
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industri Peternakan Sapi Perah Indonesia 
Analisa SWOT - 2005 

 
 
 
 
 
 

Disiapkan untuk: 
 

Direktorat Jenderal Peternakan 
Departemen Pertanian 

 
Sebagai Proyek Riset yang Didanai oleh: 

 
Dairy Australia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disiapkan oleh: 
 

Stanton, Emms & Sia 
391A Orchard Road, #12-01 

Ngee Ann City Tower A, 
Singapore 238873 

 
Tel: (+65) 6334 7030 
Fax: (+65) 6223 2010 

E-mail: emmsia@pacific.net.sg 
 

September 2005 
 

Laporan hasil peelitian ini disiapkan dalam 
Bahasa Inggris. Laporan tersebut 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 
sebagai bahan referensi dan sarana pelayanan 

untuk pembaca Indonesia. 



Analisa SWOT Industri Peternakan Sapi Perah Indonesia 2005                                 Pendahuluan dan Profil Indonesia 
 

September 2005 
Stanton, Emms & Sia 

1

1. Pendahuluan dan profil Indonesia 
 
1.1 Pendahuluan  
 
Laporan ini disiapkan untuk Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, dan 
Dairy Australia.  
 
Riset ini dilaksanakan sebagai hasil dari diskusi di Melbourne pada bulan Maret 2005 yaitu di 
dalam Kelompok Kerja Indonesia-Australia dalam bidang Pertanian dan Pangan terutama 
dalam Taskforce Peternakan dan Produk-produk Hewan. Dairy Australia menyediakan dana 
untuk riset ini. Pendapat yang disampaikan dalam laporan ini bukanlah pendapat dari Dairy 
Australia atau pihak manajemennya. 
 
Tujuan utama riset ini adalah untuk menghasilkan analisa SWOT (Kekuatan, Kelemahan, 
Peluang dan Ancaman) yang menggambarkan situasi yang berhubungan dengan 
perkembangan komersial industri peternakan sapi perah di Indonesia pada periode setelah 
tahun 1998. 
 
Banyak riset yang telah dilakukan terhadap industri peternakan sapi perah Indonesia di masa 
lalu tetapi belum ada yang mempertimbangkan arah strategis di masa depan untuk industri ini 
di lingkungan komersial yang sekarang berlangsung di Indonesia. Kebanyakan dari riset pada 
waktu yang lalu dilakukan oleh akademisi atau petugas pemerintah dalam lingkungan yang: 
 
! Masih memberlakukan Rasio Susu; dan  
 
! Fokus dari strategi industri lebih untuk membina supplier komoditi untuk industri 

pengolahan susu daripada usaha peternakan komersial.  
 
Karena gambaran peternak kecil di Indonesia bersifat kompleks, maka analisis yang 
dilakukan dalam laporan ini sangat terperinci sehingga dapat memberikan dasar bagi analisa 
pemecahan masalah yang realistis yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.  
 
Bentuk riset yang mendukung isi laporan ini meliputi: 
 
! Studi pustaka; 
 
! Wawancara dengan wakil pemerintah, koperasi, manajemen perusahaan dan akademisi di 

Indonesia, Australia, Jepang yang telah terlibat atau pernah terlibat pada berbagai 
tingkatan dalam industri peternakan sapi perah Indonesia; dan 

 
! Observasi yang dilakukan pada industri, jalur distribusi dan pasarnya.  
 
Manajemen senior Direktorat Jenderal Peternakan telah membantu dalam pengumpulan data, 
beberapa survey, dan interview yang dilakukan sebagai bagian dari riset ini. 
 
Organisasi yang telah menyediakan informasi untuk riset ini adalah: 
 
! Departemen Pertanian Indonesia dan Dinas Peternakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, dan Sumatera Utara; 
 



Analisa SWOT Industri Peternakan Sapi Perah Indonesia 2005                                 Pendahuluan dan Profil Indonesia 
 

September 2005 
Stanton, Emms & Sia 

2

! Pemerintah propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara; 
 
! Biro Pusat Statistik Indonesia, Meneg Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia 

dan Badan Meteorologi and Geofisika Indonesia;  
 
! GKSI and kantor regionalnya; 
 
! Industri Pengolahan Susu (IPS), PT Unilever Indonesia, PT Nestlé Indonesia, PT Friesche 

Vlag Indonesia, PT UltraJaya Milk Industry, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Industri 
Susu Alam Murni, Carrefour Indonesia and PT Tetra Pak Indonesia;  

 
! The Department of Primary Industries, State of Victoria (Kyabram), University of 

Melbourne, Glenormiston (Institute of Land and Food Resources), Red Sky Agriculture 
Pty Ltd, University of Queensland (Department of Economics), Universitas Diponegoro, 
Heifer International, the Japan International Cooperation Agency (JICA) and the 
Canadian Co-operative Association (CCA);   

 
! Manajemen senior koperasi yang beroperasi di industri peternakan sapi perah di Jawa 

Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Taurus Dairy Farms dan CV Cita Nasional. 
Peternak perseorangan di Sumatera Utara; dan 

 
! The World Bank group, the Asian Development Bank dan beberapa lembaga bantuan 

internasional yang diinterview secara tertutup. 
 
1.2 Gambaran kegunaaan laporan ini  
 
Laporan ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang dapat digunakan Direktorat 
Jenderal Peternakan untuk menyusun strategi jangka panjang berbasis komersial untuk 
industri peternakan sapi perah dengan orientasi: 
 
! Memaksimalkan faktor eksternal yang memberikan peluang bisnis dan pendapatan bagi 

peternak kecil dan koperasinya; 
 
! Meminimalkan pengaruh faktor eksternal yang dapat mengancam atau menantang 

peternak kecil dan koperasinya; 
 
! Mengembangkan dan memaksimalkan penggunaan kekuatan industri peternakan sapi 

perah yang ada sekarang untuk tujuan masa depan. 
 
! Menghilangkan atau meminimalkan kelemahan industri peternakan sapi perah yang ada 

sekarang. 
 
Laporan ni merupakan yang pertama dari tiga seri laporan. Dua laporan lainnya berjudul: 
 
! Analisa SWOT Industri Peternakan Sapi Perah Jawa Tengah, yang juga memasukkan 

appendix berjudul "Pandangan Pertama" Analisa SWOT KSU Andini Luhur, Jawa 
Tengah. 

 
! Medan dan Dataran Karo, Sumatera Utara - 2005: Review Awal dari Keadaan Industri 

Peternakan Sapi Perah Lokal dan Pasar Susu.  
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1.3 Profil Indonesia 
 
1.3.1 Populasi Indonesia  
 
Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang paling tinggi populasinya. Memiliki 
populasi sekitar 220 juta orang pada saat ini. Populasi tumbuh sekitar 1,5% per tahun dan 
diperkirakan meningkat menjadi 240 juta pada tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah 
penduduk berumur di bawah 19 tahun yang cukup besar (Lihat tabel dibawah).  
 

Indonesia di tahun 2004 - % populasi dari kelompok umur 

 
Sumber: Pemerintah Indonesia/ADB 

 
Populasi usia muda bersifat positif terhadap pengembangan pasar dan menciptakan bisnis dan 
pekerjaan. Penduduk berumur di bawah 19 tahun merupakan kumpulan pelanggan baru 
dimasa mendatang. Hal ini merupakan salah satu alasan kenapa perusahaan produk 
konsumen, seperti Unilever, melakukan investasi besar di Indonesia selama 5 tahun yang 
lalu.   
 
1.3.2 Kinerja ekonomi Indonesia saat ini dan prospek ekonomi di masa depan 
 
Pendapatan GDP per capita Indonesia dilaporkan mencapai US$ 1.103 (berdasarkan harga 
berlaku) di tahun 2004. Hal ini sebanding dengan US$ 3.400 ketika dilaporkan dengan dasar 
PPP (Purchasing Power Parity).   
 
Ketika menjadi negara kedua Asia yang terkena krisis ekonomi dan nilai tukar mata uang di 
tahun 1997/1998, Indonesia berada dalam periode perkembangan ekonomi yang stabil dan 
moderat (lihat Tabel dibawah ini). 
 

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia - 2000 sampai 2004 
 

 2000 2001 2002 2003  2004 
      
% pertumbuhan 
GDP 

 
4,8 

 
3,3 

 
3,7 

 
4,1 

 
4,8 

      
 
Sumber: Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank.  

 

50 - 59 tahun
7%

Lebih dari 60 
tahun
8%

40 - 49 tahun
12%

30 - 39 tahun
16% 20 - 29 tahun

19%

Dibawah 19 
tahun
38%
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Indikator Ekonomi Indonesia lainnya  - 1999 sampai 2003 
 

 1999 2000 2001 2002 2003
  
GDP per-kapita dalam  
US$ 

 

! Nominal 678 717 674 808 963
! Basis PPP * 2.899 3.056 3.198 3.334 3.490
  
Tingkat inflasi (harga 
konsumen) 

 
20,5%

 
3,7%

 
11,5%

 
11,9% 

 
2,0%

  
Rupiah: US$ 1,00 ** 7.085 9.595 10.400 8.940 8.465
  
*: Basis Purchasing Power Parity .  **: Tingkat pada akhir tahun . 
Sumber: Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank 

 
Prospek masa depan Indonesia telah meningkat sejak pemilihan Presiden baru di tahun 2004. 
Kejadian ini telah menjadi titik tolak peningkatan kepercayan investor terhadap Indonesia 
yang telah meningkatkan investasi asing langsung. 
 
Perkiraan menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan meningkat sebesar 5,5% dan 
6,5% di tahun 2005 dan antara 6% dan 6,5% di tahun 2006, yang dipengaruhi oleh 
meningkatnya harga minyak dan kebijaksanaan pemerintah yang terkait. Jika hal ini terjadi, 
perekonomian Indonesia akan mengalami pertumbuhan paling cepat sejak krisis mata uang 
dan ekonomi di Asia tahun 1997/1998.   
 
Tanpa mengesampingkan beberapa pertimbangan mengenai tingkat inflasi sekitar 6,5% dan 
beberapa keterlambatan dalam menyusun kebijakan reformasi ekonomi, perkiraan ini bersifat 
positif terhadap perkembangan pasar konsumen selama 3 tahun mendatang.    
 
1.3.3 Gambaran pasar Indonesia untuk produk susu  
 
Pasar produk susu Indonesia berukuran besar tapi terpecah-pecah disebabkan sifat dari pasar 
konsumen. Nilai produk di pasar dilaporkan sebesar Rp 7.352,5 milyar (US$820 juta) di 
tahun 2002 (Lihat diagram dibawah). Impor produk susu kemasan eceran dalam tahun yang 
sama mencapai Rp 160,5 milyar (US$ 18 juta) berdasarkan CNF. 

 
 Produk Susu Olahan Indonesia tahun 2002 - Rp 7.352,5 milyar 

Sumber: Survey Biro Pusat Statistik (Data terakhir, kecuali produk pasar ternak) 

Susu formula
8%

Yoghurt dan 
minuman 

berdasar susu
5%

Susu lainnya - 
produk dasar

4%

Susu lainnya - 
berdasar bubuk

3%
Es krim dengan 

hasil susu
5%

Susu cair
13%

Susu bubuk, 
bukan susu 

formula
49%

Susu kental 
manis
13%
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Bisnis pengolahan susu di Indonesia dibangun dengan baik dan dalam ukuran besar. Mereka 
dapat bertahan di pasaran di antara produk eceran kemasan impor karena: 
 
! Merek lokal mereka kuat, dikenal dengan baik oleh konsumen lokal. Kebanyakan produk 

impor tidak dikenal konsumen Indonesia. 
 
! Kekuatan jalur pemasaran dan distribusi, termasuk didalamnya kampanye iklan dan 

promosi (A&P). Jumlah pengeluaran A&P merek-merek terkenal diperkirakan antara 
10% dan 15% dari keuntungan kotor.  Secara kontras, produk impor jarang diiklankan 
atau melakukan promosi di jalur eceran Indonesia; dan 

 
! Kompetisi harga dibandingkan dengan produk kemasan eceran impor di pasaran. Dalam 

segala hal, produk Indonesia lebih murah dibandingkan dengan barang impor. 
 

Perbandingan antara Harga Pabrik Produk Kemasan Eceran Lokal  
dan CNF Produk Impor Sebelum Dikenai Pajak Impor di tahun 2002 

 
 Harga rata-rata 
  
Susu cair (harga rata-rata):  
! Susu UHT produk Indonesia Rp 3.877 per liter 
! Susu hasil pasteurisasi produk Indonesia:  

" Dari industri pemrosesan susu Rp 3.853 per liter 
" Dari industri es krim Rp 4.000 per liter  

! Susu impor (dengan lemak) Rp 7.020 per liter 
  
Yoghurt (harga rata-rata):  
! Yoghurt produk Indonesia Rp 3.563 per liter 
! Yoghurt impor Rp 15.480 per liter 
  
Es krim (harga rata-rata)  
! Es krim produk Indonesia Rp 21.742 per kg 
! Es krim impor Rp 29.493 per kg 
  
Catatan: Harga produk Indonesia adalah harga rata-rata pabrik. Harga dari produk impor adalah harga 
rata-rata CNF sebelum ditambah biaya pendaratan dan bea cukai. 
Sumber: Biro Pusat Statistik Indonesia (Rata-rata dari survey data impor dan industri olahan) 

 
Perbedaan antara harga produk impor dan lokal meningkat secara signifikan belakangan ini di 
jalur distribusi moderen, seperti supermarket dan hypermarket, karena retailer meminta 
margin yang lebih besar dari barang-barang impor. Beberapa poin penting yang perlu 
diperhatikan dalam area ini adalah: 
 
! Mark up yang dilakukan retailer terhadap produk impor berakibat pada situasi dimana 

harga retail dari barang impor dapat mencapai 2 sampai 4 kali dari produk Indonesia.  
 
! Diskusi dengan kelompok berpenghasilan tinggi di Indonesia di sebuah supermarket di 

Jakarta mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih produk lokal yang berkualitas baik 
dan berharga terjangkau, seperti; merek Greenfields, daripada produk bermerek impor. 
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! Diskusi dengan manajemen ritel mengindikasikan bahwa expatriats yang tinggal di 
Indonesia lebih suka mengkonsumsi produk susu impor. Untuk alasan ini, permintaan 
akan susu impor merupakan pangsa pasar yang kecil, jika dibandingkan dengan produk 
buatan Indonesia. 

 
Struktur hasil produksi industri pengolahan susu Indonesia dipengaruhi oleh beberapa 
kenyataan yang ada dalam struktur pasar konsumen, yaitu kemampuan konsumen dalam 
membayar produk tersebut. 
 
Informasi yang akurat tentang struktur pasar konsumen tidak ada. Sumber industri 
memperkirakan: 
 
! Kelompok konsumen berpenghasilan tinggi di Indonesia berkisar antara 2 sampai 5 juta 

orang, yang berdomisili di Jakarta dan daerah Jawa Barat.  
 
Mereka adalah orang-orang yang menjadi target utama produk berharga tinggi, seperti 
susu cair pasteurisasi, yoghurt, es krim premium, dan susu formula kualitas tinggi dan 
susu bubuk. Mereka juga termasuk keluarga expatriat yang merupakan konsumen utama 
dari produk impor. 
 

! Kelompok konsumen berpenghasilan menengah berkisar antara 8 sampai 15 juta orang 
yang berdomisili di Jakarta dan tempat lain di Indonesia.  

 
Kelompok ini adalah target dari segala bentuk produk susu, walaupun permintaan akan 
produk berharga mahal tidak begitu kuat. Disebabkan karena tingkat pendapatan rumah 
tangga mereka, kelompok ini tidak memiliki permintaan tertentu akan produk impor, 
meskipun sesekali membeli juga produk tersebut untuk sekedar mencicipi. 
 
Kelompok konsumen ini sekarang manjadi mayoritas di pasar makanan kemasan 
bermerek karena merupakan konsumen yang paling sering mengkonsumsi makanan 
tersebut, terutama yang dibuat di Indonesia dan dipasarkan dengan merek terkenal seperti 
Nestle, Friesche Vlag, UltraJaya, Indomilk, dll. 
 
Survey konsumen yang dilakukan Stanton, Emms & Sia pada 500 ibu rumah tangga dari 
kelompok ini di tahun 2004 mengindikasikan bahwa mereka semakin teliti dalam hal 
kualitas dalam memutuskan makanan yang akan dibeli untuk keluarganya, khususnya 
anak-anak.   

 
! Kelompok konsumen berpenghasilan rendah di Indonesia yang pada umumnya 

berdomisili di desa dan kota pinggiran berkisar antara 60 sampai 100 juta orang.  
 
Mereka adalah target pasar produk olahan rumah tangga dan perusahaan makanan yang 
memasok produk cepat saji, seperti Unilever. Tantangan dalam membangun pasar 
diantara konsumen ini adalah sensitifitas mereka terhadap harga produk. 

 
Mereka hanya memiliki permintaan pasar yang terbatas akan produk susu yang bermerek 
yang diproduksi perusahaan pengolah susu Indonesia. Produk utama yang dikonsumsi 
kosumen ini adalah:  
 
! Susu kental manis; dan  
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! Kemasan kecil susu bubuk dan susu formula, diproduksi secara khusus untuk pasar 
ini.  

 
Konsumen ini sangat penting untuk susu yang dihasilkan peternak kecil karena berada 
lebih dekat ke daerah peternakan. 
 

Populasi Indonesia lainnya, yaitu antara 100 dan 150 juta orang, mempunyai pendapatan 
yang rendah dan tidak mewakili pasar mayoritas untuk semua jenis produk susu.  
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2. Profil industri peternakan sapi perah  
 
2.1 Organisasi-organisasi penting dalam industri peternakan sapi perah saat ini 
 
Indonesia memiliki beberapa organisasi berbeda yang terlibat dalam industri peternakan sapi 
perah. Seluruh organisasi ini memiliki dampak pada trend perkembangan industri, termasuk 
didalamnya: 
 
! Kebijakan pengembangan industri sebagai bagian pengembangan ekonomi pedesaan;  
 
! Peraturan industri;  
 
! Pembiayaan industri dan investasi; 
 
! Strategi industri dan bisnis; dan  
 
! Masalah lain seperti pengembangan teknis, pemuliaan, kesehatan dan kebersihan, 

manajemen peternakan, ketrampilan peternak, pemasaran dan perdagangan  
 
Saat ini, empat organisasi utama mempunyai pengaruh terbesar dalam penyusunan kebijakan 
industri peternakan sapi perah dan strateginya (Lihat tabel di bawah ini). 
 

Organisasi Penting Penyusun Kebijakan Peternakan Sapi Perah  
 
       
   Departemen Pertanian

 
   

       
       
       
       
 Pemerintahan 

Propinsi, 
Kabupaten dan 

Kota 

 Industri Peternakan 
Sapi Perah (Koperasi 
dan Peternak kecil) 

 Meneg Koperasi 
dan Usaha Kecil 

Menengah 

 

       
       
       
       
    

GKSI 
 

   

   
Dua grup organisasi lainnya yang juga mempengaruhi perkembangan industri peternakan sapi 
perah melalui keterlibatan aktif mereka dalam basis operasional: 
 
! Organisasi asing, kebanyakan organisasi pemberi bantuan dan teknis yang membiayai 

pengembangan operasional dan konsultasi untuk pengembangan industri di masa depan. 
Termasuk diantaranya: Australia, Canada, Jepang, USA dan negara Eropa seperti 
Belanda.   
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! Perusahaan pengolahan susu yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan komersil ini 
mengelola pusat pengolahan susu. Mereka juga memainkan peran penting dalam 
penyediaan pelayanan teknis, konsultasi, dan ada juga yang membiayai peternak anggota 
koperasi yang memasok susu untuk mereka. Perusahaan ini adalah Nestlé, Sari Husada, 
Indomilk, UltraJaya Milk, dan Friesche Vlag (Perusahaan Joint Venture Friesland 
Coberco).     

 
Badan pemerintah lainnya yang mempunyai pengaruh terbatas pada peternakan sapi perah: 
 
! Departemen Kesehatan (masalah kesehatan makanan);  
 
! Departemen Perdagangan (perdagangan produk susu);  
 
! Departemen Perindustrian (investasi komersial);  
 
! Departemen Dalam Negri (masalah pemerintahan); dan  
 
! Departemen Tenaga Kerja (menyediakan pelayanan distribusi ternak dan penyuluhan). 
 
Koperasi lokal yang berinteraksi dengan organisasi tersebut atas nama anggotanya, peternak 
kecil, termasuk didalamnya: 
 
! Koperasi peternakan sapi perah; dan 
 
! Koperasi yang berbasis lebih luas yang mempunyai unit usaha peternakan sapi perah. 
 
Koperasi-koperasi ini bertanggungjawab atas manajemen operasional industri pada tingkat 
lokal, termasuk didalamnya aspek teknis dan keuangan.  
 
2.2 Penyusunan kebijakan dan lingkungan manajemen makro di Indonesia saat ini 
 
Manajemen makro dan penyusunan kebijakan industri peternakan sapi perah sekarang lebih 
terpilah pilah dan kompleks dibandingkan sebelum tahun 1998. Dengan demikian, sistem 
pengumpulan informasi, yang mencakup indikator kinerja secara terbatas untuk industri, 
hampir sama sebelum tahun 1998. 
 
Situasi kompleks yang terjadi pada tahun 2005 telah berkembang dari meningkatnya otonomi 
yang diberikan kepada pemerintahan propinsi setelah tahun 1998 dan beberapa perubahan 
yang berhubungan dengan: 
 
! Pengaturan pembiayaan pedesaan dan program pengembangan industri pertanian. 

Pembiayaan program sejenis ini bersifat kompleks dan bisa disediakan oleh pusat, 
propinsi dan pemerintahan lokal melalui beberapa jalur pembiayaan dan otorisasi yang 
bervariasi.  

 
! Jalur komunikasi (dan tanggung jawab) antara berbagai organisasi, terutama departemen 

pemerintahan, yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan program pengaturan dan 
pengembangan pedesaan. 
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Perubahan dalam pengaturan pembiayaan mempunyai pengaruh langsung pada struktur garis 
komunikasi yang ada antara: 
 
! Wakil pemerintahan yang bekerja di pedesaan dan mengimplementasikan kebijakan 

pengembangan pedesaan melalui program pengembangan daerah lokal secara aktif, 
termasuk penyuluhan; dan  

 
! Wakil pemerintahan yang bekerja di Jakarta yang mengembangkan dan 

mengimplementasikan kebijakan nasional dan pengembangan industri pada wilayah 
pedesaan.   

 
Meskipun banyak keuntungan yang diperoleh dari lokalisasi fungsi pemerintahan melalui 
kebijakan otonomi, situasi yang telah berkembang di sektor peternakan, akan memperlemah 
manajemen makro dan pembuatan kebijakan industri peternakan sapi perah. Evolusi dari 
fungsi sejak tahun 1998 telah memperlihatkan: 
 
! Terpecahnya alur komunikasi antara berbagai organisasi yang terlibat dalam industri 

peternakan sapi perah; dan 
 
! Mengurangi pandangan strategis dari industri peternakan sapi perah, seperti tidak ada 

satupun organisasi yang mempunyai pengertian yang jelas tentang kinerja keuangan dan 
non-keuangan dari industri dan komponen koperasi serta peternakan.  

 
Situasi ini merupakan tantangan bagi penyusunan kebijakan di masa mendatang yang 
mencakup industri peternakan sapi perah karena hal tersebut tidak memberikan informasi 
yang cukup kepada para pembuat kebijakan tentang: 
 
! Masalah sebenarnya yang perlu disampaikan dalam industri peternakan sapi perah 

melalui kebijakan pemerintah dan program pengembangan yang sesuai; 
 
! Area permasalahan dan yang kurang berkembang didalam industri peternakan sapi perah 

yang memerlukan bantuan pengembangan yang terfokus melalui: 
 

" Program pengembangan yang dibiayai pemerintah dan jasa penyuluhan; atau 
 
" Program berbantuan dalam bidang pengembangan.  

 
Digabung secara keseluruhan dengan kelemahan yang terdapat dalam indikator kinerja yang 
digunakan oleh pemerintahan Indonesia dalam mengevaluasi industri peternakan sapi perah 
sebelum tahun 1998, hal ini telah menyebabkan dilaksanakannya kebijakan yang: 
 
! Terpecah-pecah dan dalam beberapa kasus terlihat “hit and miss”; dan  
 
! Tidak terfokus dalam beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh industri peternakan sapi 

perah di masa depan, khususnya: "kisah sukses yang bisa diulang di tingkat nasional”. 
 
Contoh dari masalah yang timbul dari situasi ini berkisar antara: 
 
! Penargetan program bantuan dan follow up dari program bantuan yang dihentikan; 
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! Proyek investasi modal dalam koperasi sektor peternakan sapi perah; 
 
! Program pemuliaan;  
 
! Impor sapi perah; 
 
! Program pendidikan dan pelatihan koperasi dan anggotanya, terutama setelah adanya 

hukum, peraturan dan pedoman koperasi yang baru;  
 
! Proyek energi yang dapat diperbaharui, yang kelihatannya akan lebih relevan dalam 

perubahan kebijakan subsidi energi dan trend dalam harga minyak yang meningkat;  
 
! Beberapa aspek penyuluhan yang diberikan kepada peternak sapi perah, yang dihambat 

oleh masalah pembiayaan sejak tahun 1998;  
 
! Pengaturan pembiayaan koperasi dan permintaan baru Bank Indonesia pada pihak Bank 

yang terlibat dalam peminjaman kepada berbagai bentuk usaha, termasuk koperasi; dan 
 
! Iklim yang berubah dan pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup peternakan sapi perah 

yang dikelola peternak kecil. 
 
Bab-bab berikutnya dari laporan ini akan menyajikan temuan yang lebih detail dari masalah 
diatas. 
 
Tidak ada satupun organisasi yang dapat dipersalahkan untuk situasi kompleks yang terjadi 
dalam tahap pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Alasan yang menyebabkan terjadi 
situasi tersebut adalah perubahan yang cepat dalam skenario: 
 
! Kebijakan otonomi dan perubahan yang berhubungan dengan pembiayaan pemerintah 

dan jalur-jalur pelaporan;    
 
! Hukum baru yang mencakup perusahaan dan perbankan (mencakup pinjaman kepada 

bisnis pertanian) yang disusun sebagai hasil dari modernisasi hukum industri pelayanan 
keuangan Indonesia sejak tahun 1998; 

  
! Pasar yang lebih bebas untuk produk pertanian yang diproduksi peternak kecil, termasuk 

didalamnya liberalisasi pasar yang dulunya terkontrol; dan 
 
! Peraturan pangan baru, yang mana: 
 

" Telah berubah/ditingkatkan pada persyaratan kualitas bahan baku, termasuk susu 
segar, yang digunakan oleh industri makanan dan minuman Indonesia yang 
melakukan pengolahan, terutama masalah kebersihan (bakteri), masalah keamanan 
makanan (bahan baku yang disetujui) dan kontaminasi (residu pertanian, termasuk 
obat-obatan). 

 
" Telah mengindentifikasi susu dan produknya merupakan sektor produksi yang 

memerlukan perhatian khusus karena sebagian besar dikonsumsi balita, anak kecil, 
dan wanita hamil.  
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" Ketentuan hukum yang menuju ke peningkatan pengawasan kualitas yang diterapkan 
pada kegiatan peternakan yang menghasilkan produksi untuk konsumsi manusia, 
ternasuk didalamnya bahan baku untuk makanan olahan, contohnya susu segar.   

 
Sebagai akibat perubahan yang terjadi, diperlukan strategi pengembangan yang lebih terfokus 
yang akan memberikan seluruh organisasi pemerintahan kesempatan menyusun kebijakan 
baru dan lebih terkoordinir dan program yang dapat memfasilitasi perkembangan koperasi 
peternakan sapi perah yang lebih kuat dan demokratis, yang mana: 
 
! Dapat berkompetisi dengan lebih efektif dalam pasar bebas yang lebih terfokus pada 

kualitas yang ada saat ini dan akan terus diberlakukan di masa depan, dan; 
 
! Memaksimalkan penghasilan anggotanya melalui strategi baru yang berorientasi kepada 

pasar daripada strategi yang terfokus pada supplai seperti di masa lampau.    
 
2.3 Bidang kegiatan dan tanggung jawab organisasi yang terlibat dalam industri 

peternakan sapi perah saat ini 
 
Gambaran berbagai kegiatan penting dan tanggung jawab organisasi utama yang terlibat 
dalam penyusunan kebijakan industri peternakan sapi perah dan manajeman makro adalah 
sebagai berikut: 
 

Organisasi Kegiatan/tanggung jawab 
Departemen Pertanian, 
termasuk didalamnya 
Direktorat Jenderal 
Peternakan (Ditjen 
Peternakan)  
 

Penyusunan kebijakan dan implementasi pada sektor 
dan keterlibatan langsung lainnya pada pelayanan 
kesehatan hewan, sanitasi, dan aktifitas pemuliaan, 
dan pengembangan unit pengolahan susu skala kecil 
di pedesaan yang ditargetkan.  
 

Meneg Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah 
 

Peraturan koperasi. Pendanaan poyek pengembangan 
koperasi. Mengimpor ternak untuk digunakan dalam 
industri peternakan sapi perah. 
  

Pemerintahan propinsi, 
termasuk didalamnya 
Dinas Peternakan 
 

Persetujuan investasi bisnis peternakan sapi perah di 
wilayah kerjanya. Implementasi program 
pengembangan di wilayah kerjanya dan penyediaan 
jasa  penyuluhan  
 

GKSI (Gabungan 
Koperasi Susu Indonesia) 

Mewakili kepentingan anggota koperasi pada tingkat 
nasional dalam hal perdagangan susu, termasuk 
negosiasi harga susu dengan pembeli utama. 
Koordinasi aktifitas lainnya seperti: IB, supplai 
pakan, dan bantuan teknis. Pengoperasian pusat 
pengolahan susu di pulau Jawa. 
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2.4 Trend produksi susu 
 
Peternak sapi perah Indonesia telah menghasilkan 535,9 juta liter susu di tahun 2004, naik 
dari 498 juta liter di tahun 2000 (lihat tabel di bawah). 
 

Produksi susu cair di Indonesia – 2000 sampai 2004 
 

 2000 2001 2002 2003 2004* 
 Ton Ton Ton Ton Ton 
      
Produksi 498.009 479.950 493.370 514.170 535.850
      
% perubahan +14,2 % (3,6%) + 2,8 % + 4,2 % +4,2 %
      
*: Angka sementara. 
Sumber: Ditjen Peternakan, Departmen Pertanian dan GKSI Jakarta 

 
Pulau Jawa terus menjadi wilayah utama peternakan sapi perah di Indonesia, mencakup 97% 
dari produksi susu nasional di tahun 2004, menurun sedikit dari 99% di tahun 2000 yang 
diperkirakan karena adanya peningkatan produksi susu di Aceh tahun 2003 dan 2004. 
 
Bagan di bawah ini memberikan gambaran tentang trend jangka panjang produksi susu di 
Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan wilayah lainnya di Indonesia dari tahun 1996 
sampai 2004. 
  

Produksi susu di Indonesia dalam ton - 1996 ke 2004 

Sumber: Ditjen Peternakan, Depratemen Pertanian (Hasil sementara tahun 2004) 
 
Dua daerah yang aktifitas produktifitasnya paling dinamis: 
 
! Jawa barat, produksi telah bangkit dari kejatuhan yang terjadi dalam periode krisis tahun 

1998. Angka sementara yang dirilis tahun 2004 memperlihatkan Jawa Barat sekali lagi 
menjadi produsen susu cair terbesar di Indonesia. 

 
! Jawa Timur, mengalami peningkatan produksi susu secara bertahap selama periode 1996 

sampai 2004.  
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2.5 Ukuran dan struktur industri    
 
Di tahun 2002, Indonesia memiliki 417 organisasi peternakan sapi perah (ditulis sebagai 
“peternakan” dalam laporan resmi) yang meliputi koperasi dan bisnis perorangan, naik dari 
342 organisasi peternakan sapi perah di tahun 1999. Industri tersebut sangat tersebar: 
 
! Sebagian besar dari komponen organisasinya adalah koperasi yang dimiliki oleh peternak 

kecil.  
 
! Jumlah peternak di industri sangat besar, yaitu 95.526 orang di tahun 2004, naik dari 

80.931 orang di tahun 1999. 
  
Sebuah gambaran dari trend perkembangan jumlah perusahaan peternakan sapi perah dan 
peternak selama periode 1999 sampai 2004 dicakup dalam tabel dibawah ini. 
 

Trend dari Perkembangan Industri Peternakan Sapi Perah – 1999 sampai 2004 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004
       
Peternakan:   
   
! Jumlah 

perusahaan 
peternakan 

 
342 

 
348

 
422

 
417

 
NA 

 
NA

! % perubahan +0,9% + 1,8% + 21,3% ( 1,2%) - -
   
Peternak:   
   
! Jumlah 

peternak 
 

80.931 
 

87.484
 

88.856
 

95.597
 

93.896 
 

92.526
! % perubahan + 0,8% + 8,1% + 1,6% + 7,6% (1,8%) (1,5%)
       
*: NA: Data tak tesredia 
Sumber: Ditjen  Peternakan, Departemen Pertanian dan GKSI Jakarta 

 
Berdasarkan data diatas, jumlah perusahaan peternakan baru yang didirikan mungkin telah 
meningkat pesat di tahun 2001. Tambahan lagi, data dari peternak menunjukkan bahwa 
jumlah peternak baru yang memasuki industri mungkin telah meningkat pesat di tahun 2002. 
Tidak ada informasi yang tersedia atas trend tersebut. 
 
Tidak ada detail yang tersedia tentang kinerja keuangan industri peternakan sapi perah karena 
tidak ada badan yang mengumpulkannya, atau sistem yang dapat mengumpulkan data seperti 
itu. Harus diperhatikan bahwa: 
 
! Salinan (fotocopy) laporan tahunan sejumlah koperasi peternakan sapi perah yang 

dikumpulkan sebagai bagian dari riset ini.  
 
