya 

kemitraan; 

b. Memberikan informasi 

tentang pelaksanaan 

kemitraan kepada Menteri 

Teknis dan Menteri; dan 

c. Meningkatkan efisiensi 

usaha dalam kemitraan. 
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Pasal 17 

(1) Usaha Besar dan Usaha 

Menengah memberikan 

informasi mengenai peluang 

kemitraan yang dapat 

dilakukannya kepada 

Menteri, Menteri Teknis dan 

kamar Dagang dan Industri 

Nasional. 

(2) Informasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi : 

a. Jenis usaha dan spesifikasi 

kegiatan yang akan 

dimitrakan; 

b. Lokasi atau tempat 

kegiatan usaha; 

c. Nilai usaha yang 

dimitrakan; dan 

d. Jumlah mitra binaan. 

(3) Menteri, Menteri Teknis 

atau Kamar Dagang dan 

Industri Nasional menyebar 

luaskan 

informasi tersebut kepada 

Usaha Kecil. 

 

Pasal 18 

(1) Usaha Kecil, Usaha 

Menengah, dan Usaha Besar 

yang telah sepakat untuk 

bermitra, membuat perjanjian 

tertulis dalam bahasa 

Indonesia dan atau bahasa 

yang disepakati dan 

terhadapnya berlaku hukum 

Indonesi. 

(2) Perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

dapat berupa akta dibawah 

tangan atau akta Notaris. 

Pasal 19 

Menteri Teknis memberikan 

bimbingan atau bantuan 

lainnya yang diperlukan 

Usaha kecil bagi 

terselenggaranya kemitraan. 

 

BAB IV 

LEMBAGA PENDUKUNG 

 

Pasal 20 

Lembaga pembiayaan 

memberikan prioritas 

pelayanan dan kemudahan 

memperoleh pendanaan bagi 

Usaha kecil, yang bermitra 

dengan Usaha besar dan atau 

Usaha Menengah melalui : 

a. Penyediaan pendanaan 

kemitraan; 

b. Penyederhanaan tata cara 

dalam memperoleh 

pendanaan dengan 
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memberikan kemudahan 

dalam pengajuan 

permohonan dan percepatan 

memperoleh keputusan; 

c. Pemberian keringanan 

persyaratan jaminan 

tambahan; 

d. Penyebarluasan informasi 

mengenai kemudahan untuk 

memperoleh pendanaan 

untuk kemitraan melalui 

penyuluhan langsung dan 

media massa yang ada; 

e. Penyelenggaraan pelatihan 

membuat rencana usaha dan 

manajemen keuangan; 

f. Pemberian keringanan 

tingkat bunga kredit 

kemitraan. 

Pasal 21 

Lembaga penjaminan 

memberikan prioritas 

pelayanan dan kemudahan 

bagi Usaha Kecil yang 

bermitra dengan Usaha Besar 

dan atau Usaha Menengah 

untuk memperoleh jaminan 

pendanaan melalui: 

a. Perluasan fungsi lembaga 

penjaminan yang sudah ada 

dan atau pembentukan 

lembaga penjaminan baru; 

b. Pembentukan lembaga 

penjamin ulang untuk 

menjamin lembaga-lembaga 

penjaminan yang ada. 

 

Pasal 22 

Lembaga pendukung lain 

berperan mempersiapkan dan 

menjembatani Usaha Kecil 

yang akan bermitra dengan 

Usaha Besar dan atau Usaha 

Menengah melalui: 

a. Penyediaan informasi, 

bantuan manajemen dan 

teknologi terutama kepada 

Usaha 

Kecil; 

b. Persiapan Usaha Kecil 

yang potensial untuk 

bermitra; 

c. Pemberian bimbingan dan 

konsultasi kepada Usaha 

Kecil; 

d. Pelaksanaan advokasi 

kepada berbagai pihak untuk 

kepentingan Usaha Kecil; 

e. Pelatihan dan praktek kerja 

bagi Usaha Kecil yang akan 

bermitra. 
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BAB V 

KOORDINASI DAN 

PENGENDALIAN 

 

Pasal 23 

Menteri teknis bertanggung 

jawab memantau dan 

mengevaluasi pembinaan dan 

pengembangan pelaksanaan 

kemitraan usaha sesuai 

dengan bidang tugasnya 

masing-masing. 