! Laporan tahunan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyusun profil keuangan dalam 

bentuk apapun atas industri ini. Hal ini disebabkan tidak ada standar sistem pelaporan 
yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi peternakan sapi perah di 
Indonesia.  
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Tabel di bawah memberikan gambaran jumlah peternakan sapi perah (koperasi sapi perah 
primer) yang telah beroperasi di wilayah utama peternakan sapi perah pada tahun-tahun 
terakhir yang datanya tersedia.  
 

Jumlah Koperasi Peternakan Sapi Perah Utama - 1996 sampai 2002 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
   
Jawa Timur 185 185 181 185 187 139 150
Jawa Barat 45 44 43 44 46 148 136
Jakarta 28 28 28 27 28 70 72
Jawa Tengah 75 75 74 74 75 48 48
Sumatra Utara 5 5 5 5 5 4 4
Yogyakarta 7 7 7 7 7 3 3
   
Jumlah 
peternakan 

 
345 344 339 342 348

 
422 417

   
 
Sumber: Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian 

 
2.6 Profil populasi sapi perah di Indonesia  
 
Populasi sapi perah Indonesia dilaporkan sebesar 379.632 ekor pada tahun 2004, naik dari 
341,000 ekor di tahun 2000 (Lihat tabel dibawah).  
 

Populasi ternak perah Indonesia (Hanya sapi perah) - 2000 ke 2004 
 

 2000 2001 2002 2003 2004* 
 Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor 
      
Ternak 
nasional 

341.000 346.998 358.386 368.470 379.632

      
% perubahan + 2,7% + 1,8% + 3,3% +2,8% +3,0%
      
*: Angka sementara. 
Sumber: Ditjen  Peternakan, Departmen Pertanian dan GKSI Jakarta 

 
Perkembangan pertumbuhan populasi sapi perah nasional adalah rendah, sekitar 1,7% per 
tahun dari periode antara 1996 sampai 2004. Bagan dibawah ini menunjukkan gambaran 
perkembangan populasi sapi perah di Indonesia dalam jangka panjang. 
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Populasi sapi perah di Indonesia - 1996 sampai 2004 

Sumber: Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian dan GKSI Jakarta 
 
Dalam periode ini terlihat: 
 
! Penurunan populasi sapi perah Jawa Barat pada periode krisis ekonomi yang diikuti oleh 

peningkatan secara bertahap populasi sapi perah di propinsi tersebut dari tahun 1999 dan 
seterusnya. 

 
! Peningkatan secara bertahap populasi sapi perah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 
 
! Secara relatif jumlah populasi sapi perah di bagian Indonesia lainnya dalam keadaan 

statis. 
 
2.7 Tinjauan indikator kinerja industri peternakan sapi perah 
 
Seperti dijelaskan sebelumnya, tidak ada data keuangan yang tersedia untuk industri sehingga 
kinerja biasanya direview berdasarkan berbagai data non-keuangan yang dikumpulkan. Tabel 
dibawah ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja nasional berdasarkan data yang 
tersedia. 
 

Indikator Kinerja Industri Peternakan Sapi Perah Nasional Indonesia:  
2000 sampai 2004 

 2000 2001 2002 2003 2004*
      
Jumlah produksi susu per sapi 
perah per tahun (liter) 

 
1.460

 
1.383

 
1.376

 
1.395 

 
1.411

  
Jumlah rata-rata sapi perah per 
peternak (ekor)) 

 
3,9

 
3,9

 
3,7

 
3,9 

 
4,1

  
Jumlah produksi susu per 
peternak per tahun (liter) 

 
5.692

 
5.401

 
5.161

 
5.476 

 
5.791

  
*: Angka sementara. 
Sumber: Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian dan GKSI Jakarta 
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Rata-rata diatas didukung oleh perbedaan dalam kinerja di berbagai daerah di Indonesia. 
Secara khusus, produksi susu tahunan rata-rata per sapi berbeda secara signifikan dari 
propinsi yang satu dengan yang lain (lihat Table dibawah).  
 

Produksi Susu Tahunan Rata-rata per ekor Sapi  - 1996 sampai 2004 
(di wilayah produsen utama) 

Sumber: Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Pertanian, Indonesia 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Pertanian, peningkatan produktifitas 
terlihat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara kontras, produktifitas di Jawa Tengah tidak 
meningkat tetapi tetap sama selama periode 1996 sampai 2004. Laporan tambahan yang 
mencakup Jawa Tengah menyediakan informasi yang lebih jauh tentang statistik produksi 
yang rendah yang dilaporkan di propinsi ini. 
 
2.8 Gambaran pasar susu segar lokal 
 
2.8.1 Penggunaan susu segar saat ini 
 
Susu segar digunakan untuk beberapa tujuan di Indonesia (lihat tabel dibawah). Penggunaan 
utamanya adalah: 
 

Penggunaan Susu segar di Indonesia tahun 2004 

 
Sumber: Estimasi Ditjen Peternakan, GKSI, dan sumber-sumber perdagangan 
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! Susu tersebut dijual sebagai bahan baku industri pengolahan susu besar di Indonesia. 
Jumlah tersebut mewakili sekitar 80% dari penjualan susu segar di tahun 2004. 
Peternakan yang terlibat dalam aktifitas ini pada dasarnya adalah pemasok susu segar 
kepada industri ini. Transaksi penjualan diatur sebagai berikut: 
 
" Secara terpusat oleh GKSI; atau  

 
" Oleh koperasi non-GKSI yang telah menegosiasikan kontrak pengadaan (supplai) 

dengan perusahaan pengolah susu.  
 

Bisnis seperti ini merupakan dasar berkembangnya industri persusuan di Jawa Barat dan 
Jawa Timur. Beberapa point penting yang perlu diperhatikan: 
 
" Bahwa ada tingkat ketergantungan yang tinggi kepada industri pengolahan susu 

sebagai pembeli susu segar dalam wilayah tersebut.  
 

" Tingkat ketergantungan yang tinggi timbul karena kebijakan pemerintah yang 
mendorong hubungan antara peternak sapi perah dan pengolah susu yang bukan 
bagian dari organisasi peternak, dan bukan mendirikan koperasi yang berorientasi 
pemasaran dengan kemampuan pengolahan susu.  
 
Saat ini, kebijakan pemerintah berkisar pada konsep PIR (“Pola Inti Rakyat’ atau 
“Program Inti Rakyat”), yang dalam bahasa Inggris disebut “Small-holder Nucleus 
Farming Scheme”, dimana hubungan bisnis didorong antara perusahaan besar 
(sebagai pembeli) dan peternak kecil (sebagai supplier). 

 
! Digunakan oleh koperasi lokal untuk menghasilkan produk akhir mereka, seperti susu cair 

dan yoghurt, untuk dijual di pasar lokal. Jumlahnya sekitar 10% dari penjualan susu segar 
di tahun 2004. Peternak yang terlibat dalam aktifitas ini: 

 
" Berlokasi di wilayah yang jauh untuk melakukan transaksi penjualan dengan pabrik 

pengolahan susu  
 
" Memproduksi: 

 
- Susu segar yang kualitasnya rendah dan tidak memenuhi persyaratan pabrik 

pengolahan susu; atau 
 
- Kelebihan susu segar yang tidak dapat ditampung pabrik pengolahan susu. 

Sumber perdagangan lokal memberikan komentar tentang situasi ini dengan 2 
alasan: 
 
♦  Dalam beberapa kasus, produksi susu segar tidak dapat memenuhi kriteria 

pembelian dari industri pengolahan susu, terutama akibat masalah kualitas.  
 

♦  Dalam beberapa kasus lainnya, karena kapasitas pabrik pengolahan susu segar 
tidak cukup untuk menampung volume supplai yang tinggi. Tambahan lagi, 
permintaan susu cair dan yoghurt masih dalam tahap pertumbuhan di 
Indonesia, sehingga beberapa perusahaan tidak melihat kelebihan susu ini 
cukup komersil untuk dijadikan investasi.       
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Berdasarkan fakta-fakta di atas, IPS menyatakan bahwa anggotanya mempunyai 
kemampuan menyerap susu segar berkualitas tinggi yang disupplai oleh koperasi 
peternakan sapi perah.  

 
! Digunakan sebagai bagian dari makanan ternak muda (pedet) yang sedang digemukkan di 

peternakan. Jumlah ini merupakan 5% dari penjualan susu segar di tahun 2004. 
 
Peternak yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan peternak sapi perah marginal yang 
mengalami masalah dalam penjualan susunya. Di beberapa tempat di Jawa Tengah, 
pembesaran ternak sapi muda (pedet) telah menjadi bagian penting dalam bisnis peternak 
kecil yang tetap memelihara sapi perah. Peternak tersebut secara rutin menggunakan susu 
segar sebagai makanan tambahan pedet. 
 

2.8.2 Penggunaan susu segar lokal oleh industri pengolahan susu di Indonesia 
 
Sayangnya, disebabkan kurangnya pencatatan angka penjualan oleh koperasi-koperasi non- 
anggota GKSI, tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi dengan tepat jumlah susu segar 
lokal yang dibeli industri pengolahan susu.  
 
Estimasi yang diperoleh dari sumber-sumber perdagangan untuk riset yang dilaksanakan 
tahun 2002 mengindikasikan bahwa lebih dari 90% susu cair yang diproduksi di pulau Jawa 
dijual kepada industri pengolahan susu di tahun 2000. Seperti ditekankan sebelumnya, 
persentase ini telah menurun karena produksi susu segar telah tumbuh pada tingkat yang 
lebih cepat dari permintaan para pengolah susu. Pada saat para peternak sapi perah telah 
dapat meningkatkan volume produksi susunya, namun karena kualitas produk yang rendah 
telah mengurangi daya jual dari pertambahan produksi ini yang telah dirintis sejak tahun 
1998.  
 
Telah terbukti bahwa susu segar yang dihasilkan peternak Indonesia merupakan bahan baku 
penting dalam industri pengolahan susu. Penjualan oleh anggota Koperasi GKSI kepada 
industri telah berjumlah 376,600 ton susu segar yang belum diproses dengan nilai sebesar Rp 
654.9 milyar di tahun 2002, naik dari 313,085 ton yang bernilai Rp 305.3 milyar di tahun 
1998. Selama periode ini, penjualan GKSI kepada industri telah meningkat sebesar 4% per 
tahun dan kemudian mendatar di tahun 2003 dan 2004 (lihat table dibawah). 
 

Penjualan Susu segar GKSI kepada Industri Pengolahan Susu - 1997 - 2004 

Sumber: GKSI 
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Dari hasil diskusi dengan pengurus koperasi (sebagai bagian dari riset ini) mengindikasikan 
bahwa beberapa koperasi yang bukan anggota GKSI, juga menjual susu segar kepada industri 
pengolahan susu. Situasi ini timbul karena:  
 
! Keuntungan yang lebih besar dengan penjualan langsung kepada perusahaan pengolahan 

susu; dan  
 
! Di beberapa wilayah, contohnya Jawa Tengah, ketidakpuasan pengurus koperasi terhadap 

GKSI sebagai penghubung dengan perusahaan pengolah susu. Situasi ini dilaporkan 
sebagai alasan kenapa terjadi perubahan manajemen GKSI Jawa Tengah pada rapat 
anggota tahunan (RAT) pada awal Juni 2005. 

 
Di beberapa wilayah, sumber perdagangan lokal mengindikasikan bahwa: 
 
! Adanya trend yang berkembang kearah koperasi menjual langsung susunya kepada 

pengolah susu.  
 
! Transaksi penjualan langsung dapat menjadi proporsi yang meningkat dalam penjualan 

susu segar kepada industri pengolahan susu.  
 
Sayangnya tidak ada data yang dapat mendukung perkembangan yang dilaporkan ini. 
 
Di tahun 2004, sekitar 65% dari produksi susu segar nasional dijual oleh Koperasi GKSI 
kepada industri pengolahan susu. Sebagai hasilnya, walaupun organisasi ini mengalami 
beberapa permasalahan, fungsi penjualannya masih merupakan asset yang berharga bagi 
anggota koperasi dan anggota peternak.  
 
Tabel di bawah ini menyajikan informasi propinsi-propinsi yang dijadikan perusahaan 
pengolah susu sebagai sumber bahan baku. 
 

Sumber Susu segar bagi Perusahaan Pengolahan Susu Terbesar 
 

Propinsi Perusahaan 
Jawa Barat Indomilk 

Ultra Jaya 
Friesche Vlag 
Diamond 
 

Jawa Tengah Indomilk 
Friesche Vlag 
Nestlé 
Sari Husada 
 

Jawa Timur Nestlé 
 

 
Sumber: GKSI 

 
Tabel di bawah ini menyajikan detail dari jumlah susu segar yang diproduksi anggota 
koperasi GKSI yang dibeli perusahaan-perusahaan pengolahan susu di tahun 2004. 
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Susu segar yang Dibeli dari GKSI Jawa oleh Perusahaan Pengolahan Susu di  2004 

 
Nama perusahaan Jawa 

Barat/ 
Jakarta 

Jawa 
Tengah/ 

DIY 

Jawa 
Timur 

Total untuk 
Pulau Jawa 

% 
Bagian 

 Ton Ton Ton Ton  
      
Nestlé - - 183.017 183.017 47,0
Friesche Vlag (FVI) 36.616 28.855 7.093 72.564 18,7
FI (Foremost Indonesia) 34.133 3.327 - 37.460 9,6
Indomilk 17.579 - 11.093 28.672 7,4
Ultra Jaya 24.619 - - 24.619 6,3
Indolakto 17.808 - - 17.808 4,7
Sari Husada - 16.506 - 16.506 4,2
Lainnya  - 4.484 3.873 8.357 2,1
     
Total 130.755 53.172 205.076 389.003 100,0
  
% dari supplai propinsi * 51,9% 59,4% 86,1% 65,2% 
  
Penting: Data ini tidak mencakup susu yang dijual oleh non anggota GKSI. *: Perkiraan sementara. 
Sumber: GKSI Jakarta 

 
Struktur permintaan susu segar di tahun 2004, seperti dapat dilihat pada Tabel diatas, sangat 
mirip dengan di tahun 2000, pada saat itu tiga pembeli teratas juga adalah Nestle Indonesia, 
Friesche Vlag/Foremost Indonesia dan Indomilk/Indolakto. 
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3. Pentingnya pengembangan industri di masa depan 
 
3.1 Gambaran isu-isu penting 
 
Terdapat beberapa isu penting yang telah diidentifikasi sebagai hal yang sangat penting 
terhadap kesuksesan atau kegagalan jangka panjang industri perternakan sapi perah 
Indonesia: 
 
! Diidentifikasi oleh pelanggan, contohnya industri pengolahan susu dan industri ritel: 
 

" Kualitas susu dan karakteristiknya sebagai bahan baku bagi industri pengolahan susu: 
Juru bicara IPS (Industri Pengolahan Susu) menyatakan bahwa: "Susu berkualitas 
baik yang diproduksi oleh peternak Indonesia adalah bahan yang kompetitif bagi 
produk hasil pengolahan susu Indonesia, bukan susu yang berkualitas rendah".  

 
" Biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) dari kualitas susu yang rendah dan 

biaya kualitas yang rendah (cost of quality) bagi pembeli, penjual dan produsen susu 
mentah. 

 
" Membina koperasi dan peternak sapi perah sebagai pihak yang berorientasi pada 

kualitas dan pelanggan. 
 
" Produk dan pengepakan sebagai satu kesatuan dalam jalur ritel moderen. 

 
" Biaya produk bagi pelanggan, yang harus kompetitif dalam pemasaran. 

 
! Diidentifikasi oleh konsultan teknis dan teknisi yang terlibat dalam pengembangan 

industri: 
 

" Kemampuan industri merespon masalah iklim, dan persediaan air dan bahan makanan 
(pakan).  

 
" Ketersediaan pakan, terutama di musim kemarau, dan biaya pakan dibandingkan 

dengan nilai penjualan susu yang diproduksi. 
 
" Peternakan sapi perah yang beroperasi di daerah marginal dimana air dan sumber 

pakan terbatas sehingga membatasi operasi peternakan sapi perah. 
 
" Produktifitas rendah dan jumlah pemilikan sapi perah kecil. 
 
" Komitmen peternak sapi perah terhadap penggunaan teknik pengolahan susu yang 

bersih, termasuk petugas-petugas yang menerima pelatihan dalam aspek 
opersionalnya. 

 
" Program pemuliaan dan sistem manajemen sapi perah yang bermasalah (termasuk 

sistem pencatatan sapi perah) dan pengaruh komersialnya terhadap peternak sapi 
perah lokal. 

 
! Diidentifikasi oleh koperasi dan peternak sapi perah: 
 

" Harga susu yang dibayar pembeli, terutama oleh pengolah susu. (Catatan: Situasi ini 
timbul karena banyak koperasi yang tidak memproduksi susu segar yang kualitasnya 
memadai untuk dapat dikualifikasikan sebagai susu bernilai tinggi, contoh: bonus 
dan insentif yang tersedia bagi produsen susu segar berkualitas tinggi). 
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" Keuntungan koperasi dan peternak sapi perah. (Catatan: Situasi ini timbul karena 
beberapa alasan, termasuk koperasi yang terlalu kecil untuk menjadi bisnis yang 
efesien, biaya overhead yang yang tinggi, manajemen keuangan yang kurang baik 
dan kegagalan dalam penagihan dari anggota, divisi yang tidak menghasilkan profit, 
dan kontrol kualitas yang kurang memadai, yang akhirnya berakibat pada penalti 
akibat memasok susu berkualitas rendah. Peternak sapi perah juga tidak efesien 
karena ukuran ternak kecil, produktifitas pekerja rendah dan ketidakmampuan dalam 
memaksimalkan produksi susu per sapi melalui pemberian pakan yang tepat). 

 
" Hasil produksi yang kurang baik dari ternak lokal dan ternak sapi perah yang diimpor. 

(Catatan: peformans sapi yang rendah terutama disebabkan kegagalan pemberian 
pakan secara tepat, masalah yang timbul dari kelemahan dalam pengelolaan  
peternakan dan juga beberapa fungsi pendukung lainnya, contohnya: pengadaan 
ternak dan praktek pemuliaan dalam peternakan yang tidak termonitor dengan baik  
oleh dokter hewan dan sarjana peternakan). 

 
" Tidak ada kesempatan menjual susu segar kepada industri pengolahan susu di daerah 

yang tidak memiliki pabrik, contohnya; Jawa Tengah. (Catatan: Situasi ini timbul 
karena tidak menguntungkan bagi bisnis pengolahan susu untuk berinvestasi pada 
wilayah dengan kondisi peternakan sapi perah dan pasar yang lemah untuk 
produknya. Hal ini juga timbul karena fokus pemerintah membangun sistem PIR yang 
menyebabkan para pengolah susu mempunyai kegiatan enterprener (wirausaha) yang 
terbatas dengan koperasi-koperasi yang terlibat. Akibatnya koperasi tidak bisa atau 
tidak mau mempertimbangkan strategi bisnis yang melibatkan pengembangan merek 
produk dan jalur pemasaran sendiri ).    

 
" Ketidaksetiaan anggota koperasi terhadap organisasinya. (Catatan: Situasi ini muncul 

karena anggota koperasi kecewa dengan hasil keuntungan yang diterima dari 
koperasi. Masalah utama adalah pengurus koperasi yang lemah dan tidak bisa 
mengatur bisnis koperasi secara menguntungkan dan memberi harga susu yang baik 
untuk peternak dan dividen tahunan yang dibagikan dari keuntungan bersih 
koperasi). 

 
! Diidentifikasi dari riset ini: 
 

" Perencanaan investasi dan pengelolaan proyek investasi. 
 
" Kemampuan manajemen keuangan dalam industri persusuan. 

 
" Pelaporan keuangan pada tingkat industri dan koperasi. 

 
" Review dari kinerja, pelaporan secara berkala dan aktifitas pengembangan industri.  

 
" Pengembangan koperasi sejalan dengan dasar-dasar perkoperasian internasional dan 

praktek terbaiknya dalam cakupan hukum dan peraturan baru koperasi di Indonesia. 
Kesempatan merestrukrisasi koperasi peternakan sapi perah telah ada sejak Presiden 
Habibie memulai proses perubahan peraturan di tahun 1998 dengan mengatakan: 
"Koperasi adalah tanggung jawab masyarakat, bukan pemerintah".   

 
" Perubahan lainnya dalam lingkup peraturan Indonesia, yaitu: 

 
- Hukum dan peraturan baru yang mengatur koperasi.  
 
- Peraturan pangan baru yang juga memasukkan aspek dari CODEX. 
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- Peraturan Bank Indonesia yang baru yang mencakup pinjaman dari pihak Bank 
dan institusi keuangan lainnya kepada bisnis pertanian dan koperasi. 

 
Bagian berikut dari bab ini akan mencakup empat isu secara lebih detail sebagai bagian dari 
analisa SWOT nasional. 
 
! Iklim dan pengaruhnya pada industri peternakan sapi perah. 
 
! Harga susu. 
 
! Perencanaan investasi, pelaksanaan proyek investasi dan pelaporan keuangan. 
 
! Perubahan peraturan. 
 
Semua masalah ini saling berhubungan satu sama lain dalam hal pengaruhnya pada industri 
di masa lalu dan relevansinya pada pengembangan industri dan arah strategisnya di masa 
depan. 
 
3.2 Iklim dan pengaruhnya terhadap industri peternakan sapi perah 
 
3.2.1 Gambaran tentang pola curah hujan di pulau Jawa 
  
Wilayah peternakan sapi perah di Pulau Jawa dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung 
dari Juni sampai Oktober setiap tahun. Dalam tahun-tahun dengan curah hujan yang kurang, 
musim kemarau bisa berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober (lihat tabel di bawah). 
 

Pola Curah Hujan di Pulau Jawa (Rata-rata) 
 

 Jakarta (Jawa 
Barat) 

Semarang (Jawa 
Tengah) 

Yogjakarta 
(Jawa Tengah) 

Surabaya (Jawa 
Timur) 

 Curah 
Hujan 

Hari 
hujan 

Curah 
Hujan 

Hari 
hujan 

Curah 
Hujan 

Hari 
hujan 

Curah 
Hujan 

Hari 
hujan 

         
Jan 304 19 379 NA 358 NA 327 17
Feb 300 16 307 NA 390 NA 275 18
Mar 210 15 226 NA 294 NA 283 19
Apr 148 10 193 NA 209 NA 181 15
Mei 110 9 132 NA 53 NA 159 13
Jun 96 8 96 NA 52 NA 101 11
Jul 67 6 44 NA 43 NA 22 7
Agu 42 4 65 NA 9 NA 15 3
Sept 69 5 90 NA 5 NA 17 4
Okt 111 9 170 NA 144 NA 47 5
Nop 142 12 241 NA 248 NA 105 12
Des 201 13 292 NA 341 NA 219 23
         
NA: Data tidak tersedia 
Sumber: BMG Indonesia (2002) 

 
Walaupun Tabel diatas mengindikasikan bahwa hujan benar-benar terjadi dalam periode Mei 
sampai Oktober, curah hujan tersebut pada dasarnya tidak dapat diandalkan. Beberapa point 
yang perlu diperhatikan: 
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! Beberapa tahun di bagian Tengah dan Timur, tidak ada hujan turun sama sekali pada 
periode Juni sampai September dan hal tersebut memberi pengaruh negatif pada volume 
air sungai di daerah tersebut.  

 
! Pada tahun El Niño yang terakhir, musim kemarau terjadi sampai pertengahan Nopember 

di Jawa Tengah, dengan pengaruh negatif pada industri peternakan di wilayah tersebut. 
 
Pada dasarnya, wilayah peternakan sapi perah di Indonesia terletak di zona klimatik dimana 
80% dari hujan turun selama 6 bulan dalam satu tahun..  
 
Jawa memang terletak di daerah ekuator, tetapi peternakan sapi perah di daerah tinggi tidak 
terpengaruh secara negatif oleh panas dan kelembaban seperti peternakan sapi perah di 
dataran rendahnya yang tropis. Konsultan teknis asing dan teknisi yang bekerja dalam 
industri persusuan menyatakan bahwa, untuk alasan tersebut, peternakan sapi perah di 
dataran tinggi Pulau Jawa mempunyai kesempatan bertahan yang baik dan berkembang 
dengan menggunakan ternak perah Friesian-Holstein (FH), jika: 
 
! Ternak tersebut dikelola dengan baik; dan   
 
! Dapat mengatasi pengaruh negatif dari musim kemarau, sebagai contohnya: 
 

" Kekurangan air; dan 
 
" Kekurangan bahan makanan, termasuk didalamnya kecenderungan peternak dalam 

menggunakan kualitas pakan yang tidak tepat ketika memberi makan sapi perah 
Friesian-Holstein (FH). 

 
Sayangnya, hal ini tidak selalu terjadi karena para peternak tidak dapat mengatur pengaruh 
dari musim kemarau sehingga dapat memaksimalkan produksi susu selama musim tersebut. 
Hasilnya adalah: 
 

" Produksi susu anggota koperasi peternakan menurun di beberapa wilayah di Jawa; 
dan  

 
" Ternak perah mengalami stress karena kualitas air yang kurang dan kualitas pakan 

juga kurang yang dapat menyebabkan kematian ternak.  
 
Beberapa wilayah di Pulau Jawa mengalami masalah kronis yang berhubungan dengan air 
dan bahan makanan yang dapat mengkategorikannya sebagai daerah marginal untuk 
peternakan sapi perah. (Catatan: Belum ada riset formal yang dilakukan untuk melihat 
kemungkinan tersebut). Situasi ini juga terjadi di beberapa tempat di Jawa Tengah. 
Contohnya: di wilayah Boyolali yang peternakan sapi perahnya telah beralih menjadi 
pembesaran ternak/peternakan ternak potong dan/atau aktifitas bisnis non-peternakan.  
 
3.2.2 Masalah yang timbul dari persediaan air bagi peternak sapi perah di pulau Jawa 
 
Sudah diketahui bahwa supplai air bersih yang cukup sepanjang tahun sangat penting bagi 
keberhasilan peternakan sapi perah dan aktifitas pemerahan susu. Air dibutuhkan untuk: 
 
! Untuk ternak, terutama ternak perah yang berukuran besar, seperti sapi FH, yang 

merupakan pemakai air terbesar pada kondisi tropis Indonesia ; dan  
 
! Digunakan dalam: 
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" Kandang hewan, dimana seharusnya tersedia cukup air dan peralatan bersih untuk 
memanaskan air sehingga peternak dapat menjaga lingkungan produksi yang bersih 
sehingga jumlah bakteri (TPC) dapat ditekan sesedikit mungkin; dan 

 
" Pusat pengumpulan susu (MCC) dimana air bersih dan peralatan untuk memanaskan 

air sangat penting untuk menjaga lingkungan yang bersih dan jumlah bakteri yang 
sedikit (TPC). 

 
Konsultan teknis menekankan bahwa air yang dipanaskan sangat penting dalam menjaga 
lingkungan yang bersih pada peternakan dan pusat penampungan susu. Nestle Indonesia telah 
menyarankan bahwa keberadaan dan penggunaan sistem air panas adalah bagian yang 
penting dalam persyaratan kontrak mereka dengan koperasi yang mensupplai susu segar.   
 
Ketidakcukupan dan/atau kualitas air yang rendah, dan akses supplai air panas adalah 
masalah utama di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Situasi ini mengakibatkan: 
 
! Kualitas kesehatan yang rendah dari ternak sapi perah, yang dapat menyebabkan 

kematian ternak perah. 
 
! Kualitas susu rendah yang diproduksi di dalam peternakan.  
 
! Kualitas yang rendah dari pengolahan susu di pusat pengumpulan susu. Data yang 

diterima dari Dinas Peternakan Jawa Barat menyatakan bahwa koperasi dengan peralatan 
yang baik dapat mengirim susu dengan jumlah bakteri terhitung (TPC) sekitar 
1.000.000/ml atau lebih rendah. Sebaliknya, TPC pada koperasi dengan kualitas 
peralatannya kurang mempunyai level TPC lebih dari 20.000.000/ml 

 
Pengaruh utama bagi peternak sapi perah dan koperasi adalah masalah keuangan, biarpun 
tidak ada data akurat yang tersedia tentang masalah ini karena kurangnya pencatatan 
keuangan dan pelaporan industri secara keseluruhan. Pada tingkat mikro, contohnya 
peternakan dan koperasi, kerugian sesungguhnya dan kesempatan yang hilang dari situasi ini 
adalah: 
 
! Kehilangan sapi produktif, yang harus diganti oleh peternak melalui pinjaman atau donor, 

jika sapi tersebut diberikan kepada peternak oleh pemerintah atau lembaga pemberi 
bantuan. Dalam kasus yang tertentu, terdapat penggantian asuransi yang menutup 
kerugian tersebut.  

 
! Kerugian pendapatan susu dalam periode antara sapi mati dan pengiriman sapi perah 

baru. 
 
! Kerugian kesempatan bagi peternak dan koperasi yang timbul dari kegagalan untuk 

mendapatkan pembayaran insentif atas kualitas susu yang lebih baik, contohnya; susu 
dengan kualitas bakteri terhitung (TPC) yang rendah. Beberapa riset telah dilakukan 
selama 5 tahun belakangan.   

 
Salah satunya dilakukan tahun 2003 oleh Departemen Industri Primer, Victoria, Australia 
memperkirakan kerugian yang timbul dari 2 pusat pengumpulan susu yang tidak 
beroperasi dalam lingkungan produksi yang bersih: 
 
! Rp 1.080 juta (US$ 120.000) per tahun di Jawa Barat; dan 
! Rp 2.424 juta (US$ 270.000) per tahun di Jawa Timur. 
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Sumber-sumber perdagangan mengatakan bahwa kerugian besar juga terjadi di beberapa 
tempat di Jawa Tengah dimana kekurangan air bersih di musim kemarau menyebabkan 
masalah besar bagi kualitas susu.    

 
Secara keseluruhan, situasi ini timbul karena masalah: 
 
! Kurangnya investasi yang dapat menjamin cukupnya supplai air bersih di seluruh wilayah 

peternakan sapi perah dan dalam manajemen penggunaan air dan perencanaan di wilayah 
tersebut; 

 
! Pilihan dalam menggunakan sapi Friesian-Holsteins yang memerlukan banyak air 

daripada ternak yang toleran dengan situasi kemarau, contohnya Frisian Sahiwal dan jenis 
persilangan lainnya (Catatan: Belum ada studi yang dilakukan untuk melihat dampak 
pilihan ini dalam peternakan sapi perah di daerah yang lebih kering di Indonesia), dan;  

 
! Peternakan sapi perah yang didirikan di daerah marginal, seperti beberapa daerah di Jawa 

Tengah, dimana kekurangan air telah dilaporkan merupakan masalah tahunan.   
 

! Kekurangan perencanaan yang terkoordinasi pada investasi pemerintah di pusat 
penampungan susu yang didirikan tanpa supplai listrik untuk air panas atau fasilitas 
pendingin yang memadai. (Catatan: Diskusi dengan wakil pemerintahan dan 
manajemen peternakan komersial mengindikasikan bahwa situasi ini dapat diatasi 
melalui teknologi alternatif, seperti pemanas air solar (yang digunakan peternakan 
komersial) dan tempat penghasil energi mikro biogas (yang digunakan di daerah 
terpencil, termasuk koperasi). 

 
Jika kerugian dan kesempatan yang sesungguhnya hilang, akibat masalah air 
diekstrapolasikan terhadap seluruh industri dan pusat pengolahan susu, total kerugian akan 
bisa menjadi sangat besar. Masalah air terjadi di Pulau Jawa pada musim kemarau. Diskusi 
dengan wakil pemerintah dan manajemen bisnis dalam industri ini mengungkapkan tidak 
adanya data atau perkiraan pengaruh ekonomis/keuangan dari situasi ini. 
   
Situasi ini tetap berlangsung disamping adanya fakta bahwa tawaran insentif untuk susu yang 
lebih bersih. Biarpun sistem harga yang lebih jelas telah ditawarkan kepada industri 
peternakan sapi perah, peternak dan koperasi, tidak dapat sepenuhnya melakukan produksi 
susu dan teknik pemerahan yang bersih karena kekurangan yang ada pada supplai air dan 
energi di industri ini.  
 
Pada akhirnya, pengaruh dari kedua bentuk kerugian tersebut mempengaruhi organisasi 
pemberi kredit dan bantuan pengembangan pada industri secara negatif: 
 
! Pemerintah, yang sumber daya keuangan dan lainnya tidak dapat digunakan secara 

maksimal oleh industri peternakan sapi perah;  
 
! Penyalur kredit, termasuk didalamnya koperasi dan bank, mengalami pinjaman 

bermasalah dan tunggakan dari industri peternakan sapi perah; dan   
 
! Donor, contohnya lembaga pemberi bantuan dan penyedia tenaga teknis yang program 

dan sumberdayanya tidak dapat digunakan secara maksimal oleh  industri peternakan sapi 
perah. 
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3.2.3 Masalah yang timbul dari persediaan pakan bagi peternak sapi perah di Pulau 
Jawa  

 
Telah diketahui secara umum bahwa untuk keberhasilan sebuah peternakan sapi perah 
haruslah tersedia: 
 
! Tanaman pakan hijauan ternak yang produktif di wilayah peternakan; 
 
! Sistem manajemen peternakan yang menjamin supplai pakan sepanjang tahun; 
 
! Bahan makanan ternak (pakan) yang mengandung nutrisi yang dapat meningkatkan 

produksi ternak; dan 
 
! Kredit yang tersedia untuk membiayai penanaman pakan hijauan, apabila aktifitas 

tersebut bagian dari peternakan. 
 
Dalam prakteknya, musim kemarau menyebabkan hambatan pada sumberdaya pakan di 
hampir semua tempat di Pulau Jawa. Pada saat musim kemarau berlangsung selama 6 bulan 
dan berdampak dramatis pada ketersediaan pakan, peternakan yang efesien dan produktif 
hanya dapat bertahan dengan program manajemen pakan yang bisa mengatasi kekurangan 
pakan di musim kemarau.  
 