Pasal 24 

Menteri melakukan 

koordinasi dalam hal 

penyusunan kebijaksanaan 

dan program pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi 

serta pengendlian umum 

terhadap pelaksanaan 

kemitraan usaha nasional. 

Pasal 25 

Untuk kelancaran 

pelaksanaan koordinasi dan 

pengendalian oleh Menteri 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24, dibentuk 

lembaga koordinasi 

kemitraan usaha nasional 

yang dipimpin oleh Menteri. 

 

 

Pasal 26 

Lembaga koordinasi 

kemitraan usaha nasioanal 

terdiri dari unsur instansi 

Pemerintah, dunia usaha, 

perguruan tinggi, dan tokoh 

masyarakat. 

Pasal 27 

Lembaga koordinasi 

kemitraan nasional terdiri 

dari : 

a. Lembaga koordinasi 

kemitraan usaha nasional 

tingkat pusat, yang 

merupakan satuan kerja yang 

berfungsi membantu Menteri 

dalam pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 di tingkat 

nasional; dan 

b. Lembaga koordinasi 

kemitraan usaha nasional 

tingkat wilayah, dipimpin 

oleh Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I, yang 

berfungsi membantu Menteri 

dalam pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 di tingkat 

Propinsi atau Daerah Tingkat 

I. 
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Pasal 28 

Pembiayaan yang 

ditimbulkan sehubungan 

dengan pembentukan dan 

pelaksanaan tugas lembaga 

koordinasi kemitraan usaha 

nasional dibebankan pada 

anggaran belanja Negara, 

dunia usaha, dan sumber-

sumber lainnya yang tidak 

mengikat. 

 

BAB VI 

KETENTUAN 

PERALIHAN 

Pasal 29 

Dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah ini 

seluruh peraturan perundang-

undangan yang mengatur 

pelaksanaan hubungan 

kemitraan yang bertentangan 

dengan Peraturan Pemerintah 

ini dinyatakan tidak berlaku. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 30 

Peraturan Pemerintah ini 

mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap 

orang mengetahuinya, 

memerintahkan 

pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia. Ditetapkan di 

Jakarta Pada tanggal 17 

Nopember 1997 
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Lampiran 5. Keputusan Menteri Petranian Tentang Pedoman 

Kemitraan Usaha Pertanian 

 

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN 

NOMOR 940 atau Kpts atau OT.210 atau 10 atau 1997 

TENTANG 

PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN 

MENTERI PERTANIAN, 

 

Menimbang : 

a. bahwa kemitraan usaha 

merupakan salah satu upaya 

untuk tercapainya 

pembangunan pertanian 

modern yang berorientasi 

agribisnis; 

b.bahwa dalam 

pengembangan kemitraan 

usaha, diperlukan adanya 

pedoman kemitraan usaha 

bagi pelaku agribisnis; 

c. bahwa atas dasar hal 

tersebut diatas, dipandang 

perlu untuk menetapkan 

Pedoman Kemitraan Usaha 

Pertanian; 

 

Mengingat : 1. Undang-

undang republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 1967; 

2. Undang-undang republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 

1992; 

3. Undang-undang republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 

1985; 

4. Undang-undang republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 

1995; 

5. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 1977; 

6. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 1990; 

7. Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 1974; 

8. Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 

83 Tahun 1993; 
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9. Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 

96 atau M Tahun 1993; 

10. Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 668 atau 

Kpts atau KB.510 atau 10 

atau 1985; 

11. Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 333 atau 

Kpts atau KB.510 atau 6 atau 

1986; 

2. Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 96 atau 

Kpts atau OT.210 atau 2 atau 

1994; 

3. Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 97 atau 

Kpts atau OT.210 atau 2 atau 

1994; 

4. Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 509 atau 

Kpts atau IK.120 atau 7 atau 

1995; 

5. Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 472 atau 

Kpts atau TN.330 atau 6 atau 

1996; 

6. Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 786 atau 

Kpts atau KB.120 atau 12 

atau 1996; 

7. Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 93 atau 

Kpts atau OT.210 atau 3 atau 

1997; 

Memperhatikan : Rapat 

Koordnasi Kemitraan Usaha 

Pertanian lingkup 

Departemen Pertanian 

tanggal 18 Juni 1997; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN 

MENTERI PERTANIAN 

TENTANG PEDOMAN 

KEMITRAAN USAHA 

PERTANIAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang 

dimaksud dengan: 

a. Kemitraan Usaha 

Pertanian adalah kerjasama 

usaha antara Perusahaan 

Mitra dengan kelompok 

mitra di bidang usaha 

pertanian. 

b. Usaha Tanaman Pangan 

dan Hortikultura adalah 

usaha yang dilaksanakan 

oleh petani maupun 
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pengusaha baik di lahan 

mliknya atau dilahan sewa 

atau lahan guna usaha, mulai 

dari perbenihan, budidaya, 

pengolahan sampa 

pemasaran. 

c. Usaha Perkebunana adalah 

kegiatan untuk melakukan 

usaha budidaya dan atau 

usaha industeri perkebunan 

dalam bentuk perkebunan 

rakyat yang diusahakan oleh 

perseorangan di atas tanah 

hak milik atau hak guna 

usaha mulai dari pembibitan, 

penanaman, pengolahan hasil 

sampai pemasaran. 

d. Usaha Perternakan adalah 

suatu usaha pembibitan dan 

atau budidaya peternakan 

dalam bentuk perusahaan 

peternakan atau peternakan 

rakyat, yang diselenggarakan 

secara teratur dan terus 

menerus pada suatu tempat 

dan dalam jangka waktu 

tertentu untuk tujuan 

komersial atau sebagai usaha 

sampingan untuk 

menghasilkan ternak bibit 

atau ternak potong, telur, 

susu serta menggemukan 

suatu jenis ternak termasuk 

mengumpulkan, 

mengedarkan dan 

memasarkan. 

e. Usaha Perikanan adalah 

usaha yang dilaksanakan 

oleh petani atau nelayan atau 

pengusaha baik di perairan 

darat maupun di laut, mulai 

dari usaha pembudidayaan 

dan penangkapan ikan, 

pengolahan sampai dengan 

pemasarannya. 

f. Perusahaan Mitra adalah 

perusahaan pertanian atau 

perusahaan bidang pertanian 

baik swasta atau pun BUMN 

maupun BUMD yang 

melakukan kerjasama dengan 

kelompok mitra. 

g. Perusahaan Pertanian 

adalah perusahaan yang 

dapat izin dari aparatur 

sector pertanian. 

h. Perusahaan Bidang 

Pertanian adalah perusahaan 

yang berkaitan dengan 

pertanian dan mendapat izin 

dari aparatur di luar aparatur 

pertanian. 

i. Tingkat Hubungan 

Kemitraan Usaha Pertanian 
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adalah tngkat hubungan 

kerjasama antara perusahaan 

mitra dengan kelompok 

mitara. 

j. Pemerintah Daerah adalah 

Pemerintah Daerah Tingkat I 

atau Pemerintah Daerah 

Tingkat II. 

k. Instansi Pembina Teknis 

adalah Instansi yang 

membina pengembangan 

agrobisnis. 