Konsultan teknis mengatakan bahwa program ini idealnya didukung oleh inventarisasi 
menyeluruh dari sumberdaya pakan di setiap wilayah peternakan sapi perah. Tujuan dari 
inventarisasi ini mengindentifikasi:  
 
! Jenis-jenis tumbuhan makanan ternak yang lebih baik, seperti tumbuhan legume, yang 

dapat tumbuh di wilayah peternakan, sehuingga cukup dekat bagi peternak untuk 
mengambilnya;  

 
! Tanah yang tidak digunakan secara efesien di sekitar peternakan, termasuk tanah 

marginal, yang dapat digunakan untuk produksi tumbuhan pakan, termasuk makanan 
ternak yang diawetkan untuk digunakan di musim kemarau; 

 
! Produk limbah pertanian dan industri (termasuk estimasi nilai gizinya) yang dapat 

digunakan sebagai pakan ternak; dan 
 
! Menentukan jumlah ternak optimal untuk setiap peternakan berdasarkan supplai pakan 

dan perkiraan efektifitas biaya pakan yang diperlukan untuk memelihara sejumlah  ternak 
pada musim kemarau.     

 
Inventarisasi semacam ini belum merupakan bagian dari kebijakan pemerintah, baik pada 
tingkat nasional, propinsi atau lokal. Tidak ada satu wilayah pun di Jawa Barat, Jawa Tengah 
atau Sumatera Utara yang dikunjungi selama riset ini telah melakukan inventarisasi semacam 
itu.   
 
Sayangnya, di sebagian Pulau Jawa tidak ada sistem yang menjamin pengadaan pakan yang 
efektif untuk setiap peternak sapi perah di musim kemarau. Meskipun populasi  sapi perah 
dan komunitas peternak di Indonesia secara keseluruhan telah berkembang secara signifikan 
sejak tahun 1998, sedikit bahkan mungkin tidak ada investasi yang ditujukan untuk sistem 
manajemen pakan diluar kegiatan lembaga berbantuan, contohnya; workshop manajemen 
pakan yang diselenggarakan oleh Departemen Industri Primer Negara Bagian Victoria, 
Australia.   
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Disamping kelemahan yang ada pada tumbuhan pakan hijauan tropis, seperti kandungan serat 
tinggi / nutrisi rendah, banyak peternak juga menghadapi masalah sebagai berikut: 
 
! Pakan hijauan musim kemarau kebanyakan rendah nutrisi. Menyediakan diet yang 

seimbang berarti menggunakan lebih banyak bahan berbiaya tinggi. 
 
! Akses hanya terbatas pada pakan kualitas rendah seperti jerami padi, yang biasanya 

tersedia satu-satunya pada musim kemarau. (Catatan: Menariknya, pengurus koperasi di 
beberapa tempat di Jawa melaporkan bahwa ternaknya mengalami peningkatan produksi  
pada musim kemarau karena sapi mengkonsumsi lebih banyak bahan kering daripada di 
musim hujan. Diskusi dengan responden ini menemukan bahwa mereka tidak 
menggunakan informasi ini untuk menyusun ransum ternak yang dapat juga 
memaksimalkan hasil produksi susu di musim hujan).  

 
! Masalah teknis dalam menghasilkan pakan hijauan yang diawetkan untuk penggunaan di 

musim kemarau. Biarpun pelatihan untuk menghasilkan pakan hijauan yang diawetkan 
telah diberikan kepada koperasi dan peternak tertentu, diskusi dengan beberapa pengurus 
mengungkapkan bahwa hasil pelatihan tersebut sangat bervariasi. Beberapa koperasi dan 
peternak yang mengikuti pelatihan belum mencampur pakan hijuan yang diawetkan 
(silase) dalam ransum ternaknya secara kontiniu. 

 
! Peternak di daerah yang lebih kering harus membeli pakan untuk ternaknya. Pakan 

tersebut mungkin mahal harganya, tergantung dari jumlah pakan yang tersedia di daerah 
tersebut. Kekurangan pakan secara umum dapat meningkatkan harga pakan karena 
permintaan pasar dan hal itu dapat mengurangi keuntungan peternak selama musim 
kemarau.  

 
! Timbul tantangan dari pilihan yang dilakukan industri peternakan sapi perah untuk 

memelihara sapi seperti jenis Friesian-Holsteins (FH), yang mungkin tidak cocok pada 
saat musim kemarau di Jawa . 

 
Pemilihan sapi yang lebih besar, terutama Friesian-Holsteins (FH), merupakan resiko 
besar bagi industri yang belum baik persiapannya karena sapi tersebut membutuhkan 
kualitas pakan yang baik dan konsisten untuk dapat menghasilkan susu.  
 
Dalam situasi iklim kering di daerah marginal dan dataran rendah, akan lebih baik 
menggunakan ternak hasil persilangan seperti Frisian Sahiwal. (Catatan: belum ada studi 
teknis yang dilakukan untuk menilai keberhasilan ternak hasil persilangan).  
 
Sayangnya, membuat perubahan jenis ternak yang dipelihara akan menimbulkan 
tantangan karena sumber industri dan konsultan teknis asing melaporkan bahwa peternak 
lebih menyukai ternak jantan keturunan Frisian. Ternak tersebut lebih berharga 
dibandingkan dengan yang non-Frisian di pasar ternak.  

 
! Ketidakmampuan peternak kecil memelihara ternak dalam jumlah besar karena 

kekurangan pakan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pakan hijauan dari 
daerah sekitarnya. Konsultan teknis mengatakan bahwa: 

 
" Pada beberapa kasus, tidak ada sumber pakan lokal dan tidak ada sistem yang 

memungkinkan pengiriman pakan dari daerah lain.  
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Dalam situasi ini, peternak harus berjalan sampai 10 kilometer per hari untuk 
mengumpulkan pakan selama musim kemarau.  
 
Situasi ini juga mengurangi waktu yang dimiliki peternak kecil dalam peternakannya 
sehingga mengurangi kemampuan mengurus ternak yang lebih besar dari 2 sampai 4 
ekor, dengan 2 ekor diantaranya sapi laktasi.  

 
" Peternakan dengan jumlah ternak lebih banyak yang dikelola keluarga, contohnya 5 

atau 6 sapi laktasi, 2 sapi kering dan beberapa ekor sapi muda hanya dapat bertahan di 
wilayah yang sumber pakannya dekat dengan peternakan.  

 
Pengaruh utama dari lemahnya sistem pemberian pakan pada peternak sapi perah dan 
koperasinya adalah dalam bidang keuangan, meskipun belum ada data akurat yang tersedia 
untuk mendukung hal tersebut karena pencatatan dan pelaporan keuangan yang kurang 
memadai.  
 
Secara keseluruhan, musim kemarau dapat memberi pengaruh keuangan kepada peternak 
kecil dan koperasi: 
 
! Mengurangi volume penjualan susu; 
 
! Mengurangi hasil penjualan susu karena kualitas susu yang kurang baik dan 

ketidakmampuan dalam memaksimalkan perolehan dari program insentif susu; 
 
! Biaya tinggi, termasuk pakan dan biaya dokter hewan dan sarjana peternakan; 
 
! Keuntungan rendah; dan  
 
! Masalah cashflow (arus tunai). 
 
Pada kasus terburuk, program pemberian pakan yang kurang baik pada musim kemarau dapat 
berakibat kematian pada ternak. Kejadian ini mempunyai konsekuensi negatif dalam kegiatan 
peternakan dan keuntungannya di masa depan.   
 
Sebagai tambahan, musim kemarau juga memberikan dampak psikologis negatif pada 
peternak, yang menyebabkan mereka kehilangan minat untuk meneruskan peternakan. 
Sumber industri mengatakan situasi tersebut sangat akut di daerah dengan musim kemarau 
sangat parah.   
 
Karena tidak ada yang memonitor kinerja keuangan industri peternakan secara keseluruhan, 
jumlah biaya yang diakibatkan musim kemarau dalam hal penurunan keuntungan bisnis atau 
kerugian tidak dapat diketahui. Pada akhirnya, kurangnya investasi pada program manajemen 
pakan yang dapat meningkatkan kualitas pakan di musim kemarau, berdampak negatif pada 
organisasi yang menyediakan kredit dan bantuan pengembangan pada industri, seperti:  
 
! Pemerintah, yang sumberdaya keuangan dan lainnya tidak dapat dimaksimalkan karena 

industri peternakan sapi perah; 
 
! Penyalur kredit pertanian yang mengalami hutang bermasalah dan tunggakan industri 

peternakan sapi perah; dan 
 
! Donor, contohnya lembaga pemberi bantuan dan pelayanan teknis, yang mengharapkan 

kegiatannya dapat memberikan keuntungan terhadap industri.     
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3.3 Harga susu  
 
3.3.1 Penentuan harga susu 
 
Banyak peternak dan koperasi di Indonesia beranggapan bahwa harga susu yang 
diperolehnya dari pembeli adalah fungsi dari biaya yang digunakan dalam berproduksi. 
Pembeli harus mengkompensasi dengan biaya operasionalnya dan memberikan harga yang 
membuat kegiatan tersebut menguntungkan.  
 
Pandangan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa harga susu yang dibayarkan kepada 
koperasi dan peternak ditentukan oleh pasar, yaitu oleh berbagai konsumen yang beroperasi 
di pasar dengan spesifikasi permintaannya.  
 
Pada kenyataannya, penentuan harga ditentukan oleh pembeli yang mempertimbangkan 
banyak hal pada saat melakukan pembelian. Faktornya antara lain: kualitas susu, karakteristik 
susu, pelayanan supplier, biaya pengiriman, dan susu yang ditawarkan oleh supplier lainnya. 
Secara keseluruhan, produsen paling efektif dengan kualitas terbaik akan selalu 
memenangkan pembelian.  
 
Sejak tahun 2004, penentuan kualitas susu juga didukung oleh peraturan pangan terbaru di 
Indonesia yang memasukkan beberapa aspek dari CODEX dalam hal kandungan residu 
pestisida, residu obat hewan dan kandungan bakteri.  
 
Disebabkan proses produksi susu harus mengikuti aturan baru, peraturan tersebut juga 
berlaku bagi supplier bahan baku, termasuk peternak sapi perah Indonesia. Situasi ini 
tercermin dalam sistem harga susu belakangan ini, yang menentukan harga yang diterima 
koperasi. 
 
3.3.2 Biaya produksi susu 
 
Disebabkan kurangnya praktek akuntansi dan data keuangan yang memadai, misalnya 
indikator kinerja dan manajemen keuangan di tingkat peternak, maka sulit memperoleh 
informasi yang dapat diandalkan dalam hal biaya produksi susu segar di Indonesia. 
Akibatnya, biaya produksi susu biasanya diestimasi dari bahan bakunya, seperti pakan dan 
biaya lainnya seperti tenaga kerja dan biaya jasa penyuluhan.   
 
Sebagai tambahan, peternak yang menerima bantuan sapi atau peralatan dan/atau penyuluhan 
gratis tidak memperhitungkan biaya aset-aset ini (depresiasi tehadap umur pakai) atau jasa-
jasa (tenaga kerja dan biaya input lainnya) dalam biaya susu segar. Akibatnya, situasi ini akan 
membuat penyimpangan dalam estimasi biaya produksi susu segar di Indonesia.    
 
Konsultan teknis yang bekerja pada industri ini khawatir dengan biaya pakan yang dibeli dari 
luar, produktifitas yang rendah dan bidang inefesiensi lainnya menyebabkan peternak tidak 
memperoleh keuntungan dari susu yang dihasilkan dan dijual. 
 
Secara keseluruhan, walaupun beberapa koperasi mempunyai informasi tentang produksi 
susu di wilayahnya, tidak seorangpun yang memiliki pemahaman yang jelas tentang biaya 
produksi susu karena kelemahan industri dalam sistem pelaporan dan pencatatan informasi 
keuangan.  
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3.3.3 Struktur harga susu dan peluang peternak  
 
Sekarang ini, peternak Indonesia mempunyai peluang untuk memperoleh harga yang berbeda 
untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. Struktur harga susu, yang memasukkan insentif 
dan pinalti, telah berubah sejak tahun 1980-an, pada saat spesifikasi teknis pertama 
diperkenalkan dalam bentuk kadar lemak.   
 
Sebagai contoh perkembangan dasar pembayaran susu segar dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini, yang menekankan perubahan permintaan yang cepat pada spesifikasi susu (karakteristik 
dan kualitas) sejak tahun 1998, dan secara spesifik sejak tahun 2004. 
 

Dasar Pembayaran Susu Segar - 1978 sampai 2004 
 

Tahun / Parameter/Kriteria yang digunakan Penjelasan 
Periode Lemak SNF TS TPC Kandungan 

Antibiotik  
 

1978 - 83 
 

- - - - - Pembayaran susu didasarkan hanya 
pada volume dalam liter. 
 

1984 - 87 Ya - - - - Standar kandungan lemak 
minimum 3%, tambah atau kurang 
1% menyebabkan bonus atau 
pinalti Rp 5 per kilogram . 
 

1988 - 97 Ya Ya - - - Harga didasarkan per gram lemak 
dan per gram SNF (solids-not-fat) 
 

1998 -  
April 
2004 

Ya Ya Ya Ya - Harga didasarkan per gram lemak, 
per gram SNF dan : 
 
! TS (Total solids) minimum 

11%, dengan bonus atau pinalti 
Rp 5 per kilogram untuk +/- 
TS sebesar 0.1%. 

 
! TPC (bakteri) terhitung antara 

20 dan 30 juta dengan: 
 

" Bonus tersedia untuk TPC 
terhitung dibawah 20 juta 
dan 

 
" Pinalti dijatuhkan untuk 

TPC terhitung lebih dari 
30 juta.  

  
Bersambung … 
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Dasar Pembayaran Susu Segar - 1978 to 2004 
 (Sambungan) 

 
Tahun / Parameter/Kriteria yang digunakan Penjelasan 
Periode Lemak SNF TS TPC Kandungan 

Antibiotik  
 

Mei 2004 Ya Ya Ya Ya - Harga didasarkan per gram lemak, 
per gram SNF dan: 
 
! Susu dengan TS (Total Solids) 

kurang dari 11% akan ditolak. 
 
! Susu dengan TS lebih dari 

11% akan mendapatkan bonus. 
 
! TPC (bakteri) terhitung antara 

20 dan 30 juta dengan: 
 

" Bonus yang tersedia untuk 
TPC terhitung dibawah 20 
juta dan 

 
" Pinalti yang dijatuhkan 

untuk TPC terhitung lebih 
dari 30 juta.  

  
Juni 2004 Ya Ya Ya Ya - Harga didasarkan per gram lemak, 

per gram SNF dan: 
 
! Susu dengan TS (Total Solids) 

kurang dari 11% akan ditolak. 
 
! Susu dengan TS (Total Solids) 

antara 11% dan 11.2% akan 
mendapat pinalti. 

 
! Susu dengan TS lebih dari 

11.3% akan mendapatkan 
bonus. 

 
! TPC (bakteri) terhitung antara 

10 dan 15 juta dengan: 
 

" Bonus tersedia untuk TPC 
terhitung dibawah 10 juta 
dan 

 
" Pinalti yang dijatuhkan 

untuk TPC terhitung lebih 
dari 15 juta.  

  
Bersambung … 
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Dasar Pembayaran untuk Susu Segar - 1978 to 2004 
(Sambungan) 

Tahun / Parameter/Kriteria yang digunakan Penjelasan 
Periode Lemak SNF TS TPC Kandungan 

Antibiotik  
 

Dimulai 
Agustus 
2004 
 

Ya Ya Ya Ya Ya Harga didasarkan pada per gram 
lemak, per gram SNF dan: 
 
! Susu dengan TS (Total Solids) 

kurang dari 11% akan ditolak. 
 
! Susu dengan TS (Total Solids) 

antara 11% dan 11.2% akan 
mendapat pinalti. 

 
! Susu dengan TS lebih dari 11.3% 

akan mendapatkan bonus. 
 
! TPC (bakteri) terhitung diantara 10 

dan 15 juta dengan: 
 

" Bonus tersedia untuk TPC 
terhitung dibawah 10 juta dan 

 
" Pinalti dijatuhkan untuk TPC 

terhitung lebih dari 15 juta.  
 
! Pinalti untuk kandungan antibiotik. 

Jika susu tersebut ditemukan 
positif mengandung antibiotik, 
akan dikenakan pinalti sebesar Rp 
200 per kilogram. 

 
 
Sumber: GKSI (Diberikan Agustus 2005) 

   
Harus diperhatikan bahwa: 
 
! Spesifikasi susu segar yang diperkenalkan ini untuk meyakinkan bahwa susu yang 

dikonsumsi di Indonesia sesuai dengan standar yang dapat diterima oleh pengolah produk 
susu bermerek yang dijual lokal dan, jika memungkinkan, di pasar ekspor. 

 
! Parameter yang ditetapkan oleh GKSI (seperti dijelaskan diatas) berbeda dengan 

parameter yang lebih ketat yang ditetapkan oleh perusahaan pengolahan susu lebih besar. 
Pada beberapa kasus, pinalti untuk TPC (bakteri) terhitung ditetapkan lebih rendah, 
contohnya 3.000.000/ml dibandingkan dengan TPC terhitung yang lebih longgar 
15.000.000/ml seperti yang dijelaskan diatas. (Catatan: Di Australia, standar kualitas 
yang diminta dari peternak sapi perah lebih ketat dari yang disebutkan diatas. Pinalti 
akan dikenakan pada peternak yang mempunyai kandungan TPC susu segar melebihi 
200.000/ml. Tambahan lagi, tingkat TPC harus kurang dari 50.000/ml jika susu segar 
tersebut akan dikualifikasikan sebagai susu premium). 
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Harga susu yang dilaporkan pada bulan Mei/Juni 2005 berkisar antara paling tinggi Rp 1.800 
per liter sampai paling rendah Rp 1.300 per liter di pulau Jawa, perbedaan sebesar 38% 
tergantung dari kemampuan peternak dalam memenuhi standar kualitas (lihat gambarannya 
dalam Table dibawah ini).  
 

Contoh Skala Harga Susu Segar yang digunakan di Pulau Jawa 
 

 Harga per liter 
  
  
Total Solid (TS):  
! 11.3 sampai 11.9 1.550 
! Diatas 12 1.700 
! Diatas 13 1.800 
  
Catatan: Koperasi lainnya memiliki sistem yang didasarkan pada variasi TS (bakteri) terhitung 
dalam susu segar yang dikirim ke tempat penampungan 
Sumber: KSU Andini Luhur, Jawa Tengah (Mulai 28 Mei 2005) 

 
Struktur harga juga terdapat pada koperasi peternakan sapi perah dalam transaksi penjualan 
dengan pengolah susu (lihat Tabel dibawah) 
 

Contoh Skala Harga yang dibayarkan kepada  
Koperasi Peternakan Sapi Perah 

 
 Harga per liter 
  
  
Untuk susu dengan kualitas lebih tinggi dengan 
kandungan total solid (TS) yang tinggi dan 
kandungan TPC (bakteri) yang rendah 

 
2.050 

  
Untuk susu dengan kualitas lebih rendah 
dengan kandungan total solid (TS) yang rendah 
dan kandungan TPC (bakteri) yang tinggi 

 
1.800 

  
 
Sumber: KSU Andini Luhur (harga yang diterima PT Indomilk) 

 
Situasi ini merupakan bagian upaya pembeli susu terbesar Indonesia mendorong peternak dan 
koperasinya meningkatkan standar produksi guna memenuhi standar lebih tinggi yang 
diharuskan untuk dapat berkompetisi di pasar Indonesia untuk produk susu bermerek. 
 
Dengan kedua contoh diatas, peternak dapat menghasilkan keuntungan 16% lebih banyak jika 
menghasilkan susu kualitas baik, dan koperasi 14% lebih banyak jika mensupplai susu 
berkualitas lebih baik. Pada intinya, baik peternak dan koperasi akan dapat menentukan 
keuntungan mereka sendiri melalui penerapan manajemen kualitas, prosedur pengolahan dan 
proses yang lebih baik.   . 
 
Karena kandungan TPC (bakteri terhitung) dan TS (kandungan total solid) bervariasi secara 
signifikan (lihat Tabel dibawah), skema insentif ini akan menyebabkan keuntungan yang 
bervariasi diantara koperasi peternakan sapi perah.  



Analisa SWOT Industri Peternakan Sapi Perah Indonesia 2005 - Pentingnya Pengembangan Industri di Masa Depan 
 

September 2005 
Stanton, Emms & Sia 

37

Produksi rata-rata dan kualitas susu anggota Koperasi GKSI Jabar
Januari - Maret 2005

Produksi Lemak SNF TS TPC Temp
Koperasi

1 KPSBU Lembang 2.924.960 4,24 8,17 12,40 2,84 5,05
2 Karya Utama Sejahtera 771.480 3,74 7,90 11,63 7,99 8,23
3 Cisurupan 379.857 3,47 8,23 11,70 26,18 8,27
4 Bayongbong 586.645 3,74 7,80 11,55 44,09 6,93
5 Cilawu 153.257 3,64 7,79 11,43 89,27 6,03
6 Tani Mukti Ciwidey 94.425 2,18 4,84 7,02 27,12 0,00
7 Dewi Sri Kuningan 78.083 3,94 7,83 11,78 8,42 6,33
8 Sinar Jaya, Ujung Berung 95.480 3,62 7,78 11,39 11,12 6,07
9 Tandangsari 900.293 3,88 7,93 11,81 2,14 5,57

10 Ciparay 112.036 3,70 7,86 11,56 5,99 0,00
11 Cipanas, Cianjur 32.367 2,47 5,43 7,90 4,96 0,00
12 KPS Gunung Gede 88.929 3,68 7,90 11,58 0,00 0,00
13 Gemah Ripah 93.383 3,74 7,98 11,72 0,00 0,00
14 Makmur, Selabintana 96.766 3,55 7,94 11,33 0,00 0,00
15 Bakti, Sukaraja I 21.044 3,59 7,97 11,56 0,00 0,00
16 Cipta Karya, Samarang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 KPBS Pangalengan 2.534.672 3,91 5,12 11,61 10,67 0,00
18 Mitrayasa, Pager Ageung 74.978 2,35 5,01 7,36 8,44 0,00
19 Balebat, Banjaran 24.785 3,64 7,78 11,42 0,00 0,00
20 Giri Tani, Bogor 87.033 2,21 5,14 7,34 0,00 0,00
21 Sarwa Mukti, Cisarua 350.791 2,35 5,29 7,64 8,36 2,03
22 Pasir Jambu 249.353 3,57 7,94 11,51 33,17 3,80
23 Puspa Mekar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 KPS Bogor 269.102 2,53 5,27 7,80 2,66 0,00

10.019.719 3,69 7,88 11,56 20,68 6,48

Januari

 
Catatan: Lemak: % dari volume;  SNF (Solid Non-Fat): % dari volume; TS (Total Solids): % dari 
volume; TPC: Bacteria dalam juta per ml; dan Temp: ° C 
Sumber: Dinas Peternakan Propinsi  Jawa Barat 

 
Berdasarkan informasi ini, koperasi yang paling berhasil di Jawa Barat dalam memenuhi 
permintaan pengolah susu untuk kandungan TS yang tinggi dan kandungan TPC yang rendah 
pada awal tahun 2005 adalah KPSBU Lembang dan Tandangsari . 
 
Pasar susu cair Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor lain di bawah ini yang 
mempengaruhi harga yang diterima peternak dan koperasi:  
 
! Sejumlah perusahaan yang berbeda memiliki permintaan tersendiri untuk susu yang 

mereka beli, contohnya Nestle, Indomilk, UltraJaya Milk, dll, yang harganya kompetitif 
dibandingkan dengan produk impor.    
 
Sebagai pembeli, para pebisnis ini pada dasarnya mempunyai posisi tawar (bargaining 
power) yang lebih kuat dibandingkan dengan suppliernya, yaitu peternak dan koperasi. 
Pembeli ini mampu menetapkan harga yang dibayarkan untuk susu lokal.  
 
Tanpa mengesampingkan posisi tawar tersebut, harga kelihatannya terus meningkat 
secara signifikan sejak pertengahan 1990-an, dengan peningkatan terbesar setelah pasar 
susu diliberalisasi pada Februari 1998 (lihat Tabel dibawah). Sumber-sumber industri 
mengatakan bahwa harga rata-rata telah stabil pada harga sedikit diatas Rp 1.700 per liter 
sejak tahun 2002.     
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Harga Susu Rata-rata per Liter yang Dibayar Industri Pengolahan Susu  
1997 - 2003 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
        
Harga dalam 
Rupiah 

 
705 

 
975 

 
1.275 

 
1.299 

 
1.686 

 
1.739 

 
1.725 

        
% perubahan - +38.3% +30.8% +1.9% + 29.8% + 3.1% ( 0.8%) 
        
Sumber: Departemen Pertanian, Indonesia 

 
! Koperasi dengan semangat wiraswasta menghasilkan sendiri produk akhir susu, 

contohnya susu dan yoghurt, untuk dijual ke pasar lokal. Aktifitas ini telah mulai muncul, 
atau akan berkembang lebih lanjut di beberapa lokasi di Pulau Jawa.  
 
Koperasi ini menjajaki rencana pemasokan produk akhir secara langsung kepada 
konsumen yang dapat menghasilkan margin/keuntungan lebih baik dibandingkan bekerja 
semata-mata sebagai supplier bahan bahan baku kepada pengolah susu. 

 
! Peternak di wilayah seperti Jawa Tengah, yang jauh dari pabrik pengolah susu besar, 

terus berkeinginan memasok bahan baku ke pabrik-pabrik pengolah susu. Para peternak 
ini kelihatannya akan menerima harga yang lebih rendah karena: 

 
" Biaya pengangkutan/distribusi untuk mengangkut susu ke pabrik pengolahan; 
" Penurunan kualitas susu karena temperatur yang tidak stabil pada jalur distribusi yang 

lebih panjang, dan;  
" Kompetisi dari peternak-peternak yang lebih dekat ke pabrik pengolahan susu.    

 
Upaya perbaikan telah diberikan kepada peternak sapi perah dan koperasinya untuk 
meningkatkan kualitas susu melalui program peningkatan industri peternakan sapi perah yang 
dijalankan di berbagai daerah di Indonesia oleh Ditjen Peternakan dan beberapa organisasi 
asing. JICA/Pemerintah Jepang, Dairy Australia/Pemerintah Negera Bagian Victoria, Heifer 
International dan Friesland Coberco Group/Pemerintah Belanda ikut terlibat mendanai 
program tersebut.  
  
Program tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap peluang peternak 
meningkatkan keuntungan dan tingkat pengembalian modal yang ditanamkan di 
peternakannya. Pada umumnya mereka memfokuskan diri pada masalah rendahnya kualitas 
susu yang mempengaruhi harga.  
 
Komentar dari berbagai sumber, termasuk wakil pemerintahan Indonesia dan lembaga donor 
dan teknisinya, yang terlibat dalam program ini mengindikasikan bahwa:  
 
! Biarpun ada beberapa peternak yang mengikuti pelatihan dan secara konsisten 

mengimplementasikan teknis peternakan yang lebih baik dan teknik pengolahan susu 
yang bersih, banyak dari mereka kembali ke praktek lama setelah beberapa bulan 
mempratekkan teknologi yang diintroduksikan; dan  

 
! Peternak yang kembali ke kebiasaan lama biasanya berada di daerah yang tidak 

mempunyai skema insentif kualitas terhadap harga susu segar yang dihasilkan.  
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Karakteristik industri saat ini mendukung keyakinan yang berkembang dalam beberapa 
segmen dalam industri persusuan, jalur distribusinya dan jasa penyuluhan bahwa skema 
insentif harga yang lebih terfokus akan diperlukan sebagai bagian dari upaya mendorong 
pengembangan industri peternakan sapi perah di masa depan.  
 
Tantangan utama bagi para ahli strategi industri persusuan terletak pada memotivasi peternak 
sapi perah untuk secara konsisten mengaplikasikan produksi susu bersih dengan standar 
tinggi sehingga memperoleh harga susu lebih tinggi. Sayangnya, hal ini tidaklah mudah 
dilakukan di lingkungan yang jalur pemasarannya tidak selalu berpihak terhadap kepentingan 
peternak yang sudah benar-benar melakukan praktek produksi susu bersih (lihat bagian 
selanjutnya)  
 
3.4 Perencanaan investasi, pelaksanaan proyek investasi dan pelaporan keuangan 
 
3.4.1 Perencanaan investasi dan pelaksanaan proyek investasi 
 
Telah diketahui secara luas bahwa untuk keberhasilan suatu proyek investasi dalam industri 
apapun, proyek tersebut harus direncanakan dengan hati-hati dan dilaksanakan dengan cara 
yang konsisten dengan tujuan yang dibuat untuk investasi tersebut. Dalam arti luas, investasi 
dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan bagi investornya: 
 
! Pada kasus investasi komersial, hal ini biasanya merupakan keuntungan keuangan, seperti 

keuntungan yang lebih besar, pasar yang lebih besar dan/atau pangsa pasar yang lebih 
tinggi, dan tingkat pengembalian yang lebih baik dari total investasi. 

 
! Pada kasus investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga donor, keuntungannya 

akan berupa: 
 

" Keyakinan bahwa donasi tersebut akan memberikan dampak positif bagi komunitas 
yang dibantu, contohnya; perkembangan ekonomi; dan  

 
" Hubungan yang semakin baik dengan komunitas penerima bantuan. 

 
Riset ini mengindentifikasi beberapa kasus munculnya masalah pada proyek investasi industri 
peternakan sapi perah karena aset yang dibeli dan dibangun tidak tepat atau tidak mencukupi 
untuk keberhasilan proyek pengembangan tersebut dan untuk memberikan kesempatan baru 
bagi komunitas peternakan sapi perah. Tidak ada penyelidikan menyeluruh yang dilakukan 
terhadap permasalahan tersebut karena berada diluar cakupan riset ini. 
 
Responden dari riset ini memberikan contoh proyek yang belum memberikan keuntungan 
keuangan yang cukup kepada peternak, seperti dijelaskan dibawah ini  :  
 
! Sebuah pabrik susu kental manis di Boyolali, Jawa Tengah, didirikan dengan biaya 

sebesar 35 milyar (hampir mendekati US$ 400.000) tidak dapat beroperasi. Salah satu 
responden lokal mengatakan pabrik tersebut tidak dapat berfungsi karena adanya masalah 
dengan fasilitas pengolahan limbah.  
 
Pada saat kunjungan lapangan terakhir, dilakukan sebagai bagian dari riset ini, fasilitas 
produksi tersebut sedang diuji dengan tujuan mempersiapkannya untuk tujuan komersial 
di masa mendatang.  
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! Pendirian pusat pengumpulan susu (MCC) yang dibangun tanpa peralatan pemanas air 
yang berdekatan dengan kelompok peternak sapi perah Barusampeu di Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat.  

 
Hal ini telah menyebabkan situasi dimana tingkat bakteri (TPC) mengurangi kemampuan 
koperasi dan peternak sapi perah memproleh harga susu segar yang tinggi karena berada 
dibawah skema harga dan kualitas.  
 
Seorang konsultan teknis Australia mengatakan bahwa kerugian dari kesempatan yang 
hilang dari pusat pengumpulan susu (MCC) kemungkinan berjumlah milyaran rupiah 
setiap bulannya, atau mencapai sekitar 45 milliar (sekitar US$ 5.000) per bulannya 
berdasarkan informasinya tentang kapasitas MCC tersebut .  

 
! Peralatan pasteurisasi yang bernilai Rp 400 milyar (sekitar US$45.000) dipasang di KSU 

Andini Luhur di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan belum beroperasi secara baik 
karena ada beberapa peralatan yang belum dikirimkan bersama dengan peralatan tersebut.  

 
Selanjutnya, peralatan ini dibeli tanpa fasilitas dan peralatan lain yang dibutuhkan dalam 
memfasilitasi operasi pasteurisasi susu, seperti alat pembuat penutup secara otomatis, 
ruang sterilisasi dan pendingin, generator listrik, dll. Pengurus koperasi memperkirakan:   

 
- Rp 500 juta (sekitar US$ 55,000) akan diperlukan untuk membeli peralatan tersebut  

 
- Rp 1.5 milyar (sekitar US$ 170,000) akan digunakan untuk investasi pada aset dan 

fasilitas lainnya untuk membuat bisnis susu pasteurisasi ini beroperasi penuh.  
 
! Kegagalan kandang koloni sapi perah, yang diakibatkan masalah kinerja sapi perah yang 

pengadaannya melalui program yang dibiayai Meneg Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah. Beberapa kesalahan yang diketahui responden riset ini, termasuk diantaranya:   

 
" Sebuah perusahaan patungan (joint venture) susu yang didirikan di daerah Semarang 

sebelum tahun 2000. 
 

" Dua kandang koloni sapi perah di Jawa Barat: 
 

- Satu diantaranya merupakan kandang koloni di Kabupaten Kuningan, yang 
dilaporkan berakibat pada jatuhnya sebuah koperasi: 

 
- Lainnya, kandang koloni sapi perah di Kabupaten Bandung, yang mengalami 

masalah pada saat kunjungan lapangan terakhir dilakukan untuk riset ini. 
 

Diskusi dengan wakil pemerintahan daerah mengindikasikan bahwa: 
 
- Masalah timbul akibat kualitas sapi perah yang didistribusikan kepada peternak 

kandang koloni terutama akibat masalah kesehatan, kemampuan menghasilkan 
susu, dan reproduksi.  

 
- Peternak kandang koloni di Kabupaten Bandung pada awalnya menolak sapi-sapi 

yang dikirimkan kepada mereka. Sapi-sapi tersebut kelihatan dalam kondisi yang 
tidak baik pada saat pertama didatangkan. 
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- Ternak yang berasal dari kandang koloni di Kabupaten Kuningan kemudian 
didistribusikan ke peternak kecil di wilayah tersebut. Sayangnya, sapi-sapi yang 
didistribusikan tersebut mati, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya 
koperasi. 
 

- Tidak ada investigasi formal yang dilakukan untuk mengetahui alasan yang 
sebenarnya dari masalah yang dialami oleh para peternak di kandang koloni 
tersebut. Melihat bahwa penerapan kandang koloni merupakan bagian dari 
kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri peternakan sapi perah, 
disarankan agar kesalahan-kesalahan ini diinvestigasi secara mendalam sehingga 
tidak terulang lagi dimasa mendatang.   

 
Sebagai tambahan, terdapat beberapa proyek investasi yang gagal di Sumatera Utara, 
termasuk investasi dibawah Colombo Plan, yang dilakukan oleh GKSI dan berbagai badan 
pemerintahan sebelum periode tahun 2000.  
 