 

Pasal 2 

(1) Tujuna Kemitraan Usaha 

untuk meningkatkan 

pendapatan, keseimbangan 

usaha, 

meningkatkan kualitas 

sumberdaya kelompok mitra, 

peningkatan skala usaha, 

dalam rangka menumbuhkan 

dan meningkatkan 

kemampuan usaha kelompok 

mitra yang mandiri. 

(2) Pelaku kemitraan usaha 

pertanian meliputi: 

a. petani nelayan; 

b. kelompok petani nelayan; 

c. gabungan kelompok tani 

nelayan; 

d. koprasi; 

e. usaha kecil; 

yang selanjutnya kelompok 

mitra. 

f. Perusahaan menengah 

pertanian; 

g. Perusahaan besar 

pertanian; 

h. Perusahaan menengah 

dibdang pertanian; 

i. Perusahaan besar di bidang 

pertanian; 

yang selanjutnya disebut 

perusahaan mitra. 

 

Pasal 3 

(1) Kemitraan usaha 

pertanian berdasarkan azas 

persamaan kedudukan, 

keselarasan dan peningkatan 

keterampilan kelompok mitra 

oleh perusahaan mitra 

melalui perwujudan sinergi 

kemitraan yaitu hubungan 

yang: 

a. saling memerlukan dalam 

arti perusahaan mitra 

memerlukan pasokan bahan 

baku dan kelompok mitra 

memerlukan penampungan 

hasil dan bimbingan; 

b. saling memperkuat dalam 

arti baik kelompok mitra 
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maupun perusahaan mitra 

sama-sama memperhatikan 

tanggung jawab moral dan 

etika bisnis, sehngga akan 

memperkuat kedudukan 

masing-masing dalam 

meningkatkan daya saing 

usahanya; 

c. salaing menguntungkan, 

yaitu baik kelompok mitra 

maupun perusahaan mitra 

memperoleh peningkatan 

pendapatan, dan 

kesinambungan usaha. 

(2) Untuk mendukung 

pelaksanaan kemitraan 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) Kelompok 

Mitra perlu ditingkatkan 

kemampuan dalam: 

a. merencanakan usaha; 

b. melaksanakan dan 

mentaati perjanjian 

kemitraan; 

c. memupuk modal dan 

memanfaatkan pendapatan 

secara rasional; 

d. meningkatkan hubungan 

melembaga dengan koprasi; 

e. mencari dan 

memanfaatkan informasi 

peluang usaha sehingga 

dapat mandiri dan 

mencapai skala usaha 

ekonomi. 

 

BAB II 

POLA KEMITRAAN 

 

Pasal 4 

(1) Kemitraan usaha 

pertanian dapat dilakukan 

dengan pola: 

a. inti plasma; 

b. sub kontrak; 

c. dagang umum; 

d. keagenan; atau 

e. bentuk-bentuk lain: 

misalnya kerjasama 

oprasional agribisnis (KAO) 

(2) Pola inti plasma 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a 

merupakan hubungan 

kemitraan antara kelompok 

mitra dengan perusahaan 

mitra, yang di dalamnya 

kelompok mitra 

memproduksi komponen 

yang diperlukan perusahaan 

mitra sebagai bagian dari 

produksi. 
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(3) Pola sub kontra 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b 

merupakan hubungan 

kemitraan antara kelompok 

mitra dengan perusahaan 

mitra, yang didalamnya 

kelompok mitra 

memperoduksi komponen 

yang diperlukan perusahaan 

mitra sebagai bagian dari 

produksinya. 

(4) Pola Dagang Umum 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf c 

merupakan hubungan 

kemitraan antara kelompok 

mitra dengan perusahaan 

mitra, yang didalamnya 

perusahaan mitra 

memasarkan hasil produksi 

kelompok mitra atau 

kelompok mitra memasok 

kebutuhan yang diperlukan 

perusahaan mitra. 