Semua contoh ini mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa terdapat kelemahan yang 
signifikan dalam perencanaan investasi dan pelaksanannya. Di daerah  yang terkena 
dampaknya, masalah tersebut telah mengurangi kinerja industri peternakan sapi perah di 
Indonesia. Jika contoh-contoh ini merupakan indikasi dari masalah di seluruh daerah, maka 
kelemahan manajemen investasi proyek ini akan berpengaruh lebih parah pada industri secara 
keseluruhan.  
 
Karena investigasi masalah ini tidak berada dalam cakupan riset ini, tidak ada kesimpulan 
yang dapat dibuat akan sebab-sebab dari masalah yang dilaporkan responden dalam riset ini. 
Tetapi responden dalam riset ini mengindentifikasi pengaruh utama dari masalah-masalah 
tersebut sebagai berikut: 
 
! Kegagalan pabrik pengolahan susu disebabkan tidak cukupnya supplai susu di Semarang, 

Jawa Tengah; 
 
! Kegagalan atau hampir gagalnya konsep inovasi peternakan, yaitu kandang koloni sapi 

perah di Jawa Barat; 
 
! Kegagalan dalam mengembangkan pabrik pengolahan susu yang dapat menjadi titik tolak 

pengembangan industri sapi perah di dataran tinggi Sumatera Utara. 
 
! Kegagalan dalam pendirian pusat pengumpulan susu yang dilengkapi dengan alat-alat 

memadai di Barusampeu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; 
  
! Keterlambatan pendirian pabrik susu kental manis yang beroperasi secara penuh sebagai 

alternatif pemasaran susu bagi para peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah. 
 
! Keterlambatan melengkapi fasilitas pasteurisasi susu yang berfungsi secara penuh dan 

sistem pendinginnya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dapat memberikan 
kesempatan untuk menciptakan peluang pemasaran  produk susu dingin di kota-kota 
sekitarnya.  

 
Jika pengaruh keuangan dari contoh manajemen investasi yang kurang baik seperti dijelaskan 
diatas dapat dihitung jumlahnya, kemungkinan akan sangat besar: 
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! Kerugian aktual yang diderita oleh berbagai organisasi yang terlibat dalam proyek 
investasi tersebut, termasuk pemerintah, penyalur dana dan kredit, koperasi, dan peternak 
sapi perah. 

 
! Kesempatan yang hilang akibat ketidakmampuan peternak dan koperasinya 

memanfaatkan kesempatan baru yang mereka bayangkan akan diperoleh pada saat 
keputusan awal untuk berinvestasi diambil. 

 
Secara keseluruhan, proyek investasi yang problematik ini tidak direncanakan atau 
dilaksanakan dengan cara yang dapat memberikan keuntungan kepada komunitas peternak di 
daerah di mana proyek ini diimplementasikan. Jika proyek ini direncanakan dengan efektif 
dan dijalankan dengan benar, mungkin Indonesia saat ini sudah mempunyai pasar produk 
susu lebih besar, yang didukung oleh hubungan langsung antara peternak dan konsumen 
akhirnya. 
 
3.4.2 Pelaporan keuangan 
 
Seperti dijelaskan sebelumnya dalam laporan ini, hanya sedikit informasi keuangan yang 
tersedia dan kinerja peternakan sapi perah di Indonesia dan kinerja itu biasanya dinilai dari 
data non-keuangan yang dikumpulkan dari industri tersebut.  
 
Tabel berikut menyajikan gambaran tentang pendapatan susu rata-rata per ekor sapi di Jawa 
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berdasarkan asumsi Rp 1.350 per liter, yang merupakan 
harga terendah yang dibayarkan kepada peternak sapi perah di propinsi tersebut. Seperti 
dijelaskan sebelumnya, peternak yang menghasilkan susu kualitas tinggi dapat memperoleh 
sampai Rp 1.800 per liter.  
 

Asumsi Pendapatan Susu Rata-rata per ekor Sapi Perah  
di Jawa Barat, Tengah, dan Timur 2004 

 
 Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur 
    
Produksi susu tahunan rata-rata 
per ekor sapi 

 
2.176 litres 

 
647 litres 

 
1.504 litres 

    
Harga susu terendah yang 
dilaporkan dibayar pada peternak 
di Jawa  

 
Rp 1.350 per  liter 

 
Rp 1.350 per liter 

 
Rp 1.350 per liter 

    
Pendapatan susu tahunan rata-rata 
per tahun 

 
Rp 2.937.600 

 
Rp 873.450 

 
Rp 2.030.400 

    
 
Sumber: Berdasarkan informasi Ditjen Peternakan dan GKSI Jakarta 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan harga terendah yang dibayarkan kepada 
peternak Jawa, pendapatan rata-rata per ekor sapi lebih tinggi secara signifikan di Jawa Barat 
dan Jawa Timur dibandingkan di Jawa Tengah. Penyelidikan lebih lanjut tentang situasi ini 
menemukan bahwa di Jawa Tengah usaha peternakan sapi perah di daerah tersebut sering 
menjadi usaha sampingan bagi peternak yang juga melakukan pembesaran pedet (susu segar 
diberikan kepada pedet) dan produksi tanaman lain yang menghasilkan uang. Akibatnya, 
pendapatan i penjualan susu akan terlihat lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat dan 
Timur. 
 
Sebuah tinjauan data yang tersedia di Jawa Tengah menegaskan bahwa daerah peternakan 
sapi perah terbesar di Jawa Tengah secara signifikan tidak seproduktif di Jawa Barat dalam 
hal menghasilkan susu segar untuk kepentingan rantai jaringan “makanan manusia” (pangan). 
 

Perbandingan Hasil Produksi Susu “Makanan Manusia” dan Penerimaan Rata-rata Nasional 
untuk Wilayah Peternakan Sapi Perah Terbesar di Jawa Tengah dan Barat 

 
 Persentase dari  

Total Produksi 
Provinsi  

Hasil Rata-rata 
per ekor dalam 

liter 

Harga Susu 
Terendah yang 

dibayar* 

Rata-rata Hasil 
Penjualan Susu 

Tahunan dalam Rp 
     
Jawa Barat (2004) 100,0 2.176 1.350 2.937.600 
! Bandung 45,2 2.406 1,350 3.248.100 
! Garut 24,1 2.442 1.350 3.296.700 
! Kuningan 6,9 2.641 1.350 3.565.350 
! Sumedang 5,5 2.414 1.350 3.258.900 
     
JawaTengah (2002) 100,0 691 1.350 932.850 
! Boyolali 38,4 482 1.350 650.700 
! Semarang 31,0 898 1.350 1.212.300 
! Klaten 9,4 959 1.350 1.294.650 
! Kodya Salatiga  5,4 1.,152 1.350 1.555.200 
     
*: Seperti dilaporkan harga yang dibayar per liter untuk peternak sapi perah, dengan asumsi harga terendah yang dibayar 
untuk seluruh daerah dalam perbandingan ini. Sumber: Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal 
Peternakan dan GKSI  
 
Berdasarkan data yang tersedia: 
 
! Peternak sapi perah di Boyolali, wilayah peternakan sapi perah terpenting di Jawa 

Tengah, secara signifikan memperoleh hasil penjualan per ekor sapi lebih sedikit dalam 
rantai jaringan “makanan manusia” (pangan) dibandingkan dengan kabupaten Bandung, 
yang merupakan wilayah  peternakan sapi perah terbesar di Jawa Barat.   

 
! Biarpun dibandingkan dengan harga susu terendah yang dibayar di pulau Jawa saat ini, 

peternak di Kabupaten Bandung dibayar lima kali lebih tinggi per ekor sapi dari peternak 
di Boyolali. 

 
! Perbedaan yang besar ini disebabkan produktifitas susu segar yang rendah untuk rantai 

jaringan “makanan manusia” (pangan) yang dilaporkan di Boyolali dibandingkan dengan 
peternakan sapi perah di Jawa Barat. Produk susu segar lainnya digunakan sebagai 
makanan anak sapi (pedet).  
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Kelemahan yang ada di Jawa Tengah dan dampak keuangannya pada industri di propinsi 
tersebut tidak hanya mempengaruhi peternak di Boyolali tapi juga peternak di daerah lain di 
propinsi tersebut. Sebaliknya, peternak-peternak di propinsi Jawa Barat secara signifikan 
lebih produktif sehingga menghasilkan bisnis yang lebih menguntungkan. 
 
Berdasarkan fakta bahwa peternak di ketiga propinsi tersebut beroperasi dalam kondisi iklim 
yang sama dan memiliki jumlah pemilikan rata-rata yang hampir sama pula, penghasilan 
yang sangat rendah di Jawa Tengah dapat mengindikasikan bahwa komponen peternakan sapi 
perah dalam usahatani di daerah tersebut hanya menghasilkan sedikit keuntungan atau 
merugi. Situasi ini juga menjelaskan kenapa banyak peternak dilaporkan memandang 
peternakan sapi perah sebagai bisnis sampingan dan bukan bisnis utama. Sayangnya, 
kesimpulan ini tidak bisa diverifikasi karena tidak tersedianya data hasil penjualan dan biaya 
yang cukup sehingga kesimpulan akurat dapat diambil dalam hal ini. 
.  
Kekurangan data keuangan dalam industri peternakan sapi perah dapat dianggap sebagai 
kelemahan karena tidak mungkin organisasi seperti departemen pemerintah membuat 
perkiraan yang akurat tentang: 
 
! Keuntungan (atau sebaliknya) dari industri dan daerah-daerah penghasil utama dan 

bisnisnya, koperasi dan masing-masing peternakan sapi perah. 
 
! Status keuangan, secara khusus dalam hal kelangsungan ekonomi, dari industri 

peternakan di berbagai pedesaan di Indonesia; 
 
! Hasil pengembalian keuangan (ekonomi) dari pembiayaan pemerintah dan bantuan 

lainnya terhadap industri peternakan, contohnya bisnis yang digerakkan dari investasi di 
beberapa daerah pedesaan tertentu di Indonesia. 

 
! Segmen-segmen industri yang tergolong efisien dan tidak efesien sehingga upaya 

pengembangan pemerintah dapat diarahkan secara efektif, bantuan dan jasa penyuluhan 
dari pemerintah untuk wilayah peternakan yang bermasalah. 

 
! Kebutuhan masa depan industri peternakan di berbagai daerah di Indonesia seperti 

investasi baru, bantuan atau penyuluhan, contohnya: mengidentifikasi intervensi strategik 
dan taktis dari lembaga pemerintahan, lembaga donor atau tenaga-tenaga teknis yang 
dapat mengembangkan kinerja industri, seperti peningkatan pendapatan peternak kecil. 

 
Situasi ini timbul karena hukum di Indonesia yang meliputi akuntansi dan pencatatan dan 
pelaporan keuangan sejak dari dahulu memang lemah. Diskusi dengan petugas dari Canadian 
Co-operative Association (CCA), yang telah melangsungkan program peningkatan koperasi 
di Indonesia sejak tahun 1994 (lihat appendix dalam laporan ini), mengungkapkan bahwa:  
  
! Banyak Manajer koperasi yang tidak secara penuh mengerti syarat-syarat pelaporan yang 

berlaku dalam hukum dan peraturan koperasi. Beberapa pengurus menganggap koperasi 
mereka terlalu kecil untuk menyiapkan laporan resmi untuk anggotanya, atau kurangnya 
komitmen untuk melakukan hal tersebut secara reguler.  

 
! Sering ditemukan kelemahan dalam pencatatan akuntansi koperasi yang membuat 

Manajer koperasi sulit membuat laporan tahunan memadai, mengikuti standar akuntansi 
internasional. Tambahan lagi, banyak koperasi juga mempunyai kelemahan dalam kontrol 
internal terhadap transaksi keuangannya. Hal ini disebabkan kelemahan manajemen 
keuangan.   
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! Hukum Indonesia tidak mengharuskan koperasi melakukan audit independen pada 
pembukuan atau laporan keuangan tahunan. Tetapi studi yang dilakukan oleh CCA 
menemukan bahwa terdapat sejumlah koperasi peternakan sapi perah yang telah 
menunjuk auditor independen. 

 
! Terdapat kekurangan dalam ketegasan standar auditing untuk menjadi pedoman dalam 

audit independen pada laporan keuangan koperasi di Indonesia.  
    
! Penerbitan laporan tahunan dan laporan keuangan sering tertunda sehingga informasi 

tepat waktu tidak dapat diberikan kepada anggota koperasi. 
 
Sayangnya, sistem hukum yang ditinggalkan Belanda pada waktu kemerdekaan tidak 
mendetail seperti yang ditinggalkan oleh Inggris dan Amerika di negara ASEAN lain. Ketika 
sistem informasi pemerintahan disusun pertama kalinya di Indonesia, hukum yang berlaku 
hanya memberikan akses terbatas kepada departemen pemerintah untuk mendapatkan 
informasi keuangan tentang usaha bisnis lokal, terutama bisnis sektor pertanian.  
 
Hukum perusahaan di Indonesia mulai meningkat secara signifikan di akhir tahun 1990-an 
biarpun aktifitas ini terfokus pada bank dan bisnis komersil yang tercatat di bursa saham 
Jakarta atau Surabaya, contohnya: PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT UltraJaya Milk 
Industri & Trading Company Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan perusahaan 
sejenisnya.  
 
Meskipun hukum koperasi Indonesia yang mencakup aspek keuangan operasi koperasi, 
seperti pinjaman, semakin diperkuat sebagai bagian dari program peningkatan hukum 
perusahaan, ketentuan hukum baru tersebut tidak memberi perbaikan signifikan terhadap 
ketentuan dasar hukum dalam pencatatan keuangan, pelaporan dan auditing yang ada dalam 
peraturan sebelumnya. 
 
Persyaratan dasar dari hukum koperasi yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah: 
 
! Manajer koperasi wajib melaksanakan: 
 

" Pencatatan akuntansi dan inventori yang memadai. 
 
" Menyiapkan laporan manajemen untuk bahan pertimbangan anggota Koperasi.  

 
Laporan ini harus mencakup: 

 
- Aktifitas dan transaksi keuangan koperasi; dan 
 
- Kinerja dari kewajiban manajer seperti yang telah ditetapkan kepadanya oleh 

anggota koperasi. 
 

" Menyiapkan laporan tahunan tertulis yang berisikan minimum neraca keuangan dan 
laporan rugi laba yang mencerminkan hasil keuangan koperasi tahun tersebut. 

 
! Akuntan publik dapat ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, ini bukan merupakan suatu persyaratan yang diwajibkan. 
   
Peraturan yang ditinjau sebagai bagian dari riset ini tidak menyediakan petunjuk yang detail 
tentang apa yang harus dimasukkan dalam laporan manajemen, laporan tahunan (laporan rugi 
laba dan neraca keuangan) atau menyusun standar formal lainnya dalam pernyataan laporan 
keuangan.  
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Sebuah survey terbatas terhadap koperasi yang dilakukan oleh Ditjen Peternakan, berkaitan 
dengan riset ini, menyatakan bahwa koperasi pertanian yang melakukan usaha peternakan 
sapi perah sekarang ini: 
 
! Melakukan pencatatan akuntansi; dan 
! Menyiapkan beberapa jenis pelaporan tahunan untuk anggotanya. 
 
Suatu kajian menyeluruh yang dilakukan terhadap isi laporan tahunan terbaru dari beberapa 
koperasi dalam industri peternakan sapi perah yang dilakukan oleh senior manajemen 
Stanton, Emms & Sia menemukan bahwa: 
 
! Koperasi telah mengikuti persyaratan hukum atas laporan tahunan dan laporan keuangan 

dalam skala yang bervariasi.  
 
! Laporan tahunan yang disusun koperasi telah memberikan dasar bagi penyusunan 

informasi keuangan baru tentang kinerja industri peternakan sapi perah. 
 
Sayangnya, informasi keuangan dan operasional lainnya yang tersedia dari koperasi: 
 
! Tidak mudah dikumpulkan karena tidak adanya tempat penyimpanan laporan tahunan 

yang tersentralisasi; dan 
 
! Tidak memungkinkan penggabungan yang mudah karena format yang digunakan dalam 

pelaporan tidak mempunyai standar.  
 
Meskipun demikian, laporan tersebut masih relatif mudah untuk diperbaiki dan disusun 
sebagai dasar yang akan memberikan akses yang lebih besar dalam mendapatkan informasi 
keuangan sektor peternakan sapi perah beserta kinerjanya sebagai bagian penting dari industri 
pedesaan.  
 
Terdapat sekitar 200 koperasi peternakan sapi perah yang beroperasi di Indonesia saat ini dan 
sepertinya banyak diantaranya yang menyiapkan beberapa jenis laporan tahunan, termasuk 
laporan keuangan untuk anggotanya. Jika dikumpulkan oleh pemerintah, laporan tahunan ini 
akan menjadi dasar dari sistem informasi baru tentang industri peternakan sapi perah 
nasional. 
 
Karena koperasi pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari perusahaan publik yang dimiliki 
oleh banyak orang, maka sangatlah penting bagi pemerintah Indonesia untuk meyakinkan 
adanya transparansi yang tinggi atas aktifitas-aktifitas koperasi di masa depan. Koperasi 
adalah bagian penting dari perekonomian daerah. Untuk meningkatkan basis informasi yang 
disediakan koperasi dalam laporan tahunan dan laporan keuangan mereka, maka Departemen 
Pertanian dianjurkan untuk: 
 
! Menyusun sebuah panduan baru yang mencakup informasi keuangan dan non-keuangan 

dari laporan tahunan dan laporan keuangan koperasi peternakan; dan 
 
! Melakukan negosiasi dengan Departemen Hukum dan HAM untuk beberapa jenis 

ketentuan dalam peraturan dan perundangan koperasi di masa mendatang: 
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" Menekankan kepada koperasi untuk menyiapkan laporan tahunan dan laporan 
keuangan dalam format yang standar. Contohnya: mengikuti ketentuan yang 
ditetapkan Departemen Pertanian. 

 
" Menyediakan akses penuh kepada Departemen Pertanian atas laporan tahunan dan 

laporan keuangan koperasi untuk kepentingan penyusunan kebijakan, manajemen 
makro, dan penyusunan strategi untuk proyek pengembangan industri pertanian. 

 
Dengan panduan ini dan penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Departemen Pertanian 
Indonesia akan berada pada posisi lebih baik untuk memonitor kinerja industri peternakan 
sapi perah dan menyusun kebijakan dan program pengembangan yang berkaitan.    
 
3.5 Perubahan peraturan 
 
Struktur yang luas dari industri peternakan sapi perah, termasuk koperasi-koperasi dan 
peternakan-peternakan sapi perah, dikembangkan pada periode sebelum krisis 1998. Biarpun 
beberapa koperasi telah ditingkatkan dibawah program CCA (dana pemerintah Kanada) 
menjadi badan hukum yang mengikuti aturan perkoperasian internasional dan prakteknya, 
terdapat beberapa perubahan yang mengarah pada: 
 
! Kegiatan industri secara keseluruhan; atau  
 
! Kebijaksanaan yang menaungi industri tersebut. 
 
Diskusi dengan wakil pemerintah, manajer koperasi, manajemen perusahaan dan peternak 
sapi perah secara perorangan mengindikasikan bahwa banyak industri peternakan sapi perah 
terbengkalai di masa lalu. Hal ini mencakup koperasi dan peternakan sapi perah yang telah 
didirikan sejak 1998. 
 
Krisis tahun 1998 telah menyebabkan munculnya beberapa perubahan peraturan yang telah 
atau akan memberikan pengaruh signifikan pada industri peternakan sapi di masa depan. 
Beberapa peraturan ini mencakup:  
 
! Liberalisasi pasar susu dan penghapusan sistem rasio susu, yang menghasilkan pasar 

bebas untuk susu dan produk susu di Indonesia. 
 
! Pengenalan kebijaksanaan baru yang mengarah pada koperasi, waktu itu dinyatakan oleh 

Presiden Habibie: "Koperasi merupakan tanggung jawab masyarakat, bukan 
pemerintah".    

 
! Pengenalan beberapa hukum dan peraturan-peraturan baru yang memberi dasar dalam 

pendirian koperasi baru dan restrukturisasi koperasi yang sudah ada sebagai usaha untuk 
mengikuti prinsip perkoperasian internasional dan praktek terbaiknya. (Catatan: Bahwa 
hukum dan peraturan yang mengatur koperasi di Indonesia masih terus berkembang pada 
waktu penulisan ini). 

 
! Pengenalan peraturan perbankan dan pelayanan keuangan baru oleh Bank Indonesia 

meliputi pinjaman/fasilitas kredit untuk bisnis pertanian, termasuk didalamnya koperasi 
dan masalah terkait, menetapkan tugas pemberi pinjaman untuk: 
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" Melakukan pemeriksaan kredit dan latar belakang peminjam sebelum menyetujui 
pinjaman;  

" Melakukan tinjauan secara reguler atas pengembalian pinjaman; 
" Mendapatkan jaminan atas pinjaman; dan  
" Mengatur pinjaman untuk meyakinkan pengembaliannya dari peminjam. 

 
! Pengenalan beberapa peraturan pangan yang baru yang berdasar pada CODEX. 
 
! Perubahan secara bertahap kebijaksanaan pemerintah terhadap subsidi supplai energi di 

Indonesia, yang menyebabkan perubahan besar pada harga minyak selama masa 
penulisan riset ini. 

 
! Implementasi Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN yang meliputi produk susu. Hal ini 

memberikan akses bebas tarif untuk produk susu dari negara ASEAN sejak Januari 2004.  
 
! Masuknya Indonesia pada proses harmonisasi peraturan pangan ASEAN pada tahun 2008 

baru-baru ini 
 
Harus diperhatikan bahwa tinjauan yang mendetail dari kebijaksanaan dan peraturan baru 
tidak masuk dalam cakupan riset ini, tetapi diskusi mengenai isinya secara luas dan pengaruh 
potensial di masa depan telah dilakukan dengan responden utama. 
 
Dan selanjutnya telah dilakukan diskusi dengan institusi-institusi keuangan internasional dan 
lembaga pemberi bantuan yang menemukan adanya perubahan negatif terhadap Indonesia 
sebagai penerima pinjaman potensial dan bantuan internasional. Kekhawatiran akan korupsi 
dan program bantuan yang gagal sebagai akibat korupsi dan mismanajemen telah membawa 
perubahan sejak tahun 1998.   
 
Diskusi dengan berbagai wakil pemerintah dan manajer koperasi menunjukkan bahwa: 
 
! Pada saat semua sadar akan liberalisasi pasar susu di tahun 1998 dan pengaruhnya, 

kebanyakan tidak sadar akan: 
 

" Perubahan kebijakan dan hukum lain yang tercantum diatas; atau 
 
" Implikasi dari perubahan kebijakan dan hukum pada industri peternakan sapi perah di 

masa depan. 
 

Cepatnya perubahan kebijakan yang terjadi, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara 
kementrian dan departemen dalam pemerintahan merupakan alasan utama dari 
perkembangan situasi ini. 

 
! Koperasi-koperasi melihat pengaruh pelaksanaan peraturan pangan yang baru, misalnya 

residu obat hewan pada susu segar, sebagai persyaratan baru dalam pengolahan susu, 
bukan sebagai perubahan peraturan 

 
! Beberapa koperasi beroperasi dengan akses yang terbatas terhadap kredit tetapi manajer 

tidak menyadari bahwa ketidakmampuan mereka dalam memperoleh kredit yang lebih 
banyak timbul karena kebijaksanaan Bank Indonesia dan bukan karena dipersulit bank. 
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Secara kesuluruhan, situasi ini tidak menguntungkan peternak kecil karena perubahan yang 
dibuat pemerintah Indonesia terhadap kebijaksanaan dan hukumnya tidak dipertimbangkan 
secara tepat dalam hal: 
 
! Strategi pengembangan industri peternakan sapi perah sejak tahun 1998; terutama sejak 

tahun 2000 ketika struktur pemerintahan dan kebijaksanaan otonomi telah stabil; dan 
 
! Strategi bisnis individu sebagian koperasi yang beroperasi dalam industri peternakan sapi 

perah. 
 
Implikasi utama dari perubahan tersebut terhadap kebijaksanaan pemerintah Indonesia, 
hukum dan peraturan, dirangkum dalam Tabel dibawah ini:  
 

Bidang perubahan 
kebijaksanaan atau peraturan 

Implikasi terhadap peternakan sapi perah 

Liberalisasi pasar susu Industri beroperasi dalam lingkungan pasar baru yang 
dapat mengembangkan aktifitas wirausaha dari koperasi 
peternakan sapi perah dan anggotanya tanpa ada batasan 
seperti sebelumnya 
   

"Koperasi adalah tanggung 
jawab masyarakat, bukan 
pemerintah" (Presiden Habibie). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keterlibatan pemerintah dalam hubungan Bapak/Anak 
(Father/Child) akan dihilangkan sehingga koperasi akan 
menjadi organisasi independen yang diatur oleh 
anggotanya untuk anggotanya. Hal ini akan memindahkan 
tanggung jawab kesuksesan industri koperasi dari 
pemerintah ke koperasi itu sendiri dan pengurus, seperti 
yang terjadi di bagian dunia lainnya. Pada intinya, koperasi 
telah beralih dari alat pemerintah untuk pengembangan 
daerah pedesaan menjadi bisnis yang dimiliki dan diatur 
oleh anggotanya.  

Undang-undang dan peraturan 
koperasi baru yang mengadopsi 
dasar-dasar koperasi 
internasional dan praktek 
terbaiknya  
 

Hal ini memberikan kesempatan bagi koperasi untuk 
didirikan dengan memenuhi dasar-dasar koperasi 
internasional dan praktek terbaiknya. Indonesia pada saat 
ini mempunyai 3 jenis koperasi: 
 
! Jenis koperasi dengan tipe manajemen yang 

tradisional, top-down, yang biasanya tidak mengikuti 
kebijaksanaan dan hukum pemerintah. 

 
! Jenis koperasi menengah, yang telah mengikuti 

beberapa peraturan dan hukum pemerintah sebagai 
bagian proses transisi. 

 
! Jenis koperasi baru, yang dimiliki, dioperasikan dan 

diatur oleh anggotanya secara demokrasi 
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Bidang perubahan 
kebijaksanaan atau peraturan 

Implikasi terhadap peternakan sapi perah 

Peraturan baru Bank Indonesia 
tentang peminjaman kepada 
usaha pertanian, termasuk 
koperasi  
 

Koperasi yang memperoleh fasilitas kredit dan pinjaman dari Bank 
dan institusi keuangan lainnya akan menghadapi banyak permintaan 
informasi tentang status keuangan dan proses pengawasan account 
mereka oleh pihak bank. Koperasi harus meningkatkan kemampuan 
manajemen keuangan, pelaporan dan pencatatan untuk memenuhi 
permintaan Bank. Koperasi yang dalam keadaan insolvent atau 
secara teknis insolvent (tidak memiliki cash flow yang baik) dapat 
dikategorikan dalam kebangkrutan jika mereka tidak dapat 
menegosiasikan fasilitas baru dibawah persyaratan dan ketentuan 
baru pihak Bank.    
 

Peraturan pangan baru, yang 
diperkenalkan akhir tahun 2004, 
ditambah dengan ketentuan baru 
di masa depan 
 

Peraturan ini telah mempunyai pengaruh pada supplier susu segar 
dan industri pengolahan susu. Sebagaimana produk susu bermerek 
yang harus mengikuti peraturan baru dalam industri ini demikian 
juga dengan bahan dan material lainnya yang digunakan dalam 
produk tersebut.  
 
Jika peraturan pangan baru diimplementasikan secara tepat dalam 
industri persusuan di masa depan, seluruh peternak sapi perah di 
Indonesia harus dapat beroperasi dalam lingkungan yang dapat 
mengurangi adanya bakteri, bahan antibiotik, dan bahan residu 
lainnya dalam produk mereka yang dapat memasuki rantai jaringan 
makanan manusia (pangan). 
 

Perubahan dalam subsidi energi 
pemerintah. 
 
 
 
 
 

 

Situasi ini akan menambah biaya operasional koperasi yang 
memerlukan intensitas energi. Karena pasar susu cair pada dasarnya 
sensitif terhadap harga, akan sulit meneruskan kenaikan harga ini 
kepada konsumen tanpa mempengaruhi permintaan susu cair 
(Catatan: Manajemen beberapa peternakan sapi perah telah 
memikirkan alternatif sumber energi yang dapat membantu dalam 
menghadapi krisis energi).  

Wilayah Perdagangan Bebas 
ASEAN dan follow up 
harmonisasi peraturan pangan 
negara ASEAN. 
 

Peternak sapi perah Indonesia sekarang beroperasi dalam pasar 
regional yang semakin dekat kearah perdagangan bebas ASEAN 
untuk produk susu. Thailand dan Malaysia telah lebih dulu 
mengekspor produk susu ke Indonesia. Indonesia juga sudah mulai 
mengekspor produk susunya ke beberapa negara ASEAN.  
 
Harmonisasi peraturan pangan ASEAN yang ditargetkan pada 
tahun 2008 akan dapat menciptakan wilayah perdagangan bebas 
yang sepenuhnya untuk produk susu ASEAN. Situasi ini akan 
mengharuskan peternak sapi perah dan penghasil susu di Indonesia 
mengikuti peraturan yang sama yang juga diikuti peternak lainnya 
di Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara ASEAN lainnya.   
 
Proses AFTA akan menuju kepada pendirian Komunitas Ekonomi 
ASEAN pada tahun 2020 atau sebelumnya, yang mempunyai 
persamaan dalam hal perdagangan internal seperti Uni Eropa dan 
NAFTA.  
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Bidang perubahan 
kebijaksanaan atau peraturan 

Implikasi terhadap peternakan sapi perah 

Prilaku negatif beberapa 
institusi keuangan internasional 
dan lembaga donor dalam 
menyediakan bantuan untuk 
Indonesia 
 

Situasi ini menghambat kemampuan industri peternakan 
sapi perah dalam memperoleh bantuan internasional, 
kecuali suatu lingkungan baru diciptakan untuk memenuhi 
kriteria kelayakan dan tujuan program institusi keuangan 
internasional dan lembaga donor. Permintaan pemberi 
pinjaman dan donor adalah: 
 
! Manajemen program yang lebih baik dan 

bertanggungjawab dari seluruh organisasi Indonesia 
yang terlibat dalam program; dan 

 
! Dan yang lebih penting, tingkat transparansi lebih 

tinggi, pemantauan, dan pengawasan keuangan seluruh 
organisasi Indonesia yang terlibat dalam program. 

  
Dalam hal ini, keterlibatan secara konstruktif akan menjadi 
faktor penting dalam program pengembangan di masa 
depan untuk membantu industri peternakan sapi perah 
berkembang di lingkungan baru selama 5 sampai 10 tahun 
mendatang.   
 

 
Industri peternakan sapi perah Indonesia saat ini beroperasi dalam lingkungan peraturan baru 
yang disusun oleh pemerintah. Hal ini memberikan pengaruh langsung pada lingkungan 
bisnis dimana peternak dan koperasinya beroperasi. Melihat hal ini, sangat penting bahwa 
rencana strategi baru yang disusun untuk peternakan sapi perah dapat menjamin bahwa: 
 
! Dasar operasional perusahaan yang disusun untuk industri sejalan dengan kebijakan, 

hukum, dan peraturan baru yang disusun di masa depan.   
 
! Industri peternakan terus menjadi bagian yang berkembang dari perekonomian pedesaan 

di masa depan, terutama di daerah dataran tinggi.   
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4. Analisa SWOT nasional untuk Industri  
 
4.1 Pendahuluan 
 
Hal-hal yang dijelaskan dalam analisa SWOT ini diperoleh dari diskusi yang diadakan 
dengan responden dari:  
 
! Pemerintah Indonesia (tingkat nasional, propinsi dan departemen – departemen dan dinas-

dinas di tingkat lokal) dan institusi keuangan, koperasi, kalangan bisnis, perusahaan dan 
akademisi dari perguruan tinggi; dan  

 
! Lembaga-lembaga donor asing, badan dan tenaga teknisi asing yang ikut serta dalam 

program pengembangan daerah pedesaan dan industri pertanian.   
 
4.2 Peluang dan tantangan yang timbul dari faktor-faktor luar terhadap industri 
 
4.2.1 Faktor-faktor ekonomi 
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus 

meningkat. Ekonomi diramalkan tumbuh 
sekitar 6%-7% per tahun selama 3 tahun 
mendatang (tergantung dari pengaruh 
negatif kenaikan harga minyak). Hal ini 
mempunyai dampak positif terhadap 
permintaan produk susu dari semua 
golongan pendapatan, terutama di daerah 
perkotaan. 

 
! Kebijaksanaan “otonomi” baru yang 

diperkenalkan diharapkan dapat 
merangsang pertumbuhan di propinsi / 
daerah seluruh Indonesia dengan syarat 
pajak lokal dan pungutan pemerintah 
tidak menghalangi pertumbuhan tersebut. 
Pertumbuhan tersebut akan 
meningkatkan kondisi pasar di daerah  
dan berpengaruh positif terhadap 
permintaan produk susu.     

 
! Kebijaksanaan Presiden baru yang 

berorientasi mendorong pertumbuhan 
ekonomi baru yang stabil di Indonesia. 
Pemodal asing mulai memperhatikan 
Indonesia kembali. Penanaman modal 
asing secara langsung dalam bisnis 
internasional yang kompetitif 
diperkirakan akan meningkat untuk 
pertama kali sejak krisis ekonomi di 
tahun 1998.  

 
 
 

! Perbedaan yang nyata dalam pendapatan rumah 
tangga antara penduduk yang kaya dan miskin 
dan daerah desa dan pedalaman Indonesia. 
Golongan menengah dan atas mewakili kurang 
dari 10% populasi di tahun 2005. 

 
! Tingkat pengangguran dan kekurangan pekerjaan 

di Indonesia masih sangat tinggi. Tetapi, tingkat 
ini diperkirakan akan menurun karena peluang 
bisnis dan pekerjaan akan terbuka sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.  

 
! Meskipun menurun, tingkat inflasi tetap 

mempengaruhi secara negatif pasar konsumen, 
terutama golongan menengah dan bawah. Para 
analisis mengharapkan kebijaksanaan Presiden 
baru akan melunakkan tingkat inflasi untuk 3 
tahun berikutnya.   