(5) Pola keagenan 

sebagaimana dmaksud dalam 

ayat (1) huruf d merupakan 

hubungan kemitraan, yang 

didalamnya kelompok mitra 

diber hak khusus untuk 

memasarkan barang dan jasa 

usaha perusahaan mitra. 

(6) Pola KOA sebagai mana 

dimaksud dalam ayat (1) 

huruf e merupakan hubungan 

kemitraan, yang didalamnya 

kelompok mitra 

menyediakan lahan, sarana 

dan tenaga, sedangkan 

perusahaan mitra 

menyediakan biaya atau 

modal dan atau atau sarana 

untuk mengusahakan atau 

membudidayakan suatu 

komoditi pertanian. 

 

Pasal 5 

Perusahaan Mitra dapat 

bertindak sebagai Perusahaan 

Inti atau Perusahaan Pembina 

atau Perusahaan Pengelola 

atau Perusahaan Penghela. 

Pasal 6 

(1) Perusahaan mitra yang 

bertindak sebagai Perusahaan 

Inti atau Perusahaan 

Pembina, melaksanakan 

pembukaan lahan atau 

menyediakan lahan atau 

menyediakan kapal, 

mempunyai usaha budidaya 

atau penangkapan dan 
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memiliki unit pengolahan 

yang dikelola sendiri. 

(2) Perusahaan mitra 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) melaksanakan 

pembinaan berupa pelayanan 

dalam bidang teknologi; 

sarana produksi, permodalan 

atau kredit, dan pengolahan 

hasil, menampung produksi 

atau memasarkan hasil 

kelompok mitra. 

 

Pasal 7 

(1) Perusahaan mitra yang 

bertindak sebagai Perusahaan 

Pengelola tidak melakukan 

usaha budidaya atau usaha 

penangkapan, tetapi memiliki 

unit pengolahan. 

(2) Perusahaan mitra 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) melaksanakan 

pembinaan berupa pelayanan 

dalam bidang teknologi; 

sarana produksi, permodalan 

atau kredit, dan pengolahan 

hasil, menampung dan atau 

atau memasarkan hasil 

kelompok mitra. 

Pasal 8 

(1) Perusahaan Mitra sebagai 

Perusahaan Penghela, tidak 

melakukan usaha budidaya 

atau usaha penangkapan dan 

tdak memiliki unit 

pengolahan. 

(2) Perusahaan mitra 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) melaksanakan 

pembinaan kepada kelompok 

mitra berupa pelayanan 

dalam bidang teknologi, 

menampung dan atau atau 

memasarkan hasil 

produksinya. 

 

BAB III 

SYARAT KEMITRAAN 

USAHA PERTANIAN 

 

Pasal 9 

(1) Perusahaan mitra harus 

memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. mempunya itikad baik 

dalam membantu usaha 

petani, nelayan dan 

pengusaha kecil 

pertanian lainnya; 

b. memiliki teknologi dan 

manajemen yang baik; 
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c. menyusun rencana 

kemitraan; 

d. berbada hokum dan 

memiliki bonafitas. 

(2) Kelompok Kerja yang 

akan menjadi mitra usaha 

diutamakan telah dibina oleh 

Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 10 

(1) Kemitraan usaha 

pertanian dilakukan dengan 

penandatanganan perjanjian 

kemitraan terlebih dahuli. 

(2) Isi perjanjian kerja sama 

mencakup jangka waktu, hak 

dan kewajiban termasuk 

melapor kemitraan kepada 

Instansi Pembina Teknis di 

Daerah, pembagian resiko 

penyelesaian bila terjadi 

perselisihan, klausula lainnya 

yang memberikan kepastian 

hukum bagi kedua belah 

pihak. 

 

Pasal 11 

(1) Dalam melaksanakan 

kemitraan, kelompok mitra 

dapat memanfaatkan fasilitas 

kredit program dari 

Pemerintah antara lain 

KKPA, KUA,KUK dan 

SKIM kredit lainnya serta 

dana PEGEL, sedangkan 

Prusahaan Mitra dapat 

bertindak sebagai 

avails(penjamin kredit) bagi 

Kelompok Mitra. 