 
! Nilai tukar rupiah di pasar dunia, mempunyai 

pengaruh positif dan negatif terhadap ekonomi 
dan pasar konsumen Indonesia.   

 
Dengan meningkatnya kepercayaan terhadap 
Indonesia sebagai tempat penanaman modal dan 
pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun 
mendatang, akan menyebabkan nilai tukar rupiah 
menguat terhadap mata uang lainnya seperti US 
dollar dan Euro. Hal ini akan mempunyai 
pengaruh yang luas terhadap industri persusuan 
dan pasar Indonesia.  
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Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Sejak krisis ekonomi tahun 1998, 

penanaman modal lokal banyak mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini 
mempunyai dampak yang ”sehat” 
dibandingkan dengan keadaan sebelum 
tahun 1998 dimana tingkat ketergantungan 
terhadap penanaman modal asing sangat 
tinggi. 
 
Sejak 1998, telah berkembang penanaman 
modal lokal yang melibatkan usaha kecil 
dan menengah yang merupakan sumber 
lapangan kerja, baik formal maupun 
informal, bagi penduduk Indonesia. “Mesin 
penggerak ekonomi” ini menjadi lebih 
penting di masa depan disebabkan 
keuntungan positifnya bagi pendapatan 
rumah tangga dan permintaan konsumen. 

 
! Indonesia mempunyai perbedaan ekonomi 

dan biaya hidup yang sangat nyata antara 
daerah perkotaan dan daerah pedesaan. 
Tergantung dari kotanya, harga eceran 
bahan makanan lebih mahal di daerah 
perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan.  
 
Hal ini akan menghasilkan kesempatan bagi 
usaha bisnis peternakan sapi perah yang 
lebih terorganisir, misalnya koperasi 
wirausaha, peluang untuk memilah-milah 
pasar sesuai dengan kondisi setempat di 
seluruh Indonesia. 

 
! Perkembangan ekonomi di masa depan 

dalam era kebijaksanaan “otonomi” 
pemerintahan akan menciptakan berbagai 
pasar yang berbeda di daerah perkotaan di 
seluruh Indonesia. Antusiasme setiap 
ekonomi perkotaan akan menjadi 
penyokong bagi peluang berkembangnya 
pasar makanan dan minuman, termasuk isu 
harga yang dapat diterima konsumen dan 
keuntungan yang diperoleh dari pasar.   

 

! Persaingan dari Cina dan negara-negara di 
Asia Tenggara lainnya sebagai tujuan 
penanaman modal asing walaupun 
melemah tetapi karena kebijaksanaan 
Presiden baru, masih memberikan 
tantangan bagi perkembangan ekonomi 
dan penciptaan lapangan kerja di 
Indonesia.   

 
! Peternakan sapi perah skala kecil di daerah 

sekitar perkotaan hanya akan bertahan jika 
pemiliknya tidak dapat mencari 
pendapatan lain, misalnya kerja di pabrik 
atau industri jasa atau diversifikasi 
usahatani yang berorientasi kepada 
produksi hortikultura. (Catatan: Ini telah 
terbukti dan terjadi di beberapa daerah di 
Jawa) . 

 
! Meningkatnya harga minyak dunia dan 

pengaruhnya terhadap perekonomian 
Indonesia. Perubahan kebijaksanaan 
pemerintah yang berhubungan dengan 
kemampuan subsidi dan pengaruhnya 
terhadap daerah pedesaan, termasuk bisnis 
daerah pedesaan.  

 
! Ekonomi peternakan sapi perah di daerah 

tropis mengalami hambatan alam seperti 
iklim, lingkungan, jumlah produksi susu 
dan karakteristik lainnya, kualitas, biaya 
dan ketersediaan pakan apabila 
dibandingkan dengan peternakan sapi 
perah berbasis padang rumput di daerah 
beriklim sedang dan dingin. 
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4.2.2 Iklim, geografi dan sumber pakan  
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Indonesia mempunyai daerah dataran  

tinggi dengan suhu rata-rata sekitar 
20°C, dibandingkan dengan suhu rata-
rata sekitar 30°C di daerah dataran yang 
lebih rendah. Daerah dataran  tinggi 
yang dapat dijangkau terdapat di seluruh 
Indonesia, meskipun hanya yang 
terdapat di pulau Jawa dan Sumatera 
dekat dengan pasar konsumen utama.  

 
! Di luar pulau Jawa, lahan pengembalaan 

lebih tersedia. Di pulau lainnya, 
budidaya peternakan beragam dari  
mengikat ternak dan semi intensif di 
Sumatera sampai ke penggembalaan 
secara bebas dengan sistem ekstensif di 
wilayah bagian Timur.  

 
! Di daerah pertanian ekstensif beriklim 

kering, peternakan sapi dapat lebih 
berperan. Di daerah ini, persentase 
pendapatan petani dari peternakan dua 
kali lebih besar dari petani di daerah 
pertanian intensif, terutama apabila di 
daerah tersebut didominasi persawahan. 

 
! Indonesia dilaporkan mempunyai aneka 

ragam tanaman pakan ternak seperti 
rumput alam, kacang-kacangan, 
tumbuhan polong dan semak-semak, 
meskipun tidak dimanfaatkan dengan 
baik dalam produksi dan pemberian 
pakan secara formal. Kebanyakan 
tumbuh-tumbuhan ini dilaporkan tahan 
terhadap hama-hama lokal. 

 
! Indonesia mempunyai banyak produk 

limbah pertanian dan industri seperti 
jerami padi, jerami jagung, batang 
pisang, limbah nenas, ketela pohon, 
limbah kelapa sawit, dan lain-lain, yang 
dapat digunakan sebagai pakan ternak. 
Di Jawa, tersedia limbah lainnya seperti  
limbah kacang kedele dan ampas bir 
yang  sudah digunakan dalam pakan 
sapi perah.  

 
 

! Iklim tropis Indonesia dengan tanah daratan 
rendahnya merupakan tantangan bagi 
peternakan sapi. 

 
! Secara nasional, Indonesia dipengaruhi oleh 

musim hujan dan kering. Para peternak 
menyebutkan bahwa terdapat periode 
kekurangan air di berbagai tempat di Indonesia 
yang merupakan tantangan bagi usahanya: 

 
" Musim kering di Jawa mulai bulan Juni 

sampai September. 
" Musim kering di Indonesia Timur lebih 

panjang, sampai 9 bulan di daerah-daerah 
tertentu. 

" Kekeringan secara periodik, misalnya 
setiap 3 sampai 5 tahun, adalah masalah 
yang dihadapi daerah Indonesia Timur, 
sama seperti Australia. 

 
Kondisi ini mempunyai pengaruh negatif 
terhadap: 

 
" Ketersediaan air bagi pemeliharaan sapi; 

dan 
" Berkurangnya hasil produksi hijauan 

makanan ternak (pakan).  
 
! Pulau Jawa kekurangan lahan penggembalaan 

karena tingkat populasi yang tinggi, 
pemanfaatan tanah dan topografinya. Hal ini 
menyebabkan usaha peternakan harus menjadi 
intensif.  

 
! Lahan produktif sangat jarang digunakan 

peternak untuk memproduksi hijauan makanan 
ternak. Mereka biasanya menanam hijauan 
makanan ternak di tanah marginal, misalnya 
pinggir lahan, lereng, dan di tanah produktif 
yang masih kosong. 

  
! Ketersediaan makanan ternak bagi sapi yang 

digembalakan di bawah pohon selama musim 
kering kadang-kadang terbatas karena hijauan 
tidak akan tumbuh apabila tanah tertutup 
sampah daun kering dan kulit biji-bijian. Biaya 
pakan ternak lebih mahal pada saat musim 
kemarau.  
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Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Hasil kajian dalam The FAO Grassland 

& Pasture Crop Study (1999) 
menyatakan bahwa daerah dataran  
tinggi di Indonesia menghasilkan pakan 
yang lebih baik pada musim kemarau 
dibandingkan dengan daerah lainnya di 
Indonesia. 

 

! Iklim Indonesia yang panas dan lembab 
menyebabkan risiko bagi kualitas / keutuhan 
produk susu pada setiap tingkat di dalam rantai 
pemasaran (supply chain) dari peternak ke 
konsumen. Pengolahan, penyimpanan dan 
penanganan yang tidak tepat terhadap produk 
susu dalam lingkungan ini menyebabkan risiko 
kesehatan bagi konsumen. 

 
 
4.2.3 Faktor-faktor kebijakan, hukum dan fiskal  
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Kebijaksanaan pemerintah Indonesia 

dalam pengembangan ekonomi 
difokuskan pada pengembangan ekonomi 
pedesaan dan pengembangan bisnis yang 
dapat terus berkembang termasuk 
peternakan sapi perah di daerah pedesaan.  

 
Perkembangan ekonomi pedesaan sangat 
penting bagi stabilitas Indonesia di masa 
depan, dimana daerah pedesaan 
mempunyai peran penting dalam 
ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia.  

 
! Sejak tahun 1998, kebijaksanaan 

pemerintah Indonesia diutamakan untuk 
pengembangan sektor swasta yang lebih 
bebas dalam cakupan industri yang luas 
dalam perekonomian Indonesia.   

 
Kebijaksanaan “otonomi” telah  
memperkuat hal ini dengan dibukanya 
peluang bagi pengembangan zona 
pertumbuhan ekonomi dan industri baru 
yang sedang “dipromosikan” oleh 
pemerintah propinsi dan kabupaten di 
seluruh Indonesia. Sebagian diantaranya 
memfokuskan diri dalam memaksimalkan 
pemanfaatan keuntungan kompetitif lokal 
untuk mendorong perkembangan ekonomi 
di daerahnya. Perkembangan ini 
memberikan peluang usaha, termasuk bagi 
koperasi yang dimiliki oleh peternak, 
untuk mengembangkan usaha yang lebih 
baik di propinsi itu.  

 

! Kebijaksanaan pemerintah Indonesia 
terhadap pengembangan ekonomi pedesaan 
memiliki kelemahan dalam hal pelaksanaan 
proyek di daerah pedesaan. Pihak lembaga 
donor dan sektor swasta berpendapat bahwa 
kelemahan ini sering diakibatkan oleh:  

 
" Ketidaklengkapan perencanaan proyek 

yang dilaksanakan di daerah pedesaan;   
" Pandangan jangka pendek dan 

penganggaran;  
" Keperluan menyelesaikan permasalahan 

dalam waktu cepat.  
" Korupsi. 
" Kurang konsistennya komposisi tim 

pembangunan Indonesia dalam jangka 
panjang karena sering terjadi pergantian 
anggota inti. 

" Perbedaan pendapat di antara berbagai 
departemen pemerintah dan dinas-dinas 
daerah yang terlibat didalam proyek 
pembangunan.  

 
! Korupsi dan segala pengaruh negatifnya 

terhadap usaha kecil. Saat ini Presiden yang 
baru sedang berusaha mengatasi hal ini 
melalui peraturan anti korupsi dan 
kebijaksanaan terkait lainnya. 

 
! Pajak lokal dan pungutan pemerintah timbul 

akibat kebijaksanaan “otonomi”. Hal ini 
merugikan usaha kecil karena biaya ini 
merupakan tambahan biaya operasi. Biaya 
tambahan ini menjadi beban berarti bagi 
petani yang beroperasi dengan tingkat 
keuntungan rendah. 
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Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Hukum Indonesia dalam bidang 

perkoperasian memberikan kerangka dasar 
kerjasama pembangunan bisnis koperasi 
moderen yang dimiliki, dikelola dan diatur 
kelompok-kelompok yang terdiri dari 
peternak-peternak kecil. 

   
! Peternakan sapi perah merupakan bagian 

dari industri pedesaan Indonesia, 
meskipun tidak didukung dengan strategi 
bisnis dan kemampuan manajemen yang 
kuat. Keadaan ini terjadi karena 
kelemahan pendidikan dan pelatihan dari 
para peternak serta penyuluhan. 

! Kerangka hukum koperasi Indonesia tidak 
lengkap karena tidak memberikan petunjuk 
kepada peternak-peternak kecil dalam hal 
bagaimana ketentuan hukum seharusnya 
dilaksanakan dalam prakteknya.  

 
! Kepemilikan lahan pertanian tidak selalu 

didaftarkan melalui sertifikat kepemilikan. 
Hal ini tidak membantu di dalam usaha 
mendapatkan pinjaman yang membutuhkan 
tanah peternak sebagai jaminan. Oleh sebab 
itu, bank komersial enggan memberikan 
pinjaman dalam jumlah besar kepada 
peternak.    

 
 
! Peraturan Indonesia yang baru untuk 

pangan, peraturan yang berhubungan 
dengan program peningkatan berdasarkan 
CODEX, dan reaksi industri terhadap 
ketentuan mengenai kandungan bakteri 
dan residu pertanian dapat meningkatkan 
perkembangan kualitas susu yang 
diproduksi Indonesia (Lihat juga indikator 
tantangan). 

 
! Demokrasi industri telah berjalan di 

Indonesia. Di awal Juni 2005, koperasi 
anggota dari GKSI di Jawa Tengah 
memilih manajemen (pengurus) baru 
untuk menggantikan tim yang tidak jalan 
sebagaimana semestinya didalam 
memberikan keuntungan untuk 
anggotanya. 

 

 
! Manajemen makro industri peternakan sapi 

perah dilaksanakan secara bersama-sama  
oleh sejumlah kementerian, departemen dan 
badan/lembaga. Hal ini tidak memfasilitasi 
pelaksanaan manajemen secara efisien, 
pemantauan atau evaluasi kinerja 
perkembangan projek besar dalam industri 
ini. 

 
! Peraturan pangan baru di Indonesia yang 

diberlakukan pada tahun 2004 didasarkan 
pada beberapa bagian dari CODEX. 
Ketentuan tentang kandungan bakteri dan 
residu pertanian akan merupakan tantangan 
buat peternak-peternak kecil (Lihat juga 
indikator peluang). 
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Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Kebanyakan 

kebijaksanaan, hukum dan 
peraturan baru Indonesia, 
jika benar-benar diterapkan 
ke dalam strategi 
pembangunan di masa 
depan, akan menuju ke:  

 
" Industri peternakan 

sapi perah yang 
dikelola secara lebih 
baik dan efisien; 

 
" Lebih banyak koperasi 

peternakan sapi perah 
yang berwirausaha dan 
menguntungkan; 

 
" Kualitas susu segar 

dan produk susu yang 
lebih baik; 

 
" Pondasi komersial 

yang lebih kuat bagi 
industri peternakan 
sapi perah 
berkompetisi dalam 
pasar bebas yang ada 
diseluruh negara 
ASEAN di masa 
depan; dan 

 
" Meningkatkan 

kesetaraan dengan 
peraturan pangan 
Indonesia dan di masa 
depan, dengan 
harmonisasi peraturan 
pangan ASEAN.      

! Kebijaksanaan yang meliputi pengembangan peternakan 
sapi perah tidak memberikan penekanan yang cukup dalam 
memaksimalkan pendapatan peternak.   

 
Fokus kebijaksanaan diarahkan kepada perluasan 
peternakan sapi perah dan peningkatan produksi susu dan 
tidak kepada pengembangan peternakan dan koperasi yang 
menguntungkan. Sebagai akibatnya:  

 
" Tidak ada evaluasi kinerja keuangan terhadap industri 

persusuan dan komponennya atau proyek 
pengembangan yang dibiayai untuk industri ini.  

 
" Kelemahan terdapat di bagian peralatan produktif, 

termasuk sapi perah (kualitas rendah), pabrik dan 
peralatan (kurang perencanaan atau pengadaan yang 
tidak tuntas), yang disediakan oleh instansi pemerintah; 

 
" Tidak ada program pemuliabiakan untuk 

mengembangkan dan menguji sapi perah persilangan  
dengan tingkat produksi susu dan tingkat toleransi yang 
tinggi terhadap musim kemarau.   

 
" Sistem PIR (jaringan)  mengikat peternak ke perusahaan 

yang berorientasi pada keuntungan yang tinggi, tetapi 
mungkin tidak memaksimalkan pendapatan peternak 
seperti yang seharusnya dapat dicapai koperasi yang 
efisien dan dikelola dengan baik.  

 
" Terdapat keterbatasan dalam pengevaluasian pengaruh 

sistem pendidikan dan pelatihan terhadap peternak 
berpenghasilan rendah.  

 
" Proyek-proyek pengembangan tidak dibangun pada 

tingkatan yang dapat dicapai oleh koperasi dan para 
anggotanya. Dalam beberapa hal, peralatan yang dibeli 
terlalu canggih untuk koperasi atau biaya pemeliharaan 
untuk mengoperasikan peralatan terlalu mahal dalam 
waktu yang berkesinambungan. 

 
" Tidak ada kegiatan untuk mengevaluasi kelayakan dari 

hasil kinerja Frisian-Holstein (FH) dibandingkan 
dengan bangsa sapi/hasil persilangan lainnya pada 
peternak koperasi pada saat musim kemarau. 
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4.2.4 Faktor-faktor sosial dan budaya 
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Penduduk Indonesia terus bertambah. 

Berdasarkan ramalan trend pertumbuhan 
ekonomi, penduduk juga akan lebih banyak 
tinggal di daerah perkotaan di masa yang akan 
datang. Kedua kecenderungan ini merupakan 
hal yang positif bagi pemasok makanan dan 
minuman yang disebarkan dan dijual di daerah 
perkotaan.  

 
! Sekitar 28% penduduk Indonesia berumur 

kurang dari 15 tahun. Menjelang tahun 2015, 
sekitar 25% orang Indonesia akan berumur 15 
tahun atau kurang. Skenario ini merupakan hal 
positif buat perkembangan pasar konsumen 
dengan asumsi bahwa perekonomian juga 
berkembang.   

 
! Terjadi kecenderungan yang mendasar dari 

pola konsumsi kelas menengah Indonesia 
yang tinggal di kota-kota besar: 

 
" Modernisasi pola makan;   
" Tingginya tingkat konsumsi makanan dan 

minuman olahan; dan 
" Permintaan produk berkualitas lebih baik, 

termasuk pengemasannya. 
 

Kecenderungan ini mempunyai pengaruh 
terhadap semua orang yang mampu membeli 
produk-produk ini termasuk di dalamnya 
berbagai macam produk susu.  
 
Dengan berkembangnya ekonomi Indonesia, 
kecenderungan ini akan terus berlangsung 
dengan bertambahnya konsumen di pasar 
makanan dan minuman olahan. 

 
! Meskipun konsumsi per kapita sangat rendah, 

susu cair sangat dikenal orang Indonesia, 
terutama konsumen di pulau Jawa.  

 
•  Diantara kelas menengah dan atas, terdapat 

permintaan susu cair sebagai makanan sehat 
dan bergizi, bahkan untuk daerah kelas 
berpendapatan rendah, susu cair tersedia dari 
penjual di pinggir jalan. 

! Meningkatnya permintaan produk 
berkualitas tinggi, termasuk 
pengemasannya, merupakan tantangan 
bagi pebisnis kecil yang berproduksi 
dengan kualitas rendah, jika mereka 
menargetkan kelas/golongan dengan 
tingkat pendapatan yang tinggi.  

 
! Permintaan terhadap produk-produk 

susu selain susu kental dan susu bubuk 
masih sangat lemah dan kurang 
berkembang di Indonesia saat ini. 

 
! Sistem pendidikan yang lemah terhadap 

peternak kecil tidak membantu 
pengembangan bisnis yang lebih baik di 
masyarakat. Sebagai akibatnya, 
kebanyakan peternak hanya berproduksi 
untuk konsumen industri dan untuk 
pedagang yang memiliki jalur langsung 
ke konsumen.  
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Indikator Peluang  Indikator Tantangan 
! Anak-anak merupakan konsumen utama susu 

cair di dalam rumah tangga yang membeli 
produk ini. Konsumsi produk ini didukung 
oleh para orang tua terutama para ibu rumah 
tangga yang merupakan pembeli utama susu 
cair.  

 
! Dengan meningkatnya pendapatan rumah 

tangga terjadi peningkatan secara “alami” 
permintaan terhadap produk yang lebih sehat 
dan bergizi. Di Indonesia, permintaan ini 
meliputi susu cair, susu bubuk dan minuman 
yoghurt atau produk fermentase lainnya. 
Permintaan juga meliputi pengemasan yang 
harus hiegenis. 

 
! Sejalan dengan perkembangan ekonomi 

Indonesia, pasar konsumen akan mengalami 
segmentasi dengan sasaran produk hasil 
olahan bahan makanan dan minuman yang 
lebih beragam. Segmentase pasar akan 
beragam mulai dari kelas pendapatan rendah 
sampai ke yang lebih tinggi. Setiap kelompok 
memiliki permintaannya sendiri, termasuk 
reaksinya terhadap harga dan kualitas produk.  

 
! Meskipun terdapat kecenderungan baru yaitu 

migrasi penduduk ke Jakarta dan berbagai 
kota besar di Jawa, keberhasilan penerapan 
kebijaksanaan pembangungan ekonomi dalam 
undang-undang otonomi pemerintahan, 
mengharuskan kota-kota propinsi lainnya juga 
mengalami migrasi yang sama di masa depan.  

 
! Peternakan sapi (dan kerbau) yang bukan 

berorientasi bisnis telah  lama ditemukan di 
beberapa tempat di Indonesia, misalnya 
Madura, Jawa Barat, Bali dan beberapa tempat 
di Sumatera dan Sulawesi.  
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4.2.5 Faktor-faktor teknologi dan penelitian & pengembangan  
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Teknologi, termasuk jasa 

penyuluhan yang 
ditingkatkan, tersedia untuk 
meningkatkan efisiensi 
peternak kecil terutama jika 
dapat memanfaatkan 
kelebihan koperasi yang 
berorientasi komersial.  

 
Keuntungan peningkatan  
teknologi peternakan, 
termasuk jasa penyuluhan 
yang disediakan pemerintah, 
sampai ke tingkat yang 
setara dengan koperasi 
peternak berorientasi pasar 
dapat memiliki manfaat 
dalam hal:  

 
" Hasil produksi; 
" Pemberian pakan; 
" Kesehatan ternak, 

termasuk pemuliabiakan; 
" Produksi susu dan 

kegiatan pasca panen; 
" Pengolahan dan 

pengemasan; 
" Penyaluran; dan   
" Pemasaran produk. 

 
! Teknologi, kemampuan 

penelitian dan 
pengembangan serta jasa 
penyuluhan yang cocok 
dengan lingkungan 
Indonesia, mungkin ada di 
bagian dunia lain dengan 
iklim lebih panas termasuk 
Queensland, Australia. Hal 
ini memberikan peluang 
untuk merubah kebiasaan 
metodologi lama yang 
memanfaatkan teknologi 
iklim temperate negara maju 
ke peternakan Indonesia 
yang belum maju. 

 

! Terjadi kelemahan dalam pemanfaatan teknologi oleh 
peternak kecil di Indonesia, termasuk penyediaan jasa 
penyuluhan. 

 
! Investasi lokal dalam teknologi pakan kebanyakan 

merupakan produksi massal pakan jadi komersial untuk 
industri perunggasan. Produksi pakan semacam ini untuk 
peternakan lainnya belum merupakan aktivitas utama, dan 
dalam beberapa kasus, hanya mensupplai kegiatan 
integrasi peternakan milik pabrik pakan ternak. Pakan jadi 
komersial terlalu mahal untuk digunakan peternak kecil 
dalam usaha peternakannya. 

 
! Selain pabrik pakan ternak besar dengan proses yang 

moderen, kebanyakan pakan ternak di Indonesia 
dihasilkan oleh industri pakan ternak informal dan bersifat 
sementara. Sumber perdangangan pakan ternak 
menyamakan para pemain di industri ini 
sebagai”produsen halaman belakang” yang kebanyakan 
menggunakan “sampah” seperti limbah.   

  
! Hanya sedikit aktivitas penanaman modal yang 

berorientasi komersial dalam bidang penelitian dan 
pengembangan dan teknologi untuk mengembangkan 
bahan baku pakan lokal Indonesia. Perusahaan besar yang 
memproduksi pakan jadi komersial terutama 
menggunakan bahan baku kedele, jagung, tepung ikan dan 
singkong lokal dan bahan baku impor termasuk kedele, 
jagung, bungkil kedele. 

 
! Secara luas, teknologi pakan ternak yang digunakan 

masih dalam taraf awal diluar produsen besar pakan jadi 
komersial yang terdapat di Indonesia. Keadaan ini 
menjadi penyebab rendahnya kualitas pakan yang 
digunakan peternak kecil. 

 
! Produsen pakan skala kecil sulit bersaing dengan 

perusahaan besar yang dapat memanfaatkan sepenuhnya 
keuntungan dari skala ekonomi produksi, kecuali mereka: 

  
" Melakukan kegiatan skala rumah tangga; atau  
" Mempunyai pasar lokal sehingga biaya distribusi 

rendah.  
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Indikator Peluang Indikator Tantangan 

! FAO, IDF dan organisasi lain seperti 
ACIAR, telah mendanai banyak penelitian 
teknis dengan menggunakan teknologi yang 
tepat guna untuk para peternak kecil dan 
koperasi di negara berkembang. Beberapa 
hasil penelitian telah diterbitkan sebagai 
buku pegangan teknis untuk digunakan 
koperasi peternak kecil.  

 
Fokus penelitian ini antara lain teknologi 
tinggi dengan biaya rendah untuk 
peternakan skala kecil yang menghasilkan 
antara 5.000 dan 10.000 liter susu perhari. 
Teknologi yang dicakup dalam penelitian 
ini meliputi:  
 
" Kualitas susu; 
" Sistem pengumpulan susu; 
" Pendinginan susu dan sistem 

pendinginan; 
" Pemisahan susu; 
" Pasteurisasi; 
" Pengemasan; 
" Penyimpanan dan transportasi; 
" Pendinginan; 
" Produksi susu cair . 
" Produksi produk fermentase yang tahan 

lebih lama, misalnya minuman yoghurt 
beraroma (Lassi) dan yoghurt gelas 
(makanan).  

 

! Preferensi umum penanaman modal dalam 
industri pengolahan susu modern adalah 
penggunaan peralatan produksi yang mahal 
dan sistem pengepakan impor dari negara 
maju seperti peralatan ”stainless steel”, 
homogeniser dan sistem pengolahan UHT 
dan para peternak kecil tidak mampu 
membeli peralatan ini. 

 
Investasi ini padat modal, dan rendah 
dalam pengembalian modal sehingga tidak 
layak untuk koperasi peternak kecil dalam  
kondisi pasar yang ada di Indonesia saat 
ini. Praktisnya, penggunakan peralatan 
yang mahal tersebut hanya layak bagi 
peternak kecil apabila diberikan sebagai 
hadiah kepada peternak kecil atau 
koperasinya oleh pemerintah atau lembaga 
donor lainnya.  

 
! Fasilitas pengolahan susu untuk mengolah 

susu cair kurang dari 5.000 liter perhari 
tidak tersedia.  

 
! Sistem pengolahan UHT dan 

pengamasannya biasanya terlalu mahal bagi 
peternak sapi perah kecil.   

 
! Para ahli teknis menyatakan bahwa terdapat 

resiko kesehatan yang nyata bagi para 
peternak kecil yang memproduksi susu 
steril dibandingkan dengan memproduksi 
susu pasteurisasi. 

  
! Banyak koperasi peternakan sapi perah dan 

para anggotanya tidak dapat memenuhi 
persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh 
peraturan pangan Indonesia yang baru, 
terutama: 
 
" Ketentuan-ketentuan tambahan yang 

direncanakan untuk masa yang akan 
datang, yang berdasarkan CODEX; 

 
" Setiap ketentuan yang ditingkatkan 

yang mungkin dibutuhkan apabila 
ASEAN meningkatkan peraturan-
peraturan regionalnya dalam rangka 
proses pengharmonisasian. 
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4.2.6 Faktor-faktor pada jaringan pemasaran (supply chain) susu   
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Skenario perkembangan pasar konsumen Indonesia di 

masa depan menunjukkan bahwa segementasi jalur 
pemasaran akan terus terjadi dimasa depan dengan 
jalur yang berbeda melayani:  

 
" Golongan (kelas) pendapatan rendah, dilayani oleh 

jalur tradisional, seperti melalui kios-kios dan jasa 
antar ke rumah, dan beberapa toko eceran dengan 
diskon seperti jaringan indomaret dan minimart 
yang menyalurkan sembako dalam kemasan.  

 
" Golongan pendapatan menengah dan atas, 

umumnya dilayani toko eceran moderen, termasuk 
jaringan hypermarket, supermarket dan 
“convenience store” yang menyediakan barang-
barang bermerk. 

 
! Toko pengecer moderen memperkuat posisinya di 

seluruh Indonesia. Saat ini, mempunyai pangsa 
penjualan kurang 25% dari seluruh penjualan eceran 
makanan dan minuman di Indonesia. Kesempatan ini 
memberikan peluang bagi supplier bahan makanan 
untuk: 

 
" Mempunyai akses yang lebih baik ke golongan 

menengah yang sedang berkembang di kota-kota 
besar; dan  

 
" Ruang pajangan barang dagangan yang lebih luas 

dibanding masa lalu untuk produk susu yang 
memerlukan suhu dingin dan suhu ruangan. 

 
! Beberapa toko eceran besar saat ini sangat aktif dalam 

pembelian secara langsung dari pabrik pengolahan dan 
produsen bahan makanan. Produk-produk ini meliputi 
produk berlabel toko pemesan yang diproduksi secara 
khusus untuk toko tersebut berdasarkan kontrak 
pengolahan yang disepakati bersama.  

 
! Penanam modal asing di supermarket dan hypermarket 

mendorong perubahan gaya berbelanja golongan 
menengah keatas. Hal ini akan meningkatkan 
permintaan para pelanggan ini terhadap kualitas 
produk yang disediakan toko eceran modern semacam 
ini.   

 
! Sistem insentif harga susu telah diperkenalkan 

sebagian industri pengolahan susu dengan 
memberikan penghargaan kepada koperasi dan 
peternaknya yang menghasilkan susu segar berkualitas 
lebih baik dan dibeli dengan harga lebih tinggi.    

! Terjadi kelemahan pada jalur 
distribusi produk yang didinginkan di 
seluruh Indonesia yang dapat 
mempengaruhi kualitas susu yang 
sangat mudah rusak. Hal ini 
merupakan hambatan bagi produk 
pasteurisasi yang harus disalurkan ke 
tempat yang sangat jauh, termasuk 
barang-barang impor.  

 
! Toko eceran tradisional yang 

mempunyai pangsa pasar lebih dari 
75% dari penjualan produk eceran 
makanan dan minuman di Indonesia, 
umumnya merupakan toko/kios yang 
dikelola keluarga dan beroperasi 
secara lokal dan tidak dilengkapi 
dengan peralatan yang dapat 
menyimpan produk susu yang 
didinginkan.    

 
! Toko eceran besar, terutama yang 

dimiliki oleh penanam modal asing, 
telah menerapkan standar pengadaan 
dan praktek perdagangan internasional 
di Indonesia. Praktek ini merupakan 
tantangan buat bidang usaha yang 
tidak berorientasi kepada kualitas dan 
tidak mampu menyediakan produk 
mereka di supermarket dan 
hypermarket untuk konsumen 
golongan menengah keatas. (Catatan: 
Diskusi yang dilakukan dengan 
beberapa penanam modal asing di 
bidang retailer di Indonesia 
menyatakan bahwa mereka 
mempunyai program yang membantu 
petani setempat dalam menyalurkan 
produksinya secara langsung kepada 
mereka melalui  perjanjian pengadan 
komersial berorientasi pada kualitas).  

 
! Sumber-sumber perdagangan 

menyatakan bahwa pengutan liar di 
jalan -jalan pedesaan di Indonesia 
menambah biaya distribusi dari petani 
ke pasar di daerah perkotaan.  

 
  



Analisa SWOT Industri Peternakan Sapi Perah Indonesia - 2005                    Analisa SWOT Nasional untuk Industri  
 

September 2005 
Stanton, Emms & Sia 

63

4.2.7 Faktor – faktor investasi komersial dan dana berbantuan  
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Perusahaan besar penanaman 

modal Indonesia dan pemodal 
asing, tidak tertarik menanam 
modal di perusahaan 
peternakan sapi perah di 
Indonesia. Mereka lebih 
tertarik menanam modal dalam 
kegiatan yang terintegrasi 
secara efektif dan efisien, 
dimana mereka:  
" Dapat mengelola biaya 

secara efektif;  
" Mengendalikan produksi 

dan kualitas produk 
sepanjang jalur 
pengadaaan dari peternak 
ke toko eceran. 

" Keuntungan penjualan 
barang bermerek 
berkualitas tinggi melalui 
penjualan yang ditujukan 
untuk golongan 
pendapatan tinggi. 

 
Skenario ini memberikan 
peluang mengembangkan 
koperasi susu independen yang 
berorientasi pasar di masa 
depan. 

 
! Fokus utama pengusaha yang 

bergerak dalam pasar produk 
susu adalah produksi yang 
menguntungkan dari barang 
bermerek berkualitas tinggi 
untuk golongan menengah 
keatas Indonesia yang sedang 
berkembang.  

 
! Bantuan dana luar negeri telah 

tersedia sejak lama untuk 
industri peternakan sapi perah 
Indonesia. Tetapi, kebanyakan 
bantuan ini tidak mengarah 
kepada pembentukan koperasi 
yang berorientasi kepada 
“pasar konsumen” yang 
dimiliki, dikelola dan 
dijalankan para peternak kecil.  

 
 

! Selain sejumlah kecil peternakan sapi perah komersial yang 
dimiliki perusahaan, sebagian besar peternakan sapi perah 
dioperasikan peternak kecil yang memiliki akses sangat 
terbatas terhadap dana untuk digunakan dalam usahanya. 
Sebagai tambahan, dilaporkan juga bahwa koperasi peternakan 
sapi perah menghadapi permasalahan besar dalam bidang 
keuangan. 

 
! Perusahaan investor besar Indonesia memberikan perhatian 

yang besar terhadap pasar di pulau Jawa, yang meliputi: 
  

" Pasar konsumen paling potensial, terutama Jakarta; dan  
" Sekitar 60% populasi Indonesia tinggal di pulau Jawa.  

 
Hal ini  mempengaruhi strategi penanaman modal karena para 
pengusaha lebih suka berproduksi dekat dengan pasar Jawa dan 
mengekspor produk ke daerah lain di Indonesia. Hal ini 
mengurangi prospek investasi di luar pulau Jawa. Kedekatan 
dengan konsumen di pulau Jawa menyebabkan skala ekonomi 
(economies of scale) distribusi yang lebih murah dan hal ini  
tidak tersedia bagi perusahaan besar yang beroperasi di daerah 
lain di Indonesia.  

 
! Pada waktu yang lalu telah terjadi kegagalan kerjasama antara 

penanam modal asing dengan perusahan koperasi di Indonesia. 
Manajemen senior salah satu perusahan susu internasional 
menyatakan bahwa mereka berusaha membangun dua 
kerjasama patungan selama 10 tahun yang lalu. Kedua usaha ini 
gagal karena kurangnya komitmen dari partner Indonesia. 
Setelah diteliti, disimpulkan bahwa untuk mendapatkan 
keuntungan wajar dari investasi yang diajukan sangat susah 
karena kelemahan yang terdapat pada industri peternakan sapi 
perah sebagai basis pensuplai strategik untuk usaha komersial 
baru.   

 
! Institusi keuangan internasional dan beberapa lembaga donor 

sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan ke Indonesia. 
Hal ini disebabkan karena:  

 
" Takut terlibat dalam praktek korupsi yang sangat 

memalukan bagi lembaga-lembaga tersebut terutama 
dengan adanya kampanye anti korupsi;  

" Kegagalan projek di masa lalu akibat adanya korupsi dan/ 
atau manajemen proyek yang kurang baik di Indonesia, dan 

" Sejarah masa lalu tentang pinjaman yang tidak 
dimanfaatkan/ dikelola dengan baik dalam berbagai proyek 
pengembangan pertanian Indonesia terutama untuk bidang 
peternakan. 
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Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Pemerintah telah mengembangkan 

berbagai macam skim kredit 
pertanian yang dapat digunakan 
koperasi peternak dan 
anggotanya. (Catatan: Diskusi 
dengan manajemen beberapa 
bank di Indonesia menunjukkan 
bahwa sektor koperasi memiliki 
masalah tingkat tinggi karena 
kemungkinanan adanya utang 
yang tidak bisa ditagih kembali 
sangat tinggi. ABD juga 
melaporkan bahwa dalam 
beberapa program peternakan di 
Indonesia, lebih dari 75% 
pinjaman tidak bisa ditagih 
kembali).  

 

! Dalam banyak hal, program dana bantuan luar negeri 
melibatkan pengembangan peternakan dengan 
menggunakan model peternakan iklim subtropis dan 
berdasarkan teknologi maju dan mahal bagi koperasi 
peternak kecil untuk memanfaatkan dan memperoleh 
keuntungan dari penggunaannya dalam kondisi pasar 
Indonesia saat ini. 

 
! Hasil-hasil proyek berbantuan di masa lalu tidak 

berkelanjutan dalam hal kemampuannya untuk 
bertahan dalam jangka panjang dalam bisnis 
peternakan. Fokus aktivitas terutama dalam 
peningkatan teknologi dan kegiatan peternakan dan 
bukan pada perluasan bisnis peternakan yang dapat 
dikembangkan.    

 
! Sebagian masyarakat peternak Indonesia, termasuk 

beberapa peternak sapi perah, sangat tergantung 
kepada bantuan dan sangat berharap kepada 
pemerintah untuk menyediakan kondisi dimana 
mereka dapat bertahan di luar kondisi yang 
berorientasi pasar. Keadaan ini tidak dapat 
mendukung berkembanganya usaha pertanian yang 
berkelanjutan. 

 
! Reaksi lembaga keuangan terhadap kebijaksanaan 

baru Bank Indonesia yang memperketat 
pengendalian hutang dan fasilitas kredit akan 
menyebabkan berkurangnya ketersediaan fasilitas 
pinjaman dan kredit ke koperasi yang memiliki: 

 
" Manajemen keuangan lemah; 
" Rendahnya tingkat tanggung jawab untuk 

membayar hutang dan fasilitas kredit; dan   
" Kinerja keuangan dan sejarah kredit yang jelek.  

 
(Catatan: Keadaan ini dapat menyebabkan masalah 
cash flow untuk koperasi yang lemah dan akhirnya 
menjadi bangkrut selama 3 tahun berikutnya atau 
setelahnya). 
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4.2.8 Faktor-faktor pasar lokal dan karakteristiknya 
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Indonesia mempunyai pasar cukup besar 

untuk beberapa produk susu, terutama di 
daerah perkotaan pulau Jawa. Produk 
utama yang dikonsumsi menurut volume 
setara susu segar (LME) adalah:  

 
" Susu kental manis termasuk produk isi, 

komoditas yang memiliki nilai rendah.  
" Susu bubuk kemasan eceran. 
" Susu bubuk anak balita termasuk susu 

pertumbuhan. 
" Susu cair, baik bermerek maupun dari 

peternak. 
" Minuman susu fermentase. 

 
Target utama produk susu bernilai tinggi 
adalah sebagian kecil penduduk golongan 
pendapatan menengah dan tinggi, yang 
jumlahnya kurang 10% dari penduduk 
Indonesia.  (Catatan: Target pasar yang 
cukup besar ini sekitar 22 juta orang di 
tahun 2005). 

 
! Secara keseluruhan, permintaan produk 

susu di Indonesia meningkat kembali 
setelah terjadi penurunan permintaan besar 
di tahun 1998. Pertumbuhan konsumsi terus 
berlanjut sejalan dengan meningkatnya 
pendapatan rumah tangga dan kepercayaan 
konsumen dengan ramalan bahwa ekonomi 
akan tumbuh selama 3 tahun yang akan 
datang. 

 

! Jumlah potensi permintaan penduduk 
Indonesia biasanya sering diramalkan lebih 
karena diperhitungkan berdasarkan jumlah 
penduduk yang pada kenyataannya meliputi 
banyak konsumen golongan pendapatan 
rendah yang tidak merupakan target produk 
susu.   

 
! Permintaan beberapa produk susu tidak 

terlalu besar karena terlalu mahal bagi 
produk tersebut untuk mengembangkan 
pasar yang luas atau tidak cocok dengan 
selera lokal. Produk ini termasuk:  

 
" Minuman yoghurt. 
" Es krim (bermerek). 
" Yoghurt gelas (untuk dimakan). 
" Krim. 
" Segala macam keju. 
" Mentega. 
" Minyak Sapi. 

 
! Segmen yang paling dapat bertahan dalam 

pasar produk susu adalah kelas mengengah 
dan atas, dengan permintaan barang 
bermerek berkualitas tinggi hasil produksi 
perusahaan besar dan bukan produksi 
koperasi peternak. Produk berkualitas 
tinggi tersebut termasuk produk yang 
dikemas secara hiegenis dan kandungan 
gizinya sehat dimakan. Karakteristik ini 
sangat penting bagi para ibu kelas 
menengah yang membeli produk ini untuk 
anak-anaknya.  

 
! Konsumen kelas menengah dan atas lebih 

menyukai berbelanja barang-barang 
kebutuhan rumah tangga di supermarket 
dan hypermarket moderen dengan kualitas 
yang lebih tinggi, yang memfokuskan diri 
dalam penyediaan produk bermerek 
berkualitas yang mereka butuhkan. 
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Indikator Peluang Indikator Tantangan 
 ! Program susu anak sekolah yang telah 

dijalankan di Indonesia tidak membantu 
pengembangan industri peternakan sapi 
perah kecil yang berkelanjutan. Seperti di 
negara lain, kebanyakan program ini 
mempunyai orientasi dana berbantuan yang 
tidak membantu pengembangan bisnis yang 
dapat bertahan sampai jangka waktu lama. 
Sumber perdagangan berkomentar:  

 
" Program susu sekolah yang telah 

dijalankan di Indonesia cenderung 
mengarah kepada tingkat 
ketergantungan sementara terhadap 
dana berbantuan bagi setiap peternak 
yang terlibat.  

 
" Program susu sekolah di negera lain 

menciptakan ketergantungan terhadap 
dana berbantuan yang bisa 
menyebabkan adanya pertentangan 
antara peternak dan pemerintah pada 
saat susu peternak tidak dapat dijual, 
misalnya selama masa liburan sekolah. 
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4.2.9 Faktor-faktor dalam industri pengolahan susu, posisi tawar dan persaingan.  
 

Indikator Peluang Indikator Tantangan 
! Para pengolah susu yang merupakan 

konsumen utama susu segar yang 
dihasilkan di dalam negeri 
mempunyai akses ke pasar produk-
produk bermerek yang cukup besar 
dan sedang berkembang untuk. 

 
! Industri pengolahan susu 

berpartisipasi dalam kampanye 
minum susu dalam rangka 
peningkatan konsumsi susu di 
seluruh Indonesia. Perusahaan 
seperti Ultra Jaya, Indomilk, 
Greenfields dan Alam Murni telah 
bekerjasama dengan  TetraPak, 
Departemen Kesehatan dan 
Departemen Pendidikan, pemerintah 
daerah dan klinik lokal untuk 
menjalankan kampanye ini.  

 
Promosi ini ditujukan untuk 
mendidik para ibu, anak-anak 
sekolah, dan orang awam tentang 
manfaat mengkonsumsi susu sehat 
dan bergizi. Kampanye terutama 
difokuskan kepada anak-anak. Di 
sebagian wilayah Indonesia, 
kampanye ini juga ditujukan bagi 
para wanita, terutama wanita hamil 
dan wanita tua sebagai upaya 
peningkatan kesehatan bayi dan 
mengurangi resiko keropos tulang.  

  

! Bisnis pengolahan susu seperti: Nestle, Friesland, 
UltraJaya, Indomilk, Diamond dan Greenfields, 
yang menyediakan produk susu  untuk segmen 
pasar Indonesia yang paling menjanjikan 
merupakan usaha penanaman modal lokal dan 
asing yang kuat dan berorientasi pada keuntungan 
dan didukung oleh:  

 
" Merek terkenal yang telah mempunyai reputasi 

positif di pasar, terutama di segmen pasar 
golongan pendapatan menengah ke atas.   

 
" Akses terhadap dana untuk investasi baru pada 

aset produktif, misalnya pabrik dan peralatan.  
 

" Fasilitas produksi secara besar-besaran dengan 
biaya yang sangat efisien dan efektif 
dibandingkan dengan produksi skala yang 
lebih kecil.  

 
" Kemampuan distribusi kuat sehingga  produk 

bermereknya bisa mencapai konsumen di 
seluruh Indonesia. 

 
" Strategi pemasaran dan bisnis kuat didukung 

dengan kampanye pemasaran mendukung 
merek mereka di pasaran dan membangun 
pertahanan terhadap persaingan bisnis yang 
telah ada atau bisnis baru.  

 
" Kapasitas penelitian dan pengembangan yang 

aktif, sebagian diantaranya merupakan bagian 
dari sumberdaya international, misalnya Nestle 
dan Friesland Coberco.  

 
Bisnis ini mempunyai posisi tawar kuat terhadap 
suppliernya. Dalam situasi pasar bebas susu segar/ 
bahan baku, mereka dapat memilih sumber-sumber 
susu segar atau bahan baku yang diinginkan dan 
biasanya membeli kualitas terbaik dengan harga 
terendah yang tersedia di pasar.      

 
Sebagai tambahan, produk bermerek, strategi 
pemasaran dan kekuatan jalur distribusinya 
membatasi perkembangan pemain yang telah ada 
sekarang di industri ini atau masuknya produk 
baru, termasuk impor ke pasar Indonesia.  
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Indikator Peluang Indikator Tantangan 
 ! Sebuah perusahaan lokal bernama PT Greenfields 

Indonesia telah membangun peternakan dan pengolahan 
susu moderen yang berdiri sendiri dan terintegrasi di 
Malang, Jawa Timur, dengan pasokan susu dari 
populasi sapi perah impor dari Australia Barat. Usaha 
ini bersaing secara aktif dengan perusahaan susu 
bermerek yang lama tetapi tidak membeli susu segar 
dari peternak-peternak kecil. (Catatan: Secara strategis, 
usaha pengolahan susu yang lain di Indonesia tidak 
tertarik investasi di bidang peternakan sapi perah. 
Sebagai tambahan, kegiatan Greenfield yang fokus 
pada kualitas tidak didisain untuk membantu 
penyerapan susu segar milik petani kecil) 
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4.3 Kekuatan dan kelemahan yang muncul dari faktor-faktor di dalam industri 
peternakan sapi perah 

 
4.3.1 Strategi industri  
 

Manajemen Makro Industri dan Perencanaan Strategis 
Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan 

! Manajemen industri 
telah berhasil 
meningkatkan jumlah 
peternakan sapi perah 
Indonesia dan 
produksi susu sejak 
pertengahan tahun 
1990. Saat ini, 
Indonesia merupakan:  
 
" Salah satu 

industri 
peternakan sapi 
perah terbesar 
Asia Tenggara;  

 
" Satu-satunya 

industri yang 
telah 
memperlihatkan 
pertumbuhan 
produksi dalam 
lingkungan yang 
mempunyai 
hambatan 
perdagangan 
rendah untuk 
impor. Pada 
tingkat harga 
impor, industri 
dapat bersaing 
dengan barang-
barang impor 
sejenis.   

 
! Pemerintah Indonesia 

benar-benar 
mempunyai 
komitmen untuk 
mendorong 
perkembangan 
peternakan sapi perah 
meskipun terdapat 
berbagai macam 
kelemahan dalam 
pelaksanaan strategi 
pengembangannya.   

! Pengaruh nyata strategi pengembangan industri sejak pertengahan 
tahun 1990 belum pernah dievaluasi. Sayangnya, pada saat kapasitas 
industri dan produksi susu meningkat, kegiatan peternak tetap tidak 
efisien (pemilikan kecil) dan problematik  (kualitas dan produktivitas) 
di beberapa tempat di Indonesia.   

 
! Tidak terdapat gambaran strategis tentang apa yang sesungguhnya 

terjadi di dalam industri peternakan sapi perah, khususnya: 
 

" Kondisi keuangan dari industri dan tingkat pengembalian / 
keuntungan ekonomi dari investasi yang dilakukan oleh 
pemerintah dan pihak lain di industri ini; dan  

 
" Pengaruh yang diakibatkan oleh program-program yang 

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan tingkat 
pengembalian keuangan dari usaha peternakannya.  

 
" Kegiatan-kegiatan koperasi dan peternak perorangan yang 

operasional yang dapat dijadikan sebagai standar pengembangan 
untuk koperasi dan peternak lainnya.  

 
! Para ahli manajemen industri dan strategi pengembangan umumnya 

menggunakan indikator non-keuangan untuk menilai apakah rencana 
pengembangan industri mencapai tujuan dan target atau tidak. 
Indikator-indikator ini tidak mempertimbangkan apakah peternakan 
sapi perah telah berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan 
dapat meningkatkan pendapatan para petani.   

 
! Rencana strategis dari industri dan pelaksanaannya umumnya 

diperlemah dengan rencana investasi dan pelaksanaan projek 
innvetasi yang kurang tepat (Lihat analisa tantangan sebelumnya). 

  
! Tim manajemen dan para ahli strategi industri yang terlibat dalam 

pengembangan peternakan sapi perah seringkali salah 
mengidentifikasi potensi besar dari konsumsi susu yang ada di 
Indonesia sebagai kekuatan daripada peluang yang merupakan faktor 
eksternal terhadap industri. Kesalahan ini telah menyebabkan analisa 
strategis yang kurang tepat karena dengan menganggap hal ini 
sebagai peluang, industri harus meningkatkan kualitas produknya dan 
meningkatkan kekuatan di dalam pemasaran, yang mana biasanya 
sangat kurang diperhatikan.  

 
! Sistem informasi terpusat yang ada saat ini untuk mendukung 

manajemen makro industri peternakan sapi perah tidak lengkap dan 
tidak mengandung informasi penting tentang kinerja industri, 
komponen-komponennya dan jalur pemasarannya.   
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4.3.2 Infrastruktur dan sumberdaya industri  
 

Isu Organisasi 
 

Indikator Kekuatan  Indikator Kelemahan  
! Peternakan sapi perah biasanya 

dilaksanakan oleh koperasi yang dimiliki 
peternak dengan memanfaatkan keuntungan 
skala ekonomi (economic of scale) dalam 
penjualan, pemasaran, kegiatan operasional 
dan pembelian (lihat indikator kelemahan). 

 
! Peternakan sapi perah komersial biasanya 

beroperasi dengan cara terintegrasi, 
meliputi: peternakan sendiri, susu dan unit 
pengolahan susu dan produksi susu lainnya. 
Contohnya: Fajar Taurus dan Greenfields.    
 
Sebagian, tetapi tidak semuanya, dari 
peternakan ini juga membeli susu segar dari 
peternak kecil untuk menambah 
produksinya. Usaha semacam ini:  

 
" Mempunyai usaha yang proaktif dan 

moderen, strategi distribusi dan 
pemasaran.  

 
" Memproduksi barang-barang merek 

sendiri yang siap pakai, misalnya susu 
cair kemasan eceran, youghurt, keju, 
dan lain-lain.   

 
" Aktif di pasar eceran, terutama 

supermarket dan hypermarket; dan  
 

" Aktif bersaing dengan barang-barang 
impor dan barang-barang dari 
perusahaan pengolahan susu Indonesia 
yang besar, seperti UltraJaya, Nestlé, 
dan lain-lain berdasarkan produk 
berkualitas sangat tinggi.  

 

! Sebagian besar peternakan sapi perah yang 
ada di Indonesia saat ini sangat kecil untuk 
menjadi usaha indenpenden.  

 
! Banyak koperasi yang beroperasi 

mempunyai ukuran kecil dan dibebani 
dengan biaya eksploitasi dan bunga yang 
tinggi karena besarnya pinjaman dan 
fasilitas kredit. Keadaan ini mengurangi 
tingkat keuntungan para peternak anggota 
karena biaya- biaya tersebut harus ditutup 
dari hasil penjualan.  
 
Peternak, yang merupakan anggota 
koperasi tersebut menerima penghasilan 
lebih rendah dari koperasi dalam bentuk 
harga yang rendah di tingkat petani. 
Sebagai tambahan, dana koperasi sering 
tidak cukup untuk membayar dividen buat 
para anggotanya.   

 
! Sebagian peternak sapi perah merupakan 

bagian dari koperasi serbausaha yang 
mungkin tidak beroperasi untuk keuntungan 
bisnis peternakan sapi perah. Dalam 
beberapa kasus, peternakan sapi perah yang 
menguntungkan mensubsidi divisi lain yang 
merugi. (Catatan: Masalah ini sangat 
umum di beberapa bagian Jawa, misalnya 
Jawa Timur, dan telah dijalankan strategi 
untuk menghindari masalah-masalah ini di 
masa yang akan datang) 
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Sumberdaya Keuangan 
 

Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan  
! Pemerintah Indonesia telah menerapkan 

berbagai macam fasilitas kredit yang 
tersedia untuk koperasi peternakan sapi 
perah. (Catatan: Sayangnya, dilaporkan 
bahwa strategi pengelolaan berbagai 
macam fasilitas ini mempunyai beberapa 
kelemahan karena sebagian projek 
investasi tidak didanai sepenuhnya, 
sehingga pembelian aset produktif industri 
peternakan sapi perah yang tidak dapat 
dimanfaatkan atau menjadi barang 
rongsokan. [Lihat analisa indikator 
tantangan dan kelemahan]. 

 
! Lembaga donor telah menyediakan dana 

(termasuk bantuan ternak dan aset produktif 
lainnya) dan saran teknis untuk berbagai 
koperasi di Indonesia selama jangka waktu 
yang lama. (Lihat analisa dari tantangan). 
 
Sayangnya, meskipun manfaatnya terhadap 
industri sudah jelas ada, tidak ada informasi 
yang jelas sampai dimana donasi ini dan 
kegiatan berbantuan lainnya telah 
membantu pengembangan kegiatan yang 
berkelanjutan, lebih efisien dan berhasil 
dari semua koperasi dan peternak yang 
menjadi target dari bantuan tersebut.   

 
 
 

! Peternak kecil umumnya memiliki akses 
terbatas terhadap dana yang dapat 
diinvestasikan dalam pembelian ternak dan 
aset produktif, misalnya tanah (untuk 
pakan) dan peralatan-peralatan, yang 
dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan 
peternakan sapi perah yang efektif dan 
menguntungkan.   

 
! Upaya menghasilkan sumber-sumber 

keuangan sendiri oleh koperasi peternakan 
sapi perah masih lemah karena 
ketidakefisienan dalam operasi (jumlah 
pemilikan ternak terlalu kecil) yang 
menyebabkan rendahnya keuntungan. 

 
! Beberapa fasilitas kredit yang diberikan 

perusahaan feedloter kepada peternak tidak 
menyebabkan peternak memperoleh 
peluang memaksimalkan pendapatannya 
dari penjualan ternak.   

 
! Kelemahan terjadi dalam manajemen 

keuangan di dalam industri. Banyak 
koperasi dilaporkan mempunyai masalah 
keuangan, tetapi tidak ada tersedia 
informasi  mengenai masalah-masalah 
tersebut secara nasional.   

 
Kelemahan ini memperburuk kelangsungan 
beberapa macam kredit sebab:  

 
" Muncul hutang yang tidak bisa ditagih 

di sektor koperasi; dan 
 
" Keengganan pemberi pinjaman utuk 

terus mendanai koperasi dan peternak 
yang selalu gagal dalam pembayaran 
hutang-hutangnya.    
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Kekuatan dan Kelemahan Setempat 
 

Indikator Kekuatan  Indikator Kelemahan  
! Sebagian besar peternakan sapi perah 

beroperasi di dataran tinggi sejuk di 
Indonesia dimana terdapat sapi seperti 
Frisian – Holstein (FH) dan Jerseys, dan 
mempunyai prospek yang bagus untuk 
menghasilkan susu dengan volume yang 
tinggi dengan ketentuan:  

 
" Manajemen budidaya peternakan yang 

baik dan benar; dan  
 
" Pemberian pakan yang baik, khususnya 

selama musim kemarau.  
 

Sayangnya, sejumlah kelemahan pada 
berbagai tingkatan di industri dan jalur 
pemasarannya memperlemah kekuatan 
lokasi ini bagi sebagian peternak sapi perah 
Indonesia sehingga mereka gagal mencapai 
tingkat produktifitas tinggi dari peternakan 
sapi perah.  

 
! Daerah utama peternakan sapi perah di 

pulau Jawa kebanyakan berada di sekitar 
daerah perkotaan besar, seperti Jakarta dan 
Surabaya. Dataran tinggi Karo di Sumatera 
Utara juga sangat dekat dengan kota 
Medan. Kedekatannya dengan pasar besar 
dapat menjadi kekuatan utama bagi suatu 
koperasi yang mengelola susu yang 
didinginkan secara baik.    

 

! Meskipun peternakan sapi perah beroperasi 
di dataran tinggi, sebagian diantaranya 
belum dapat mengatasi pengaruh negatif 
musim kemarau pulau Jawa seperti:  

 
" Ketersediaan dan kualitas pakan; dan  

 
" Sumber-sumber air bagi usaha 

peternakan sapi perah dan pusat-pusat 
pengumpulan susu. 

 
! Kebanyakan peternakan sapi perah yang 

beroperasi di luar propinsi Jawa Barat dan 
Jawa Timur, misalnya Jawa Tengah, 
beroperasi di wilayah yang tidak memiliki 
usaha pengolahan susu besar. (Catatan:Hal 
ini dapat memberikan kesempatan  kepada 
peternak sapi perah di daerah tersebut 
membangun koperasi berorientasi pasar 
dengan produk bervariasi, punya merek 
dan jalur pendistribusian sendiri selama 10 
tahun ke depan). 

 
! Tidak cukup perhatian terhadap 

pengembangan koperasi susu di Jawa Barat 
menjadi usaha yang berorientasi pasar 
dengan memanfaatkan pasar kota 
metropolitan Jakarta untuk produk-produk 
susu dingin bernilai lebih tinggi. Kota 
seperti Jakarta dan sekitarnya merupakan 
prospek jangka panjang terbaik untuk 
semua bentuk barang konsumen di 
Indonesia. (Catatan: Hal ini timbul 
disebabkan kebijaksanaan pemerintah 
Indonesia yang telah berjalan selama ini 
dalam pengembangan pola PIR  yang 
menyebabkan peternak terikat kepada 
pemilik pabrik pengolahan susu). 
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Sumber Pakan and Pola Pemberian Pakan 

 
Indikator Kekuatan  Indikator Kelemahan  

! Peternakan sapi perah yang beroperasi di 
Jawa Timur dan Barat, mempunyai ciri :  

 
" Tersedia cukup hijauan pakan alami di 

sekitarnya selama setahun; atau   
 
" Mempunyai akses kepada gudang 

penyimpanan pakan atau menpunyai 
silase selama musim kemarau sehingga 
dapat memelihara ternak dalam jumlah 
banyak secara efisien dan 
menguntungkan dibandingkan dengan 
peternak yang mengalami kekurangan 
pakan.   

 
! Beberapa peternakan sapi perah yang 

beroperasi di Indonesia mampu 
menghadapi kekurangan pakan selama 
musim kemarau melalui pola pemberikan 
pakan yang lebih baik dan produksi pakan 
dan penyimpanan selama musim hujan. 
Contoh peternakan ini ditemukan pada 
koperasi peternak dan peternakan 
komersial, misalnya peternakan Fajar 
Taurus.  

! Kurangnya tanah untuk produksi pakan 
hijauan makanan ternak merupakan 
masalah utama bagi peternak sapi perah di 
pulau Jawa. Hijauan makanan ternak 
biasanya: 
 
" Ditanam pada tanah marjinal yang tidak 

digunakan oleh peternak; atau   
 
" Dibeli dari supplier pakan, terutama 

selama musim kemarau pada saat 
petani tidak dapat menanam hijauan 
pada tanahnya atau mengumpulkannya 
dari sekitar. 

 
! Praktek pemberian pakan sebagian peternak 

sapi perah di pulau Jawa, khususnya selama 
musim kemarau berkepanjangan, tidak 
selalu cocok untuk Frisians (FH), jenis 
ternak yang banyak dipelihara. Jenis ternak 
persilangan yang toleran (tahan) terhadap 
musim kemarau tidak banyak ditemukan 
pada populasi sapi perah di Indonesia. 

 
! Kelemahan-kelemahan banyak terjadi 

dalam manajemen gizi dari para peternak 
kecil di pulau Jawa. Kelemahan ini 
diperparah dengan kurangnya pakan ternak 
yang cukup bergizi selama musim kemarau. 
(Catatan: Manajemen gizi pada peternakan 
komersial dan beberapa koperasi yang 
dikelola dengan lebih baik, memungkinkan 
mereka berusaha dengan konsisten dan 
menguntungkan sepanjang tahun).  

 
! Beberapa keprihatinan muncul mengenai 

residu pestisida dalam pakan yang 
diproduksi peternak sendiri disebabkan 
lemahnya pendidikan petani tentang 
penggunaan pestisida.  
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4.3.3 Manajemen industri 
 

Strategi Bisnis untuk Industri Peternakan Sapi Perah 
Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan 

! Meningkatnya produksi susu 
selama 5 tahun terakhir telah 
memaksa pengurus beberapa 
koperasi, misalnya di Jawa 
Tengah, untuk ”berpikir dengan 
cara lain” dalam menghadapi 
stok susu yang melebihi 
permintaan para pengolah susu. 
Beberapa diantaranya: 

 
" Membeli peralatan baru 

dalam rangka pengembangan 
peluang pemasaran susu.  

 
" Negosiasi kontrak secara 

langsung dengan para 
pengolah susu, yang 
memberikan harga lebih baik 
dibandingkan dengan GKSI. 

 
" Mengembangkan secara 

langsung bisnis baru untuk 
produk susu yang 
didinginkan, terutama susu 
cair, di daerah perkotaan 
sekitar peternakan.  

 
! Beberapa peternak merespon 

dengan baik program 
peningkatan kualitas susu dan 
secara konsisten memperoleh 
harga yang lebih tinggi untuk 
susu segarnya menurut sistem 
insentif harga susu. Contoh 
peternak semacam ini terdapat di 
KPSBU Lembang, Tandangsari 
dan KPS Bogor di Jawa Barat, 
yang dilaporkan mempunyai 
kualitas susu lebih tinggi 
dibandingkan dengan para 
anggota koperasi lain di 
sekitarnya.  

 
 
 
 
 
 

Bersambung …..

! Strategi bisnis yang telah dipromosikan pemerintah 
dan dilaksanakan organisasi koperasi tidak 
memfasilitasi berkembangnya usaha komersial pada 
sektor koperasi. Strategi yang diterapkan yaitu 
mendorong koperasi bermitra dengan perusahaan 
besar yang mempunyai tujuan komersial jelas, 
misalnya perusahaan pengolah susu. Strategi ini 
membatasi kemampuan koperasi dan peternak 
memaksimalkan pendapatannya dan 
mengembangkannya menjadi bisnis besar yang dapat 
menjual secara langsung kepada pasar konsumen.  

 
! Banyak peternak sapi perah di Jawa Barat menjual 

ternak anak jantan dan tidak membesarkan dan 
menggemukkannya untuk kemudian dijual. Peternak 
ini tidak memaksimalkan potensi pendapatannya 
tetapi hanya merupakan bagian dari jaringan 
pengadaan ternak bakalan bagi feedloter di sebagian 
wilayah Indonesia. (Catatan: Sangat umum terjadi di 
Sumatera Utara, untuk menggemukkan anak sapi 
(pedet) jantan dan menjualnya pada saat mencapai 
umur 2 tahun).  

 
! Kebanyakan peternak sapi perah di Indonesia 

mempunyai kepemilikan ternak kecil sehingga 
menyebabkan ketidakefisienan seluruh industri 
peternakan sapi perah. Meskipun telah dilakukan 
berbagai macam program meningkatkan jumlah 
kepemilikan ternak selama bertahun-tahun, tetapi 
hampir semuanya tidak berhasil, misalnya karena ada 
masalah dengan:  

 
" Penyediaan pakan dan pola pola pemberian 

pakan;  
 
" Masalah manajeman peternakan, misalnya 

kesehatan hewan dan/atau pemuliaan yang timbul 
karena kurangnya pendidikan dan pelatihan dan 
juga komitmen petani terhadap kualitas 
pemeliharaan yang tinggi.  

 
" Ternak sapi perah, dengan penanganan yang 

kurang baik selama dalam perjalanan dari supplier 
sampai ke lokasi si peternak; dan   

 
" Manajeman investasi dan implementasi projek 

yang terlibat dengan pendistribusian ternak 
kepada peternak sapi perah.  
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Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan 
 
! Di Sumatera Utara, peternak sapi perah 

mempunyai bisnis yang berorientasi 
kepada pasar kecil seperti pengolahan 
dasar (memasak) susu segar untuk dijual 
kepada rumah tangga, kios makanan dan 
institusi seperti sekolah dan rumah sakit. 
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Manajemen Bisnis Industri Peternakan Sapi Perah  

Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan 
! Bisnis peternakan 

komersial terintegrasi 
biasanya dikelola secara 
baik sehingga menjadi 
standar koperasi 
peternakan sapi perah di 
Indonesia. Contoh 
bisnis yang relevan 
dengan koperasi dan 
dimiliki oleh peternakan 
sapi perah kecil adalah 
Peternakan Fajar Taurus 
dan Yummy Food 
Utama, keduanya dapat 
dianggap sebagai usaha 
swasta skala kecil.  

 
! Beberapa koperasi 

enterprener (wirausaha) 
telah menyadari 
kemampuannya dalam 
peningkatan keuntungan 
dan cara memperoleh 
penghasilan para 
anggotanya dengan cara 
pengembangan : 

 
" Jalur pemasaran 

langsung ke industri 
pengolahan susu, 
tanpa campur 
tangan GKSI 
dan/atau  

 
" Pasar konsumen 

baru untuk susu 
yang tidak  
dibutuhkan oleh 
industri pengolahan 
susu, misalnya 
penjualan susu cair 
secara langsung, 
dan dalam beberapa 
hal, yoghurt di 
daerah perkotaan di 
sekitar peternakan. 

 
 

! Fokus sebagian besar koperasi yang mempunyai unit 
peternakan sapi perah adalah menjual produk yang dihasilkan 
para anggotanya, dan tidak memfokuskan diri pada permintaan 
pasar. Situasi ini mengurangi keuntungan bisnis karena banyak 
koperasi tidak mengambil keuntungan penuh dari:  

 
" Sistem insentif harga susu dengan jalan mempertahankan 

supplai susu berkualitas tinggi sesuai dengan karakteristik 
yang diminta oleh pengolah susu. 

 
" Kesempatan yang ada dalam menghasilkan produk yang 

dapat dijual secara langsung kepada pasar konsumen lokal. 
 
! Banyak koperasi susu di Indonesia tidak mengembangkan 

pasar yang baik untuk susu segar yang tidak dapat dijual ke 
industri pengolahan susu. Situasi ini timbul karena pengurus 
koperasi mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi 
terhadap jalur pemasaran yang awalnya dikembangkan pada 
masa sistem Rasio Susu masih diberlakukan.  

 
! Industri  peternakan sapi perah tidak selalu belajar dari 

peternakan sapi perah yang berhasil di Indonesia, misalnya:  
 

" Proyek peningkatan peternakan sapi perah bantuan JICA di 
Cikole dan Bunikasih, Jawa Barat. 

  
" Manajemen peternakan dan sistem pemberian pakan 

peternakan sapi perah Fajar Taurus. 
 

" Kelompok Friesland Coberco / intervensi peningkatan 
kualitas susu Belanda di KPSBU Lembang, Jawa Barat. 

 
" Berbagai macam program peningkatan kualitas peternakan 

sapi perah yang dilaksanakan oleh Departemen Industri 
Primer Negara Bagian Victoria, Australia.    

 
" Kesuksesan program pengembangan koperasi CCA 

(Kanada) di KPBSU Lembang, Jawa Barat. 
 
! Manajer/ahli strategi industri tidak mempunyai definisi yang 

jelas mengenai apa saja yang memberikan keuntungan kepada 
koperasi peternakan sapi perah dalam hal: 

 
" Jumlah peternak; 
" Jumlah pemilikan ternak; dan  
" Hasil produksi susu. 