(2) Dalam melaksanakan 

kemitraan Perusahaan Mirta 

dapat memanfaatkan kredit 

perbankkan sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 12 

(1) Pembinaan oleh Derektur 

Jendral lingkup Pertanian, 

Kantor Wilayah, Dinas dan 

Instansi Pembina teknis 

lainnya bersama Lembaga 

Konsultas Pelayanan 

Agribisnis dan Perusahaan 

Mitra bertujuan untuk 

menyiapkan Kelompok Mitra 

agar siap dan mampu 

melakukan kemitraan. 

(2) Pembinaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan 

penelitian, pemecahan 

masalah sesuai dengan 

kebutuhan para pihak, 
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pemberian konsultasi bisnis 

dan temu usaha. 

(3) Tahapan kegiatan 

penyiapan kelompok mitra 

dan prusahaan mitra agar 

siap bermitra seperti 

tercantum pada Lampiran 

Keputusan ini. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

 

Pasal 13 

(1) Direktur Jendral lngkup 

Departemen Pertanian, 

Kepala Kantor Wilayah , 

Dnas-dinas lingkup Pertanian 

dan Instansi Pembina Teknis 

lainnya mendorong dan 

mengarahkan Kelompok 

Mitra terutama koprasi untuk 

memanfaatkan Lembaga 

Konsultasi Pelayanan 

Agrobisnis seperti Klinik 

Konsultasi Bisnis dalam 

melakukan Kemitraan. 

(2) Lembaga Konsultasi 

Pelayanan Agrobisnis 

memiliki fungsi: 

a. menciptakan dan 

mendorong hubungan bisnis 

antara Kelompok Mitra 

dengan Perusahaan Mitra; 

b. memberikan konsultasi 

dan bimbingan manajemen 

kepada Kelompok Mitra; 

c. membantu Kelompok 

Mitra mendapat akses 

pemasaran, permodalan, dan 

teknologi. 

(3) Lembaga Konsultasi 

Pelayanan Agribisnis 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat 

dilakukan oleh Penyuluh 

Pertanian atau Petugas 

Pertanian, tenaga lainnya 

seperti Tenaga Klinik 

Konsultasi Bisnis yang 

memiliki pengetahuan 

manajemen kewirausahaan, 

memliki kemampuan 

mengadakan pendekatan 

dengan pengusaha serta 

mampu memberikan 

motivasi kepada Kelompok 

Mitra dan memahami pola 

kemitraan. 

 

Pasal 14 

Pembinaan oleh Perusahaan 

Mitra dilakukan dalam 
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rangka pelaksanaan 

kemitraan meliputi: 

a. meningkatkan 

pengetahuan dan 

kewirausahaan Kelompok 

Mitra; 

b. membantu mencarikan 

fasilitas permodalan yang 

layak seperti KKPA, KUT, 

KUK, Modal Ventura, dana 

PEGEL dan sumber-sumber 

lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku; 

c. mengadakan penelitian, 

pengembangan, dan 

penyaluran teknologi tepat 

guna; 

d. melakukan konsultasi dan 

temu usaha. 

 

Pasal 15 

(1) Untuk pemecahan 

masalah kemitraan usaha 

dapat dibentuk Forum 

Komunikasi Agribisnis yang 

terdiri atas unsur-unsur 

aparat Pembina teknis, 

perusahaan mitra, dan 

kelompok mitra. 

(2) Forum Komunikasi 

Agribisnis sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

dapat dibentuk pada setiap 

tingkatan yaitu di tingkat 

pusat, Propinsi, dan 

Kabupaten dengan masing-

masing secretariat berada di 

Bidang Agribisnis, Kantor 

Wilayah Departemen 

Pertanian dan Dinas Lingkup 

Pertanian. 