 
Situasi ini timbul karena lemahnya pencatatan data keuangan 
dan non-keuangan, sistem pelaporan, dan pengawasan pada 
tingkat makro dan penilaian kinerja dari industri dan 
komponen-komponennya.  
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4.3.4 Aspek teknologi dan teknis 
 

Aspek Teknis Kegiatan 
Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan 

! Petani dan koperasi terlatih 
dalam menghasilkan susu 
bersih dan cara 
penanganannya dan 
mempunyai fasilitas yang 
diperlukan, seperti fasilitas 
penyimpanan dan 
transportasi berpendingin 
dan komitmen terhadap 
tingkat TPC rendah akan 
mampu melaksanakan bisnis 
secara lebih menguntungkan.  

 
! Penelitian di masa lalu 

terhadap pengaruh 
kunjungan para penyuluh 
secara berulang ke peternak 
sapi perah di Jawa 
menemukan bahwa peternak 
bereaksi positif terhadap 
kunjungan tersebut dengan 
meningkatnya produktivitas 
dan pendapatan usaha 
peternakannya. Bidang-
bidang yang mengalami 
peningkatan termasuk 
pemberian pakan dan nutrisi, 
kesehatan hewan, reproduksi, 
kualitas susu dan 
pengelolaan peternakan 
secara umum dan teknik-
teknik peternakan. (Catatan: 
Konsultan teknis asing dalam 
sektor ini melihat adanya 
hubungan langsung antara 
kesuksessan peternak dan 
frekuensi dan jumlah 
kunjungan di seluruh pulau 
Jawa. Hal ini hanya dapat 
dikembangkan sebagai 
kekuatan permanen industri 
dalam jangka panjang hanya 
jika penyedia jasa 
penyuluhan mengambilalih 
aktivitas dan tanggung jawab 
dari para tenaga ahli asing 
yang saat ini terlibat dalam 
pemberian saran kepada 
industri). 

 

! Peternakan sapi perah Indonesia telah dikembangkan para 
peternak yang mempunyai sedikit atau sama sekali tidak 
berpengalaman dalam pengelolaan suatu peternakan. 
Meskipun demikian, peternak ini biasanya mengikuti 
pelatihan pada tingkat awal, dan  kebanyakan diantaranya 
tidak berlanjut sampai dengan pelatihan lanjutan. (Catatan: 
Dalam beberapa kasus, hal ini terjadi karena tidak ada 
pelatihan tingkat lanjutan yang diadakan di daerah sekitar 
lokasi para peternak berada). 

 
! Kurangnya pengetahuan peternak kecil mengatasi masalah 

kebersihan dan kesehatan ternak di lingkungan 
peternakannya. Hal ini  menyebabkan terjadinya Mastitis, 
penyakit lainnya, salah dalam pemberian obat, tingginya 
tingkat mortalitas pedet dan masalah reproduksi. (Catatan: 
Kelemahan ini diperkuat dengan kurangnya tenaga dokter 
hewan dan sarjana peternakan, pelatihan dan pendidikan 
bagi peternak dan staff koperasi [penyuluh], khususnya 
evaluasi secara aktif terhadap pengaruh pelatihan dan 
evaluasi manfaat dilaksanakannya pelatihan). 

 
! Kurangnya komitmen terhadap produksi dan penanganan 

susu yang bersih diantara peternak terlatih dan pengurus 
koperasi meskipun telah ada sistem insentif harga untuk TPC 
(bakteri)  yang rendah (Catatan: Beberapa responden 
menyalahkan kurangnya fasilitas memadai di koperasi dan 
ketidaksenangan para peternak terhadap manajemen 
koperasi). (Pendapat peternak: Mengapa saya harus 
memproduksi susu dengan kualitas baik jika penanganan di 
tempat pengumpulan susu meningkatkan TPC sehingga 
mempunyai pengaruh negatif terhadap harga susu para 
anggota koperasi?).   

 
! Terdapat perbedaan dalam aspek kekuatan teknis berbagai 

koperasi yang bergerak dalam usaha peternakan sapi perah. 
Hal ini mempunyai pengaruh terhadap kegiatan operasional 
termasuk pemuliaan, kesehatan ternak, kemampuan teknis 
peternak, produksi pakan, kualitas susu (TPC dan 
karakteristik produk) dan tingkat keuntungan peternakan. 

 
! Beberapa koperasi peternakan sapi perah tidak mempunyai 

cukup aset, seperti perlatan produksi dan distribusi untuk 
memaksimalkan keuntungannya. (Catatan: Situasi ini 
kadang-kadang berada diluar kendali koperasi karena 
adanya kesalahan yang dibuat pihak  pemerintah dalam 
perencanaan dan pelaksanaan proyek investasi).  
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Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan 

! Berbagai macam teknik dan standar 
pengembangan teknis dapat ditemukan di 
seluruh Indonesia. Sebagian diantaranya  
dihasilkan dengan dana bantuan asing (lihat 
juga indikator kelemahan). Standard ini 
meliputi:  

 
" Standar dan praktek pencatatan ternak. 
" Standar dan metoda produksi susu sehat 

dan bersih di tingkat peternak.  
" Jalur pengumpulan susu yang hiegenis. 
" Program pelatihan penyuluh lapangan 

dan kemampuan lapangan.  
" Mempertahankan tingkat TPC yang 

rendah. 
" Sanitasi penanganan dan peralatan susu 

dan pemeliharaan.  
" Kesadaran atas kualitas diantara para 

peternak dan pengurus koperasi.  
" Sistem pengawasan kualitas pada saat 

mengumpulkan susu.  
" Sistem pemberian pakan. 
" Produksi bahan makanan hijauan 

(silase). 
" Manajemen kesehatan reproduksi dan 

pemuliaan.  
 

Contoh standar-standar yang disebutkan 
responden riset ini terdapat di:  

 
" Pusat pengumpulan susu KPSBU, 

proyek berbantuan pemerintah Belanda, 
dengan input dari Friesland Coberco 
melalui perusahaan patungannya di 
Indonesia.  

 
" Proyek Peningkatan Teknologi 

Peternakan Sapi Perah JICA, yang telah 
didanai di berbagai tempat di Jawa, 
misalnya Cikole dan Bunikasih di Jawa 
Barat.  

 
" Berbagai macam program bantuan 

Australia, termasuk perencanaan 
strategi industri peternakan sapi perah, 
pelatihan dan seminar cara pemberian 
pakan dan produksi susu bersih. 

 
" Taurus Dairy Farms di Jawa Barat, 

peternakan swasta. 

! Jenis ternak yang paling disukai peternak, 
misalnya Frisians (FH), mungkin bukan 
merupakan jenis terbaik bagi peternak 
memaksimalkan pendapatan penjualan 
susu di masa yang akan datang. Hal ini 
disebabkan karena musim kemarau dan 
juga karena struktur dari sistem insentif 
harga susu yang berdasarkan kepada total 
solid dan bukan volume susu. Beberapa 
tenaga teknis yakin bahwa preferensi 
terhadap jenis ternak ini harus dievaluasi 
sehingga peternak dapat meningkatkan 
pendapatannya dari penyediaan susu. 

 
! Penyebaran informasi dari berbagai 

macam upaya peningkatan standar teknis 
tidak tersebar luas di Indonesia sehingga 
sangat terbatas dalam konteks industri 
secara keseluruhan. Sejalan dengan hal 
tersebut, JICA telah memperluas program 
ke tempat lain di pulau Jawa tetapi proyek 
yang telah berjalan sekarang menghadapi 
tantangan karena kurangnya dana / arah 
strategi kebijaksanaan.   

 
! Fokus Indonesia di tahun-tahun terakhir 

dalam hal meningkatkan kuantitas 
produksi susu tidak dibarengi dengan 
upaya menjamin semua susu hasil 
peningkatan produksi tersebut mempunyai 
kualitas yang tinggi dan dapat diterima 
oleh:   

 
" Industri pengolahan susu yang 

menggunakan susu sebagai bahan 
baku; atau  

 
" Golongan pendapatan menengah 

sebagai konsumen susu hasil produksi 
peternak.  
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Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan 
! Indonesia mempunyai banyak penyuluh 

pertanian dan banyak peternak sapi 
perah telah menerima pelatihan teknis 
secara detail yang sangat penting dalam 
kegiatannya. Sayangnya,  kekuatan ini 
menjadi berkurang karena tersebarnya 
industri peternakan sapi perah (banyak 
peternakan kecil) dan keterbatasan 
waktu dan sumberdaya, termasuk 
anggaran yang tersedia untuk para 
petugas lapangan. 

 
! Kegiatan PT Greenfields dengan sistem 

terintegrasi dan berdiri sendiri mungkin 
dapat menyediakan standar peningkatan 
teknis meskipun sebagian diantaranya 
mungkin tidak cocok untuk peternak 
kecil karena perusahaan besar ini 
beroperasi dengan modal besar sehingga 
mungkin tidak cocok bagi bisnis yang 
dikelola koperasi. Greenfiels telah 
menginvestasikan dalam ternak sapi 
perah eksotik (impor), pengolahan dan 
peralatan serta cara pengemasan 
moderen. Kegiatan ini didanai oleh Japfa 
Comfeed, salah satu perusahaan pakan 
ternak terbesar di Indonesia. (Catatan: 
Metode operasi ini tidak memberikan 
manfaat bagi peternak sapi perah kecil 
Indonesia karena Greenfields tidak 
memerlukan susu segar mereka. Hal ini 
disebabkan perusahan ini beroperasi 
dengan spesifikasi kualitas yang tinggi. 
Meskipun demikian, kegiatan ini 
menyediakan pekerjaan bagi penduduk 
pedesaan di sekitarnya).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Meskipun terdapat standar teknis dan 
kemampuan yang tinggi di beberapa 
peternakan dan daerah Indonesia, kualitas 
standar teknis dan kemampuan yang ada 
secara umum tidak sesuai untuk industri 
yang menghasilkan produk yang mudah 
rusak dan dijual dalam jalur pemasaran 
bahan pangan. Kelemahan ini menyebabkan 
berbagai macam masalah di:  
 
" Peternakan, pengolah susu dan 

kebersihan jalur pemasaran. 
" Manajemen peternakan dan teknis 

peternakan  
" Kesehatan dan nutrisi. 
" Pelayanan jasa penyuluhan untuk 

peternak kecil.  
" Kualitas susu 
" Produktifitas dan keuntungan usaha 

peternakan. 
 

! Penyedia jasa penyuluhan mempunyai 
banyak “clients” potensial untuk dilayani 
karena kecilnya ukuran peternakan sapi 
perah di Indonesia. Hal ini menyebabkan 
tingginya biaya untuk menjamin standar 
teknis dan kualitas yang tinggi dari setiap 
peternak apabila diukur per ekor atau per 
peternak. Situasi ini merupakan tantangan 
bagi anggaran yang tersedia bagi para 
penyedia jasa penyuluhan dan jasa lainnya 
serta penanganan situasi darurat secara 
efisien.  

 
! Proyek bantuan JICA memfokuskan diri 

pada peningkatan teknologi peternakan sapi 
perah di lingkungan peternakan kecil. 
Meskipun standar teknis dan kualitas dan 
metode yang ditransfer dari Jepang ke 
Indonesia dalam proyek JICA tinggi, model 
peternakan kecil di Jepang bukanlah model 
pengembangan yang efisien karena pengaruh 
dari ukuran peternakan terhadap seluruh 
biaya produksi susu. Harga di tingkat 
peternak di Jepang termasuk tinggi di dunia 
yaitu Rp 3.983 (US$ 0.46 tahun 2003) per 
liter, yang menyebabkan harga retail menjadi 
sangat tinggi di Jepang. 
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Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan 
 ! Peralatan impor yang mahal sering dianggap 

sebagai cara terbaik untuk mendorong usaha 
peternakan sapi perah di Indonesia. Sayangnya, 
biaya modal peralatan ini, biaya pemeliharaan, 
dalam hal mesin pengepakan, biaya bahan baku 
pengepakan, biasanya terlalu tinggi bagi peternak 
kecil dan koperasi untuk beroperasi dengan cara 
menguntungkan di negara berkembang.     

 
! Biaya penyediaan jasa penyuluhan yang 

disediakan dalam proyek berbantuan tidak selalu 
dimasukkan kedalam perhitungan biaya produksi 
susu, kecuali jasa tersebut diberikan koperasi atau 
perusahaan swasta yang membebani jasa yang 
disediakan dengan cara pengurangan hasil 
penjualan susu. Pada saat proyek berbantuan 
dihentikan oleh lembaga donor, misalnya 
beberapa bantuan JICA, jasa dan biaya-biayanya 
“diambil alih“ oleh pemerintah. 

   
! Kebersihan susu, yang didukung standar yang 

diperlunak (dibandingkan dengan sistem insentif) 
menerima tingkat TPC antara 1 dan 14,9 juta/ml 
tergantung dari daerah beroperasinya koperasi.  

 
! Sistem insentif yang didasarkan kepada 

kandungan bahan padat (SNF = Solid non Fat) 
dan bukan jumlah volume susu cair, sehingga 
berlawanan dengan penggunaan Frisians (FH). Di 
lain pihak jenis lain/hasil persilangan 
menghasilkan susu dengan kadar bahan padat 
(solid) lebih tinggi.  

 
! Ketergantungan Indonesia terhadap dana bantuan 

dan konsultan teknis luar negeri selama jangka 
waktu yang lama dalam pengadaan jasa 
pengembangan teknis industri peternakan sapi 
perah.  
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4.3.5 Kegiatan peternakan sapi perah  
 

Manajemen Peternakan 
Indikator Kekuatan  Indikator Kelemahan  

! Beberapa petani di daerah 
dimana peternakan sapi perah 
merupakan aktivitas marginal 
karena adanya keterbatasan air 
dan sumber pakan, misalnya di 
beberapa daerah di Jawa 
Tengah, beralih dari peternakan 
sapi perah ke usaha yang 
kurang bermasalah misalnya 
peternakan sapi potong dan 
kegiatan non-pertanian.  

 
 

! Ketergantungan yang terlalu besar terhadap 
pemerindah dan lembaga berbantuan untuk 
memecahkan masalah yang terjadi dalam industri 
peternakan sapi perah. Situasi ini telah terjadi 
selama beberapa dekade dan memperlemah 
pengembangan bisnis komersial yang dapat 
bersaing secara effektif di pasar.    

 
! Kebanyakan peternak sapi perah terus 

mengoperasikan peternakan yang terlalu kecil untuk 
lebih efisien, menguntungkan dan manjadi usaha 
yang tangguh.  

 
! Pelatihan manajemen peternakan tidak meliputi 

pelatihan kemampuan bisnis, yang dibutuhkan 
untuk mengembangkan bisnis koperasi peternakan 
komersial. Di lain pihak terdapat sejumlah kecil 
perusahaan peternakan sapi perah terintegrasi yang 
beroperasi di Indonesia.  

 
! Peternak sapi perah memfokuskan diri pada 

kuantitas dibandingkan kualitas, sebagai akibat 
kegagalan memperoleh harga “per-liter” yang lebih 
tinggi dari hasil produksi susu mereka. Banyak 
peternak dan koperasi tidak bereaksi terhadap signal 
harga yang disediakan melalui sistem insentif 
pembayaran berdasarkan kualitas susu.  

 
! Pencatatan dan pelaporan ternak biasanya sangat 

lemah pada sebagian besar peternakan sapi perah di 
Indonesia. Kelemahan ini mengurangi keefektifan 
dan keefisienan manajemen koperasi dan juga para 
penyedia jasa karena kegagalan didalam 
mengidentifikasikan:  

 
" Bidang yang perlu ditingkatkan di dalam 

peternakan sapi perah;  
" Masalah kesehatan hewan di dalam peternakan 

sapi perah; dan  
" Kelemahan tampilan reproduksi ternak.  
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Indikator Kekuatan  Indikator Kelemahan  

 ! Tingkat loyalitas peternak terhadap koperasi 
peternakan sapi perah di beberapa daerah di 
Indonesia, misalnya Jawa Tengah, sangat rendah, 
karena:  

 
" Peternak tidak senang dengan hasil kinerja 

koperasi dalam hal tingkat perolehan keuangan, 
misalnya harga susu (lebih rendah karena 
manajemen koperasi jelek) dan dividen tahunan 
(jarang dibayarkan).   

 
" Di beberapa daerah, bisnis peternakan sapi 

perah yang menguntungkan mensubsidi bisnis 
lain yang tidak menguntungkan didalam 
organisasi koperasi, misalnya toko kebutuhan 
sehari-hari.  

 
! Sektor koperasi yang meliputi koperasi kecil terlalu 

dibebani biaya administrasi tinggi sehingga menjadi 
kegiatan yang tidak efisien dan menguntungkan.  
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Aspek Teknis Peternakan  

 
Indikator Kekuatan  Indikator Kelemahan 

! Peternakan sapi perah 
komersial umumnya 
mempunyai sistem pencatatan 
dan moniroring yang baik, 
misalnya peternakan sapi 
perah Fajar Taurus. Sistem 
semacam ini mendukung 
manajemen peternakan , 
program IB, rencana 
pembelian pakan dan pola 
pemberiaan pakan. Sistem 
tersebut merupakan standar 
atau contoh “praktek terbaik” 
bagi koperasi peternakan sapi 
perah.  

 
  

! Ukuran peternakan sapi perah Indonesia terlalu kecil 
untuk menjadi bisnis independen yang tangguh. 
Peningkatan jumlah ternak menjadi masalah di daerah 
yang kekurangan pakan di musim kemarau karena 
peternak harus berjalan beberapa kilometer untuk 
memperoleh pakan ternak.  

 
! Peternak Indonesia mempunyai masalah dalam 

menjalankan peternakannya secara efektif dengan 
memelihara sapi impor produksi tinggi, terutama Frisian 
(FH). FH disenangi bukan karena produksi susunya 
tetapi karena pedet jantan yang laku di pasaran. 
(Catatan: Dalam beberapa hal, pilihan ini tidak 
dimaksimalkan peternak karena menjual anak sapi 
jantan yang belum dewasa dan tidak menggemukkannya 
untuk di jual). . 

 
! Model bisnis yang digunakan di Indonesia hanya 

terfokus kepada produksi susu dan tidak memungkinkan 
peternak kecil memaksimalkan pendapatannya dengan 
cara menggemukkan anak sapi yang dihasilkan sendiri 
dan kemudian menjualnya ke pasar ternak bakalan dan 
sapi potong.  

 
! Pelajaran yang diperoleh dari sistem pelatihan peternak 

kecil sangat beragam meskipun telah diperkenalkan 
sistem pembayaran insentif yang memberikan 
kesempatan memperoleh harga susu tinggi.  

 
Sering peternak kecil yang telah mengikuti pelatihan cara 
memproduksi susu bersih kembali kepada praktek lama 
“ketidakbersihan” beberapa bulan setelah menghadiri 
pelatihan. (Catatan:Aktivitas semacam ini tidak selalu 
diidentifikasi dan diperbaiki karena kurangnya evaluasi 
hasil pelatihan secara konsisten).  
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Produksi Susu 
 

Indikator Kekuatan  Indikator Kelemahan  
! Beberapa peternakan sapi perah yang 

telah berjalan dengan baik di Jawa Barat 
dan Jawa Timur berproduksi lebih dari 
3.000 liter susu per ekor sapi per tahun.  

 
! Kebanyakan sapi penghasil susu yang 

digunakan di peternakan sapi perah 
Indonesia adalah sapi Frisians yang 
mempunyai tingkat produksi tinggi. 
(Catatan: Sayangnya, hasil produksi 
sapi ini biasanya rendah di peternakan 
kecil karena masalah  yang timbul dari 
praktek perternakan / pemberian pakan 
dan di dalam sistem pengadaan sapi 
dan kelemahan sistem pemuliaan di 
beberapa daerah Indonesia).  

! Tingkat produksi susu rendah dan bervariasi di 
Indonesia, meskipun: 

 
" Peternakan sapi perah biasanya dilakukan 

di dataran tinggi yang dingin.  
 
" Intervensi peningkatan pengembangan 

peternakan sapi perah telah dilakukan 
selama bertahun-tahun oleh teknisi 
pemerintah, sektor koperasi, industri 
pengolahan susu, dana bantuan luar negeri 
dan lembaga konsultasi teknis.   

 
! Pencatatan resmi menunjukkan bahwa Jawa 

Tengah mempunyai tingkat produktivitas per 
ekor sapi sangat rendah (Rata-rata: 647 liter 
per sapi ditahun 2004) ketika dibandingkan 
dengan Jawa Barat (rata-rata: 2.176 liter) dan 
Jawa Timur (Rata-rata 1.504 liter). 

 
Produksi susu per ekor sapi juga bervariasi 
antara koperasi dan peternakan.  

 
! Tingkat kontaminasi susu pada sebagian besar 

peternakan sapi perah di beberapa daerah di 
Indonesia tinggi, kecuali terdapat campur 
tangan langsung industri pengolahan susu, 
misalnya keterlibatan Friesche Vlag di 
KPSBU, Lembang. (Catatan: Situasi ini 
muncul meskipun selama bertahun-tahun 
terdapat bantuan dana luar negeri dan 
aktivitas-aktivitas pelatihan peternak dan 
pengurus koperasi  dalam bidang produksi 
susu bersih dan penanganannya).  

 
! Meskipun teknologi dan praktek-praktek 

terbaik telah ditransfer kepada industri 
peternakan sapi perah dan kegiatan ini terus 
berlangsung, banyak peternak kecil yang tidak 
mampu (tidak bersedia) mengadopsi teknologi 
dan praktek-praktek terbaik.  

 
! Koperasi peternakan sapi perah (dan 

anggotanya sebagai kelompok) mungkin 
kehilangan jutaan rupiah per bulan karena 
jeleknya kualitas susu. Hal ini merupakan 
biaya karena tidak menggunakan kesempatan 
yang tersedia dalam sistem harga susu 
berdasarkan kualitas yang sekarang digunakan 
oleh industri pengolahan susu. 
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Pengumpulan dan Pendistribusian Susu 

 
Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan  

! Jaringan GKSI merupakan aset yang 
berharga dalam penyaluran susu peternak 
sapi perah ke industri pengolahan susu.  

! Banyak koperasi yang terlibat di peternakan 
sapi perah tidak dapat mengendalikan 
penjualan dan pendistribusian susu mereka. 
Situasi ini mempunyai implikasi terhadap 
kualitas dan karakteristik susu dalam 
jaringan pendistribusian dan keuntungan 
koperasi.  

 
! Banyak peternak di Indonesia tidak 

memiliki fasilitas pendingin susu segar, 
karena tingkat bakteri (TPC) mulai 
meningkat langsung setelah pemerahan dan 
sebelum masuk ke tempat pendinginan di 
pusat pengumpulan susu.  

 
! Kegiatan yang menguntungkan dan efisien 

dari koperasi peternakan berkurang dengan 
minimnya investasi dalam aset produktif. 
Dalam kasus pendistribusian, misalnya 
investasi yang terbatas dalam aset jaringan 
distribusi produk dingin, seperti kulkas dan 
peralatan transportasi.  

 
! Di beberapa daerah di Indonesia, 

peternakan sapi perah harus bergantung 
pada pihak yang berdiri sendiri (dikenal 
sebagai “lopers”) untuk mengantarkan susu 
segar ke pusat pengumpulan susu. Loper 
tersebut, yang menggunakan motor dalam 
mendistribusikan susu, dilaporkan sebagai 
sumber kontaminasi di beberapa bagian di 
daerah Jawa Tengah). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analisa SWOT Industri Peternakan Sapi Prah Indonesia – 2005                      Analisa SWOT Nasional untuk Industri  
 

September 2005 
Stanton, Emms & Sia 

86

4.2.6 Pemasaran dan jaringannya  
 

Strategi Pemasaran dan Pencampuran Pemasaran  
 

Indikator Kekuatan  Indikator Kelemahan  
! Sebagian perusahaan komersial kecil, 

misalnya Greenfields, Fajar Taurus dan 
Yummy Food Utama mempunyai strategi 
pemasaran lebih canggih dengan orientasi  
merek yang didukung di pasaran oleh:  

 
" Kualitas produk yang dikemas untuk 

pasar yang dituju; 
" Produk dengan harga bersaing; 
" Tersedia dalam berbagai macam 

produk.  
" Pendistribusian dalam berbagai jalur 

termasuk jalur moderen yang sedang 
berkembang, misalnya supermarket dan 
hypermarket;  

" Iklan dan kampanye pemasaran 
mendukung merek dan kesadaran akan 
pentingnya produk diantara konsumen.  

" Elemen dari jasa untuk pengecer dan 
target konsumen. 

 
Kegiatan ini mempunyai strategi pemasaran 
dan bisnis yang memungkinkan 
memperoleh keuntungan dari 
kecenderungan yang berkembang di pasar 
konsumen, terutama dalam segmen yang 
dapat memperoleh margin tinggi, misalnya 
produk dingin berkualitas tinggi. 
Persaingan dalam pasar ini melibatkan 
pemain besar seperti UltraJaya, Indomilk 
dan Friesche Vlag. 
 

! Sejumlah kecil koperasi peternakan sapi 
perah yang memiliki susu segar melebihi 
kebutuhan industri pengolahan susu, telah 
mengembangkan usaha dan strategi 
pemasaran dengan mengembangkan pasar 
konsumen untuk susu dan produk susu 
lainnya, misalnya yoghurt. 
 

! Kebanyakan koperasi peternakan yang 
beroperasi di Indonesia tidak mempunyai 
strategi pemasaran. Mereka hanya 
bertindak sebagai pemasok komoditas 
untuk industri pengolahan susu, biasanya 
melalui jaringan GKSI.  

 
! Biasanya terdapat fokus perhatian yang 

cukup tinggi terhadap harga susu dalam 
sektor koperasi. Fokus in biasanya tidak 
memperhatikan aspek lain dari 
pencampuran pemasaran susu segar:  

 
" Permintaan kualitas susu dan lainnya 

dari pengolah susu kepada koperasi 
yang tidak mengambil keuntungan dari 
sistem insentif harga susu. 

 
" Pelayanan terhadap konsumen, baik  

industri pengolahan susu atau 
konsumen akhir. Konsumen ini 
mempunyai persepsi berbeda tentang 
pentingnya kualitas. 

 
Koperasi dan peternak kelihatannya tidak 
mengerti bahwa permintaan para pengolah 
susu untuk kualitas produk didiktekan 
kepada pengolah susu oleh konsumen 
golongan menengah. Konsumen akhir ini 
semakin sadar akan pentingnya kualitas, 
kesehatan, kesadaran nutrisi, karakteristik 
lain yang berkembang dan menjadi lebih 
penting di masa depan.  

 
! Kegiatan pemasaran tidak dilakukan oleh 

koperasi peternakan sapi perah. Kegiatan 
semacam ini sangat penting dalam rangka 
memasarkan produk ke pasar golongan 
menengah keatas. 
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Jalur Pemasaran dan Pasar Produk Susu 
 

Indikator Kekuatan Indikator Kelemahan  
! Banyak peternak sapi perah Indonesia 

merupakan bagian integral dari jalur 
pemasaran susu yang telah ada. Melalui 
jaringan GKSI dan hubungan koperasi 
secara langsung, para peternak ini 
merupakan mitra kerja bagi perusahaan 
besar pengolahan susu.  

 
! Industri peternakan sapi perah pada saat ini 

merupakan pemasok susu segar sebagai 
bahan baku untuk mengolah susu dengan 
harga bersaing, apabila dibandingkan 
dengan harga impor susu bubuk, misalnya 
CNF, ditambah biaya transportasi dan bea 
masuk. (Catatan Penting: IPS 
menyarankan bahwa susu segar yang 
dihasilkan koperasi lokal harus merupakan 
produk berkualitas tinggi sehingga 
menjadi input yang dapat bersaing.) 

  
! Peternak kecil menghasilkan sebagian besar 

susu cair yang dikonsumsi masyarakat 
Indonesia saat ini.  

! Ketergantungan yang tinggi terhadap 
industri pengolahan susu sebagai konsumen 
susu segar lokal dalam jangka panjang tidak 
mendorong pengembangan usaha 
peternakan komersial yang dapat 
mengembangkan jalur pemasaran lainnya. 

 
! Banyak peternak sapi perah dan koperasi 

bukan merupakan usaha yang berorientasi 
kepada konsumen sehingga tidak terdapat 
konsistensi di dalam memenuhi permintaan 
pengolah susu akan kualitas susu segar 
(TPC rendah) dan karakteristik susu 
lainnya.  

 
! Kebanyakan koperasi peternakan sapi perah 

memiliki posisi tawar yang lemah dalam 
pemasaran karena tidak mempunyai jalur 
pemasaran langsung ke konsumen.  

 
! Kebanyakan koperasi peternakan sapi perah 

yang menghasilkan susu kemasan eceran 
dan produk susu lainnya mempunyai 
kualitas rendah sehingga tidak dapat 
mengambil keuntungan dari golongan 
pendapatan menengah yang sedang 
berkembang dan semakin sadar akan 
pentingnya kualitas dan kesehatan 
(Catatan: Usaha pengolahan susu dan 
sebagian kecil kegiatan peternakan 
komersial yang terintegrasi dapat 
memenuhi permintaan konsumen golongan 
menengah). 

 
! Kebanyakan produk koperasi peternakan 

sapi perah mempunyai kesulitan memasuki 
jaringan supermarket dan hypermarket yang 
berkembang di beberapa kota besar 
Indonesia karena kelemahan dalam hal 
pengemasan, kualitas produk dan jaringan 
pemasaran. (Catatan: Pada tahun 2002, PT 
Industri Susu Alam Murni menunjuk PT 
Wicaksana Overseas International, 
perusahaan distributor besar di Indonesia, 
untuk menangani kelemahan di pasar Jawa 
Barat dan Jakarta).  
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5. Kesimpulan dan rekomendasi 
 
5.1 Penerapan peraturan baru dalam industri peternakan sapi perah Indonesia  
 
Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur koperasi susu dan peternak sapi perah 
Indonesia sangat rumit dan terus mengalami perubahan secara terus menerus sejak tahun 
2000. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan kebijaksanaan, hukum, peraturan dan pedoman 
baru yang sangat penting bagi industri persusuan. Peraturan baru tersebut termasuk:  
 
! Peraturan dan perundangan baru tentang pangan, yang telah meningkatkan standar 

kualitas makanan yang ditetapkan pada semua jenis makanan yang dihasilkan di 
Indonesia, termasuk susu segar, susu olahan dan produk susu. Peraturan tersebut pada 
akhirnya akan membawa peraturan pangan di Indonesia sejajar dengan standar 
internasional dan praktek terbaik seperti yang ditetapkan dalam CODEX. Pada akhirnya, 
peraturan tersebut juga harus memenuhi ketentuan di tingkat ASEAN, yang saat ini 
disempurnakan oleh kelompok kerja ASEAN.  

 
! Undang-undang, peraturan dan pedoman koperasi yang baru, mewajibkan anggota 

koperasi menjalankan koperasi secara demokrasi dan komersial sesuai dengan asas-asas 
perkoperasian internasional dan praktek terbaik. Undang-undang dan peraturan tersebut 
dikembangkan dan diumumkan secara resmi setelah era baru koperasi dimulai pada saat 
Presiden Habibie mengumumkan bahwa pada masa yang akan datang “koperasi menjadi 
tugas masyarakat, bukan pemerintah”.  

 
! Peraturan dan perundangan industri perbankan yang baru mewajibkan lembaga keuangan 

untuk memastikan terjaminnya pengembalian dana yang dipinjamkan kepada para 
pengusaha, termasuk koperasi, dengan cara menganalisa kelayakan dan peringkat kredit 
dan mempelajari kondisi serta kecenderungan keuangan sesuai dengan standar dan 
praktek terbaik perbankan dan lembaga keuangan internasional.  

 
Saat ini, peraturan dan perundangan yang baru hanya memiliki dampak yang kecil terhadap 
usaha peternakan sapi perah, akan tetapi telah terlihat adanya: 
  
! Peningkatan permintaan susu segar berkualitas dari IPS dan GKSI, dimana produk 

bermerek mereka sendiri harus memenuhi peraturan pangan yang baru.  
 
! Perubahan kepengurusan GKSI dan koperasi susu di beberapa propinsi, yang disebabkan 

oleh proses pemilihan “satu orang- satu suara” pada rapat anggota tahunan.  
 
! Keengganan lembaga keuangan komersial menyalurkan pinjaman kepada koperasi 

pertanian yang mempunyai sejarah pengembalian yang kurang baik dan oleh karena itu 
lembaga ini lebih menyukai menyalurkan fasilitas kreditnya ke pihak lain. 

 
Selama 5 tahun terakhir, industri koperasi secara perlahan-lahan telah beralih dari projek 
pembangunan sosial di masa lalu kearah masa depan sebagai industri komersial yang 
memberikan manfaat pada ekonomi pedesaan Indonesia dan petani peternak kecil. Untuk 
mencapai hal tersebut, peraturan dan perundangan serta pedoman yang baru memegang 
peranan sangat penting. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak kepada hampir semua 
aspek koperasi susu, termasuk produksi dan standar produk, tatalaksana dan pengelolaan 
perusahaan, dan pembiayaan.  
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Sayangnya, riset ini menemukan banyak koperasi susu dan peternakan sapi perah masih 
beroperasi seperti sebelum tahun 1998, yaitu pada saat industri mereka dilindungi oleh 
peraturan Rasio Susu yang sekarang sudah dihentikan. Situasi ini merupakan tantangan 
pengembangan di masa depan karena kurangnya perhatian meningkatkan industri, koperasi 
dan peternak saat ini, sehingga mereka dapat: 
 
! Sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan baru dalam pengembangan produk, usaha, 

keuangan dan manajemen; dan  
 
! Mengembangkan koperasi susu dengan fokus maksimalisasi pendapatan para anggota 

peternak melalui usaha yang: 
 

" Menfokuskan diri pada pasar;  
 
" Dikelola  secara effisien dan effektif; dan  
 
" Berorientasi komersial, menguntungkan dan dapat terus bertahan dalam jangka waktu 

lama.  
 