 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka pembinaan 

kemitraan usaha pertanian 

dkembangkan sistem tingkat 

hubungan kemitraan usaha 

yang dbagi dalam 4 (empat) 

tingkat hubungan kemitraan 

yaitu Tingkat Pra Prima, 

Prima, Prima Madya, dan 

Prima Utama. 

(2) Keempat tngkat 

hubungan kemitraan usaha 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditetapkan 

tersendir dengan Keputusan 

Merteri. 

 

 

 

 

 



139 
 

BAB V 

PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN 

 

Pasal 17 

(1) Pengawasan dan 

Pengendalaian dalam 

pelaksanaan kemitraan usaha 

di Tingkat Pusat ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. Badan Agribsnis berfungsi 

melaksanakan analisis atau 

pengkajian dan perumusan 

kebijakan pola kemitraan 

yang dlakukan melalui 

kajian, atau 

menyelenggarakan pilot 

projek atau proyek-proyek 

percontohan bersama-sama 

Direktorat Jendral lingkup 

Departemen Pertanian dan 

melaksanakan koordinasi 

monitoring evaluasi 

kemitraan. 

b. Direktorat Jendral 

Lingkup Departemen 

Pertanian berfungsi 

melaksanakan kegiatan 

identfikasi, inventarisasi, 

implementas, bimbingan, 

monitoring dan evaluasi serta 

pengawasan kemitraan. 

(2) Kegiatan nventarisasi dan 

identifikasi, program 

pemberdayaan usaha 

kelembagaan petaninelayan 

di daerah dilakukan oleh 

Balai Informasi Penyuluhan 

Pertanian, Dinas lingkup 

Pertanian melalui koordinasi 

Kantor Wilayah Departemen 

Pertanian. 

 

Pasal 18 

Pemantauan perkembangan 

kemitraan usaha pertanan di 

daerah, dlakukan oleh Balai 

Informasi Penyuluhan 

Pertanian, Dinas lingkup 

Pertanian secara periodik 

yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Pertanian dan 

dlaporkan kepada Direktorat 

Jendral Wilayah lingkup 

Departemen Pertanian 

dengan tembusan Badan 

Agribisnis. 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 
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Dengan berlakunya 

Keputusan ini, seluruh 

ketentuan yang berkaitan 

dengan pedoman usaha 

pertanian, dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan 

pedoman ini. 

 

Pasal 20 

Keputusan ini mulai berlaku 

pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 13 Oktober 

1997 

MENTERI PERTANIAN, 

ttd 

DR. IR. SJARIFUDDIN 

BAHARSJAH 

SALINAN Keputusan ini 

disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Negeri 

Koordinator Produksi dan 

Distirbusi; 

2. Menteri Dalam Negeri; 

3. Menteri Koprasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil; 

4. Menteri Perindusterian 

dan Perdagangan; 

5. Menteri Negara Pengerak 

Dana Investasi atau Ketua 

BKPM; 

6. Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan 

Pembangunan; 

7. Para Pimpinan Unit Kerja 

Eselon I lingkup Departemen 

Pertanian; 

8. Kepala Pusat Penyuluhan 

Pertanan; 

9. Para Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I seluruh 

Indonesia; 

10. Para Kepala Kantor 

Wilayah Departemen 

Pertanian seluruh Indonesia; 

11. Para Kepala Dinas 

Lingkup Pertanian seluruh 

Indonesia; 

12. Para Bupati atau 

Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II seluruh 

Indonesia; 
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Lampiran 6. Kontrak Kemitraan 
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Lampiran 7. SOP Perusahaan 
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Lampiran 8. Rincian Penerimaan 
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Lampiran 9. Catatan Kepada Peternak 
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Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

Panen dengan didampingi 

petugas TS 

 

 Pengecekan DOC oleh petugas TS  

 

 

 

 

 

    Vaksinasi oleh petugas TS 

 

 

Wawancara dengan peternak plasma         