5.2 Tinjauan peluang dan tantangan industri peternakan sapi perah Indonesia  
 
Pada umumnya peluang koperasi susu Indonesia dan para anggotanya  di masa depan 
menunjukkan hal positif, terutama apabila produk yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas 
permintaan di masa depan dari: 
 
! Industri pengolah susu; dan 
 
! Konsumen akhir susu dan produk susu.   
 
Pemenuhan sepenuhnya terhadap peraturan pangan yang baru (seperti disebutkan diatas) akan 
memudahkan koperasi susu Indonesia dan para anggotanya menghasilkan susu berkualitas.  
 
Pegawai senior IPS menegaskan bahwa industri mereka dapat menampung semua susu cair 
yang diproduksi di Indonesia asalkan susu tersebut berkualitas tinggi dan harga kompetitif 
(wajar). GKSI juga yakin bahwa perkembangan baru didalam organisasinya dapat 
mendorong tingkat pemakaian susu segar di masa depan.  
 
Disamping pendapat diatas, skenario pasar yang paling umum untuk susu dan produk susu 
dengan asumsi ekonomi Indonesia yang terus berkembang menunjukkan hal yang sangat 
positif bagi: 
 
! Peningkatan konsumsi susu dan produk susu oleh konsumen daerah perkotaan secara 

nasional, terutama pada kota-kota besar dengan tingkat perokonomian yang lebih 
dinamis;  

  
! Perluasan pasar produk susu yang mengarah kepada segmentasi yang lebih khusus 

terutama menyangkut merek yang berbeda, produk, jenis dan ukuran kemasan, dan harga; 
dan  
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! Tetap dominannya merek buatan Indonesia dan produk susu cair lokal di pasaran 
Indonesia selama 5 sampai 10 tahun mendatang.  

 
Meskipun terdapat beberapa aspek positif, terdapat pula tantangan operasional yang harus 
diperhatikan dalam setiap rencana pengembangan industri selama 5 sampai 10 tahun 
mendatang. Sebagian tantangan disebabkan banyak fungsi-fungsi koperasi dan industri 
pendukungnya yang belum siap memperbaharui strategi mengingat:  
 
! Pengaruh kebijaksanaan otonomi yang dimulai setelah tahun 1998;  
 
! Pasar bebas susu yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1998; dan  
 
! Perubahan peraturan dan perundang-undangan seperti telah dijelaskan diatas.  
 
Tantangan operasional tersebut dapat mengurangi prospek penanaman modal dalam industri 
peternakan sapi perah dalam jangka pendek sampai menengah. Tingkat kelemahan yang ada 
dalam industri peternakan sapi perah  pada saat ini (sebagai pemasok yang strategis) menjadi 
resiko yang paling nyata bagi rencana penanaman modal baik investor lokal maupun asing 
yang akan mengharapkan keuntungan dari hasil investasinya.  
 
5.3 Rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian 
  
Diskusi dengan pegawai senior dan pejabat di pemerintahan, perkumpulan koperasi dan 
industri, koperasi, akademisi dan sektor swasta di Indonesia menunjukan bahwa industri 
peternakan sapi perah telah kehilangan arah strategis disebabkan oleh:  
 
! Cepatnya perubahan yang terjadi dalam industri ini sejak tahun 1998 dan 

ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan 
dan situasi bisnis; dan 

 
! Kurang terpusat dan terkoordinasinya manajemen makro dan pengembangan kebijakan 

dan penerapannya dalam  industri ini.  
 
Hilangnya arahan strategis tersebut akan membuat industri menjadi lebih jelek dalam jangka 
waktu pendek sampai menengah, jika dalam waktu dekat tidak ada upaya perbaikan yang 
dilakukan. Setiap keterlambatan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi industri 
peternakan sapi perah akan mengakibatkan efek negatif pada bisnis dan perekonomian 
pedesaan.  
 
Terdapat kesepakatan umum diantara para pegawai senior dan pengelola IPS, GKSI, Dinas 
Peternakan dan beberapa koperasi dan usaha peternakan swasta bahwa pengembangan 
kebijaksanaan terhadap industri ini harus ditingkatkan dan dikoordinasi dengan lebih baik, 
terutama pada tingkat pemerintah pusat:  
 
! Oleh satu institusi, misalnya Direktorat Jenderal Peternakan; dan  
 
! Dengan konsultasi secara penuh dengan:  
 

" Semua kementerian dan departemen terkait di pemerintahan pusat, propinsi dan lokal; 
dan  
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" Semua koperasi dan organisasi sektor swasta yang menaruh minat pada peternakan 
sapi perah dan arah pengembangannya di masa depan.   

 
Mengingat hal tersebut, disarankan kepada Direktorat Jenderal Peternakan untuk secepatnya 
memulai diskusi bersama semua kelompok yang berkepentingan mengenai rencana strategi 
pengembangan industri peternakan sapi perah Indonesia 10 tahun yang baru.    
 
Tujuan utama dari rencana pengembangan 10 tahun adalah: 
 
! Memaksimalkan pendapatan para petani kecil melalui usaha peternakan sapi perah yang 

tangguh, termasuk mendorong penggemukan pedet jantan yang dihasilkan dalam 
peternakan tersebut.   

 
! Restrukturisasi koperasi peternakan sapi perah sehingga sesuai dengan peraturan koperasi 

Indonesia dan beroperasi dengan cara yang menguntungkan bagi para anggota dan selaras 
dengan prinsip perkoperasian internasional dan praktek terbaik. 

 
! Fokus pada fasilitasi pengembangan sejumlah kecil koperasi moderen yang berorientasi 

pasar, berdasarkan koperasi skala kecil yang dimiliki, dioperasikan, dan diatur oleh para 
anggotanya seperti terdapat di Denmark, Iceland, Australia dan Selandia Baru. Koperasi – 
koperasi tersebut akan: 

 
" Dikelola dengan baik sebagai usaha komersial aktif.  

 
" Memenuhi peraturan pangan Indonesia di masa depan dan sejalan dengan peraturan 

pangan yang telah diharmonisasikan di wilayah ASEAN pada saat mulai 
diberlakukan. 

 
" Memenuhi kriteria pembelian IPS (industri pengolahan susu) sebagai mitra pemasok 

strategis terpercaya di masa depan.  
 
" Mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produk, merek, jalur distribusi dan 

pasar sendiri, jika peluang tersebut dianggap fisibel secara komersial oleh tim 
manajemennnya.  

 
" Menjadi cerita sukses komersil nyata bagi industri peternakan sapi perah yang 

memberikan keuntungan ekonomis kepada peternak sapi perah  dan ekonomi 
pedesaan. 

 
" Menjadi acuan baru untuk dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia di masa yang 

akan datang.  
 
" Dapat berkembang menjadi perusahaan swasta yang mandiri daripada beroperasi 

sebagai proyek pembangunan sosial yang terus menerus disubsidi pemerintah dan 
bantuan luar negeri.  

 
Masa periode 10-tahun ini dapat dibagi menjadi 2 periode:  
 
! Lima tahun pertama merupakan periode pengembangan dengan memusatkan perhatian 

dalam fasilitasi sejumlah kecil koperasi berorientasi pasar.  
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Dalam periode ini, sangat penting agar upaya tersebut benar-benar dilakukan secara 
terfokus dan jangan terlalu melebar seperti yang terjadi di Indonesia pada waktu yang 
lalu.  Sebagai tambahan, sasaran pengembangan harus benar-benar diseleksi secara tepat 
untuk memastikan koperasi yang dipilih benar-benar cocok diikutkan dalam program 
pengembangan tersebut. Hal-hal yang perlu di pertimbangkan dalam proses ini termasuk:  
 
" Fakta adanya pengertian yang jelas mengenai demokrasi koperasi dan kemauan 

membuat komitmen hukum pendahuluan untuk mengembangkan koperasi yang 
demokrasi selaras dengan prinsip perkoperasian internasional dan praktek terbaik. 
(Catatan: Menurut CCA [Canada], melakukan perubahan tersebut sangat sulit di 
Indonesia, terutama diantara  koperasi tradisional model lama).    

 
" Fakta adanya aktivitas perdagangan dan berhasilnya upaya pengembangan pasar 

independen oleh koperasi dan/atau peternaknya. (Note: Riset ini menemukan bahwa 
sangat sedikit koperasi beroperasi dengan cara ini, meskipun para anggotanya 
sangat faham sewaktu membuat keputusan mengenai jenis tanaman, produk atau 
sumber pendapatan lain yang lebih menguntungkan bagi usaha peternakan mereka).  

 
" Kemauan koperasi dan para anggotanya untuk meluangkan waktu dan sumberdaya 

lainnya, misalnya menanam kembali modal ke dalam usaha koperasi yang baru untuk 
tujuan jangka panjang. (Note: Riset ini menemukan bahwa pandangan dan keputusan 
jangka pendek lebih umum dibandingkan pandangan dan rencana strategis jangka 
panjang dalam industri peternakan sapi perah).   

 
" Fakta adanya pengertian yang jelas diantara para peserta koperasi atau anggotanya 

bahwa tujuan utama pergram pengembangan adalah koperasi komersial yang 
secepatnya dapat melepaskan diri dari pemerintah dan sumber-sumber bantuan 
lainnya selama periode 5 tahun pertama, misalnya antara tahun ketiga dan kelima 
pada periode tersebut.  

 
" Kemauan di pihak koperasi atau kelompok peternak dan para anggotanya untuk:  
 

- Memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap informasi mengenai pengelolaan 
koperasi atau kelompok peternak, termasuk indikator kinerja keuangan dan non-
keuangan.   

 
- Melakukan tinjauan perkembangan bisnis koperasi, sama dengan yang dilakukan 

oleh CCA (Canada) terhadap sejumlah koperasi di Indonesia antara tahun 1994 
dan 2004.  

 
- Berpartisipasi aktif dalam feasibility study yang berorientasi komersial yang 

merupakan langkah pertama dalam proses pengembangan 10-tahun.    
 

- Membuat perjanjian sebagai dasar dari paket bantuan pengembangan yang 
diberikan kepada koperasi yang telah diterima keikutsertaannya dalam proses 
pengembangan 10-tahun. Perjanjian tersebut mencantumkan kondisi yang harus 
dipenuhi sebelum bantuan diberikan, termasuk syarat-syarat penting seperti 
memberikan informasi kepada para para petugas yang melaksanakan program 
pengembangan tersebut.     
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! Periode 5 tahun terakhir merupakan periode dimana industri peternakan sapi perah 
berkonsolidasi dan berkembang dalam kegiatan inti yang baru dengan orientasi bisnis 
yang kuat, seperti telah dikembangkan dalam periode 5 tahun pertama. Hal tersebut 
difasilitasi dengan berkurangnya campur tangan pemerintah, misalnya dalam aspek tehnis 
kegiatan peternakan.  
    

Dari segi praktis, diskusi pendahuluan dari rekomendasi rencana pengembangan 10-tahun 
tersebut kemungkinan berkisar pada:  
 
! Pembentukan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan yang sangat terkordinasi 

dalam industri peternakan sapi perah, yang memberikan perubahan kepada orientasi 
bisnis komersial praktis dan nyata yang diperlukan oleh industri;  

 
! Pembentukan kebijaksanaan pengembangan baru yang sangat terkoordinasi untuk 

mendukung program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dalam industri peternakan 
sapi perah; dan    

 
! Membuat perjanjian diantara semua kelompok/orang yang berkepentingan, terutama yang 

berada dalam pemerintahan Indonesia, mengenai kontribusi yang dapat disumbangkan 
untuk rencana baru tersebut dalam hal:  

 
" Sumberdaya dalam memfasilitasi pelatihan dan peningkatan industri;  
 
" Pembiayaan untuk program pengembangan 10-tahun.  

 
Riset ini menunjukkan bahwa membuat perjanjian yang berarti diantara berbagai departemen 
pemerintahan merupakan suatu tantangan disebabkan oleh susunan pemerintahan dan 
penyusunan anggaran belanja. Tantangan tersebut perlu diatasi secepatnya jika tidak ingin 
terjadi keterlambatan dalam meluncurkan rencana pengembangan baru yang tangguh (viable)  
bagi industri peternakan sapi perah Indonesia.  
  
Mengingat tingkat kelemahan industri peternakan sapi perah saat ini, disarankan agar rencana 
pengembangan 10-tahun dan dukungan kebijaksanaan dan perjanjian diantara berbagai 
kelompok/orang yang berkepentingan terfokus pada modul berikut:    
 
1. Pengelolaan peternakan sapi perah dan aspek teknisnya;  
 
2. Pengembangan hijauan makanan ternak dan praktek pemberian pakan; 
 
3. Produksi dan penanganan susu bersih;  
 
4. Kualitas susu dan pengujian; 
 
5. Latihan kepemimpinan koperasi, termasuk hubungan dengan anggota, misalnya rapat 

anggota dan persiapan laporan tahunan;  
 
6. Pengelolaan bisnis dan keuangan dan pengawasan koperasi;   
 
7. Pemasaran dan penyaluran produk-produk koperasi;  
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8. Mendidik para pelatih (disebabkan adanya perubahan peraturan dan perundang-
undangan); 

 
9. Sistim energi alternatif yang dapat diperbaharui bagi industri pedesaan;  
 
10. Peraturan pangan baru dan pengaruhnya terhadap industri persusuan dan konsumen; 
 
11. Hak dan kewajiban anggota dalam pengelolaan koperasi; dan 
 
12. Auditor independen dan manfaatnya bagi anggota koperasi.  
 
Selain saran-saran tersebut diatas, masalah lain yang harus dirundingkan dengan berbagai 
departemen pemerintahan dan para pemangku kepentingan lain, sebagai bagian dari rencana 
pengembangan baru, adalah sebagai berikut:   
 
! Berhasil mengatasi dan membiayai program pengembangan 10-tahun dalam situasi belum 

sempurnanya sistem pengganggaran, pelaporan dan komunikasi di antara departemen 
pemerintahan Indonesia.   

 
! Pengelolaan secara efektif tawaran dana dan bantuan tehnik luar negeri sebagai bagian 

dari rencana pengembangan 10-tahun. Pada waktu lalu bantuan luar negeri kepada 
industri peternakan sapi perah kurang terkoordinasi dengan baik sehingga ke depan perlu 
perencanaan yang matang agar bantuan tersebut dapat lebih terkoordinir dan dapat 
mendukung tujuan rencana pengembangan 10-tahun.  

 
! Musim kemarau dan pengaruhnya terhadap peternakan sapi perah, termasuk akses ke 

sumber air dan sumber-sumber pakan.  
 
! Mendorong penggemukan anak sapi (pedet) yang lahir di peternakan sendiri sehingga 

dapat memaksimalkan pendapatan. Perlu dilakukan studi mengenai pengaruh kegiatan 
semacam ini terhadap pendapatan peternak yang memiliki lahan sempit dan jumlah 
pemilikan ternak yang berbeda-beda. 

 
! Pengaruh perubahan kebijaksanaan pemerintah terhadap subsidi energi  dan pengaruhnya 

terhadap industri pedesaan serta relevansinya apabila terjadi peningkatan dalam industri 
peternakan sapi perah baru.  

 
! Pentingnya menjaga kualitas susu di seluruh rangkaian jalur pemasaran susu dari tingkat 

peternak sampai ke konsumen akhir dan relevansinya apabila terjadi peningkatan industri 
peternakan sapi perah baru. Juga harus dipikirkan upaya mengembangkan kesadaran akan 
pentingnya peningkatan kualitas susu diantara para peternak.   

 
! Peranan wanita (istri peternak) dalam pemerahan sapi dan keuntungan adanya wanita 

(pada umumnya memiliki kesadaran lebih baik dibanding pria dalam hal kualitas) dalam 
peternakan skala kecil dengan kondisi pasar yang akan memiliki kesadaran lebih tinggi 
terhadap kualitas di masa depan.  
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! Mengembangkan indikator kinerja baru bagi industri peternakan sapi perah Indonesia 
untuk dimasukkan dalam database nasional dan propinsi agar dapat menyokong 
pengaturan kebijaksanaan pemerintah yang telah diperbaharui dan pengambilan 
keputusan yang dapat lebih memfokuskan campur tangan pemerintah dalam industri di 
masa depan.  Indikator kinerja baru tersebut sebaiknya memasukkan indikator keuangan 
dan non-keuangan sehingga pengaruh ekonomi dari upaya pengembangan dapat lebih 
dipahami di masa depan. Pengumpulan data dari lapangan dan pengelolaan database.  

 
! Memaksimalkan jumlah populasi ternak yang dapat dipelihara pasangan suami-istri. Perlu 

dilakukan studi yang menghitung jumlah sapi maksimal yang dapat dipelihara dengan 
sebaiknya oleh sepasang suami-istri di beberapa daerah di Indonesia.   

 
! Peraturan pangan, peraturan bisnis koperasi, dan peraturan Bank Indonesia yang baru dan 

pengaruh jangka panjangnya terhadap industri peternakan sapi perah.  
 
! Memaksimalkan hasil produksi susu per ekor sapi dengan mengatur pola pemberian 

pakan. Inventarisasi sumber-sumber pakan dan kajian ekonomis penggunaan pakan 
konsentrat di  peternakan kecil harus dipertimbangkan juga di beberapa daerah di 
Indonesia.  

 
! Meninjau kembali keberhasilan dan kegagalan kelompok peternak dan kandang koloni 

dan jika perlu mempertimbangkan kebijaksanaan pengembangan yang baru dalam 
persoalan ini.  

 
! Memaksimalkan jangka waktu masa kadaluarsa (shelf life) produk pasteurisasi dengan 

jalan memproduksi susu fermentase pasteurisasi yang tahan lama seperti Lassi / yoghurt, 
termasuk menggunakan rasa buah-buahan lokal.  
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Program bantuan Kanada terhadap pengembangan koperasi Indonesia, Tahap II  
 
1. Deskripsi program  
 
Program Bantuan Pengembangan Koperasi Indonesia Tahap II (INCODAP II) merupakan 
proyek bernilai $13,5 juta yang dimulai pada tahun 1994. Program kerjasama bilateral ini, 
didanai Badan Pembangunan Internasional Kanada, dan dilaksanakan oleh Asosiasi Koperasi 
Kanada (CCA) dan diimplementasikan melalui berbagai mitra Indonesia. Proyek ini 
diimplementasikan dalam 2 sub-tahap:   
 
! Tahap awal, dari tahun 1994 – 1999; dan 
  
! Tahap Perpanjangan dari April 2000 sampai Maret 2004.  
 
Asosiasi Koperasi Kanada (CCA) merupakan payung organisasi nasional koperasi yang 
menggunakan bahasa Inggris; terdiri dari 32 organisasi anggota yang mewakili bidang 
keuangan, asuransi, agribisnis, pedagang besar dan eceran, properti, kesehatan dan sektor jasa 
pelayanan.  
  
INCODAP II merupakan suatu mitra kerja untuk program pengembangan “pergerakan-ke-
pergerakan” koperasi antara koperasi Kanada dan Indonesia. Tidak ada departemen 
pemerintahan yang terlibat secara langsung dalam program INCODAP. Meneg Koperasi dan 
Usaha Kecil & Menengah hanya bertindak sebagai saksi dari kesepakatan ini.   
 
Kerjasama berhubungan langsung dengan pergerakan koperasi, dengan 2 organisasi berikut 
bertindak sebagai wakil dari perkoperasian Indonesia selama dua periode yang bebeda:  
 
! DEKOPIN, Dewan Koperasi Indonesia (1994-2000); dan  
 
! LSP2I, Institut Studi Pengembangan Koperasi Indonesia (2000-2004).  
 
2. Hasil-hasil yang diharapkan  
 
2.1 Tahap awal 
 
Pada tahap awal (1994-2000) proyek bertujuan meningkatkan kapasitas lima organisasi 
sekunder dan nasional (DEKOPIN, Dewan Koperasi Indonesia; GKSI, Gabungan Koperasi 
Susu Indonesia; KAI, Koperasi Asuransi Indonesia; CUCO, Serikat Kerja Pengatur Kredit 
Indonesia; dan FORMASI, forum LSM untuk pengembangan koperasi).   
 
Fokus utama proyek adalah peningkatan kapasitas institusi, dengan tujuan untuk menguatkan 
koperasi sebagai lembaga sektor swasta yang mendukung hubungan perdagangan yang 
mapan antara Indonesia dan Kanada.   
 
2.2 Tahap perpanjangan 
 
Setelah tahap penyelesaian INCODAP II (1994-2000), masih tersedia cukup sumberdaya 
untuk mendukung perpanjangan selama 3 tahun (2000-2003). Jangka waktu proyek akhirnya 
diperpanjang (tanpa tambahan biaya) sampai 31 Maret 2004.  
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Selama tahap perpanjangan (2000-2004), tujuan proyek diperluas untuk memahami 
kontribusi dan relevansi koperasi dalam inisiatif perencanaan yang ditujukan kepada usaha 
kecil dan menengah di dalam sektor ekonomi.  
 
Tujuan proyek juga dimodifikasi dengan fokus pengembangan koperasi primer pertanian dan 
keuangan yang berkelanjutan, sesuai prinsip perkoperasian internasional. Diharapkan, bahwa 
koperasi primer ini dapat dijadikan model untuk pengembangan koperasi di Indonesia di 
masa depan.  
 
Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya 15 koperasi yang tangguh secara ekonomi, dapat 
berdiri sendiri dan responsif terhadap kebutuhan para anggotanya. Target 15 koperasi yang 
dimaksud termasuk 6 koperasi susu, 4 koperasi keuangan, dan 5 koperasi pertanian. Didalam 
kerangka baru ini, INCODAP menjadi lebih searah dan sejalan dengan tema menyeluruh dari 
pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dari tahun 2000 – 2004.  
 
3. Komponen modernisasi dan peningkatan koperasi dari program INCODAP II  
 
3.1 Tahap awal (1994 sampai 2000) 
 
Tahap awal proyek memberikan penekanan pada fasilitasi perdagangan dan pengembangan 
bisnis koperasi.   
 
Sejalan dengan waktu, disebabkan kondisi perekonomian Indonesia terus memburuk dan 
kolapnya perekonomian tahun 1998, momentum pergerakan proyek lebih kearah peningkatan 
pelaksanaan koperasi terutama menggerakkan orang-orang yang terlibat secara langsung. Hal 
ini ditandai dengan timbulnya peluang bagi anggota yang lebih responsif, pendekatan bottom-
up untuk pengembangan koperasi di Indonesia dan pendekatan yang sejalan dengan standar 
bisnis perkoperasian internasional dan praktek-praktek terbaik.  
 
Strategi pengurangan risiko, berdasarkan asumsi-asumsi penting (misalnya ekonomi tetap 
stabil) dikembangkan dan diimplementasikan, tetapi dengan adanya krisis keuangan di tahun 
1998 dan kejadian-kejadian yang menyertainya, tidak memungkinkan tindakan-tindakan 
tersebut mempunyai pengaruh pengurangan yang berarti. Banyak usaha, termasuk koperasi, 
yang kolaps selama periode krisis keuangan dan koperasi lainnya merger dengan tujuan agar 
dapat bertahan dalam jangka waktu lebih lama.   
 
Dalam catatan yang lebih positif, era baru perkembangan koperasi Indonesia benar-benar 
dimulai pada saat Presiden Habibie mendeklarasikan bahwa sejak saat itu koperasi 
merupakan tanggung jawab masyarakat, bukan pemerintah dan memperbolehkan pendaftaran 
koperasi baru yang bukan KUD (koperasi desa yang dibentuk pemerintah).  
 
Selama periode 1994 sampai 2000, fokus utama industri peternakan sapi perah adalah 
menyediakan bantuan dan saran kepada GKSI dalam upaya meningkatkan kemampuannya  
sebagai organisasi koperasi nasional milik peternak. Tujuan ini dikembangkan dari konsep 
tahap awal INCODAP, yang dilaksanakan dari 1990  sampai 1991 dan memiliki fokus utama 
pada perkembangan koperasi peternakan susu di Indonesia.   
 
Untuk menjalankan hal ini, INCODAP II mengikutsertakan sub-proyek GKSI, yang 
merupakan komponen utama dari program ini dalam hal pendanaan, bantuan teknis dan 
transfer teknologi.  
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Aktivitas yang dilakukan pada industri peternakan susu antara tahun 1994 dan 2000, 
termasuk:  
 
! Penyediaan saran dan bantuan kepada GKSI dalam hal:  
 

- Pengembangan visi dan misi baru organisasi; 
- Pengembangan master plan bagi organisasi;  
- Reorganisasi dari organisasi yang meliputi restrukturisasi organisasi di pulau Jawa 

menjadi tiga organisasi otonom meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  
- Pengembangan bisnis; dan  
- Pemuliaan ternak, termasuk peningkatan genetik menggunakan semen beku impor 

dari Kanada. 
 
! Sub program meliputi:  
 

- Peningkatan kualitas susu; 
- Pengembangan pengolahan dan pemasaran susu; 
- Kelayakan pemeliharaan sapi; 
- Manajemen pemberian pakan;  
- Peningkatan produktivitas ternak sapi perah; 
- Pelatihan dalam bidang penyuluhan; 
- Perkembangan database statistik industri persusuan dan pelaporan 
- Manajemen IB dan penggunaan semen beku impor.  

 
Setelah pengembangan dari program Tahap Awal, kegiatan dengan GKSI diperkecil dan 
difokuskan pada 2 hal yang perlu dikembangkan:  
 
! Program penyuluhan di tingkat peternak, termasuk inisiatif pemberdayaan kaum wanita 

dan anak muda; dan  
 
! Program peningkatan mutu genetik dengan menggunakan semen beku impor dari Kanada. 
 
3.2 Tahap perpanjangan (2000 – 2004 ) 
 
3.2.1 Fokus program baru 
 
Fokus dari INCODAP II telah dialihkan dari bantuan pengembangan kapasitas dan saran-
saran kepada organisasi koperasi nasional dan institusi Indonesia menjadi: 
 
! Fasilitasi pembangunan koperasi pertanian dan keuangan yang tangguh secara ekonomi 

(viable) sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian internasional; dan  
 
! Mendorong pengembangan iklim kebijakan dan peraturan yang didasarkan pada prinsip-

prinsip perkoperasian internasional dan praktek-praktek terbaik.  
 
Sebagai akibatnya, program yang melibatkan GKSI dibatasi pada program penyuluhan  dan 
peningkatan mutu genetik pada tingkat peternak seperti yang telah dimulai pada Tahap Awal 
program INCODAP II.  
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3.2.2 Fasilitasi pengembangan koperasi model baru  
 
Lima belas (15) koperasi/kelompok peternak telah dipilih ikut serta dalam program 
pencontohan ini. Karena adanya kesulitan organisasi dan masalah konseptual, dua kelompok 
petani tidak dapat berpartisipasi setelah tahun 2001. Koperasi susu yang dipilih adalah: 
 
! Koperasi Susu Warga Mulya; 
 
! KUTT Suka Makmur; 
 
! KUD Sinar Jaya; 
 
! Kan Jabung; 
 
! KPSBU Lembang; and 
 
! KUD Dewi Sri Bahagia. 
 
Tujuan aktivitas pengembangan yang dilakukan dengan koperasi ini adalah :  
 
! Mengembangkan koperasi primer pertanian dan keuangan yang kuat secara ekonomi 

(viable) sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian internasional dan praktek-praktek 
terbaik; dan   

 
! Mengembangkan beberapa model praktis (benchmarks) untuk pengembangan koperasi di 

masa depan di Indonesia.   
 
Hasil yang ingin dicapai oleh proyek adalah :  
 

"15 koperasi yang dapat bertahan secara ekonomi, 
berdiri sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan para 
anggotanya ".  

 
Bagian dari program ini didukung instrumen Penilaian Berjenjang yang dikembangkan CCA 
dan dikenal dengan DLA. Program pengembangan koperasi yang utama diperkenalkan 
sebagai bagian dari Tahap Perpanjangan INCODAP II di bulan April 2000, yang didasarkan 
pada empat komponen utama DLA:  
 
1. Visi: 
 

Didefinisikan sebagai kemampuan organisasi koperasi menyatakan dan membuat 
komitmen terhadap misi, tujuan, anggota, pendekatan dan tingkat pengaruh yang 
diinginkan. Merupakan istilah yang mengandung persamaan dan komitmen terhadap 
keadilan social.  
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2. Kapasitas: 
 
Didefinisikan sebagai kemampuan organisasi koperasi mengembangkan diri sendiri; 
mengembangkan sistem perencanaan; implementasi dan evaluasi aktivitas, dan 
rekrutmen, pelatihan dan mempertahankan staf.  
 

3. Sumberdaya:   
 

Didefinisikan sebagai kemampuan organisasi koperasi memperoleh dan meningkatkan 
pendapatan yang cukup untuk menutupi seluruh pembiayaan, mengelola keuangan dan 
mempertahankan modal dan menjamin adanya akuntabilitas.  

 
4. Hubungan Luar, disebut juga “Jaringan”: 
 

Didefinisikan sebagai kemampuan organisasi koperasi untuk mengembangkan dan 
mempertahankan hubungan produktif dengan organisasi terkait lainnya dengan 
mengedepankan visi institusi di dalam akses informasi, sumberdaya dan juga mendukung 
perubahan kebijaksanaan. 

 
Keempat komponen DLA ini berhubungan erat dengan satu set indikator kinerja baik pada 
tingkat keluaran (output) program pengembangan maupun pada tingkat hasil (outcome). 
Indikator ini memfasilitasi monitoring evaluasi kinerja pengembangan untuk setiap koperasi 
yang ikut berpartisipasi.   
 
Manajemen CCA menganggap keempat komponen ini mewakili ciri-ciri utama bisnis 
koperasi yang sehat dan adanya keseimbangan antara dimensi sosial dan perusahaan dari 
koperasi. Dengan demikian, interpretasi hasil program pengembangan berhubungan dengan 
pengetahuan/pemahaman mengenai komponen-komponen DLA, indikator dan metodologi 
dalam aplikasi DLA.  
 
Secara operasional, program ini meliputi peningkatan program pengembangan organisasi 
secara spesifik untuk setiap unit kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi peserta. Termasuk 
di dalamnya program yang dibuat secara khusus untuk koperasi susu. Secara umum, program 
ini meliputi:  
 
! Pendidikan dan pelatihan terstruktur; 
 
! Intervensi teknis, apabila dianggap perlu; 
 
! Saran dan bantuan khusus terhadap tantangan yang dihadapi organisasi peserta;  
 
! Program pengenalan; dan  
 
! Bantuan modal secara terbatas, apabila dianggap perlu.  
 
Selain CCA, organisasi-organisasi yang terlibat meliputi LSP2I (Institut Studi Pengembangan 
Koperasi) dan beberapa unversitas besar Indonesia. 
 
Fokus utama kegiatan pendidikan dan pelatihan dari setiap komponen dari instrumen 
Penilaian Berjenjang hasil pengembangan dari CCA (DLA) adalah sebagai berikut: 
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! Untuk “Visi”: 
 

- Perencanaan Strategis ; 
- Perencanaan Bisnis; 
- Komunikasi dengan anggota koperasi; 
- Tanggung jawab terhadap perkembangan sosial; 
- Cara mengatasi pertikaian; 
- Kepemimpinan efektif / manajemen dari Dewan Pengurus dan Komite; 
- Gender (isu wanita); dan  
- Anak remaja  

 
! Untuk “Kapasitas”: 
 

- Pegawai, pengurus dan staf yang berkualitas; 
- Pengembangan staf; 
- Sistem operasi ; dan  
- Pelayanan dan pasar. 

 
! Untuk “ Sumberdaya": 
 

- Kapitalisasi (kecukupannya); 
- Pertumbuhan (dalam hal keuntungan dan nilai bersih); dan  
- Aset. 

 
! Untuk “Hubungan Luar (Jaringan)":  
 

- Hubungan dengan pemerintah dan pembuat undang-undang;  
- Keikutsertaan dalam organisasi gabungan (Koperasi Nasional), dan hubungan dengan 

organisasi ini; 
- Hubungan penasehat dan rekan kerja. 

 
DLA pada dasarnya digunakan untuk:  
 
! Mengidentifikasi perbedaan (kelemahan) di dalam strategi organisasi, pengetahuan, 

infrastruktur, kemampuan dan sumberdaya yang relevan dengan prinsip-prinsip 
perkoperasian internasional dan praktek-praktek terbaik; dan  

 
! Memfasilitasi perubahan organisasi yang positif melalui pelatihan, saran dan dalam 

beberapa hal, intervensi, sehingga koperasi peserta dan kelompok peternak bergerak 
secara bersama-sama menjadi:   

 
- Bisnis yang dapat bertahan secara ekonomis; 
- Organisasi yang mempunyai kepercayaan diri; dan   
- Organisasi koperasi yang responsif terhadap kebutuhan para anggotanya.  

 
Peserta koperasi dan kelompok peternak mengikuti program pengembangan model CCA 
DLA atas biaya pemerintah Kanada dari pertengahan tahun 2000 sampai Maret 2004. Selama 
periode ini, kinerja program dalam setiap organisasi dievaluasi secara formal setiap setengah 
tahun.   
 



Program Bantuan Kanada Terhadap Pengembangan Koperasi Indonesia, Tahap II                     Lampiran                             
 
 

 
© Canadian Co-operative Association 

7

3.2.3 Mendorong perubahan  kebijakan dan peraturan bagi koperasi  
 
Sejak deklarasi fenomenal Presiden Habibie yang menyatakan, bahwa koperasi merupakan 
tanggung jawab masyarakat, bukan pemerintah, salah satu tujuan program INCODAP adalah 
membantu organisasi Indonesia yang ingin mengubah industri koperasi dan organisasinya  
sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian internasional dan praktek-praktek terbaik.   
 
Program ini membantu Institut Studi Pengembangan Koperasi (LSP2I) seiring dengan proses 
perubahan melalui berbagai macam aktivitas yang didisain untuk : 
 
! Mengembangkan kesadaran yang lebih luas terhadap prinsip-prinsip perkoperasian 

internasional dan praktek-praktek terbaik; dan   
 
! Medukung secara aktif koperasi Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dan 

praktek-praktek terbaiknya.  
 
Bagian dari program ini:  
 
! Terdiri dari workshop tingkat nasional yang meliputi berbagai macam isu strategis yang 

kritikal untuk pemgembangan koperasi di masa depan di Indonesia.  
 
! Menyatukan berbagai universitas besar di Indonesia untuk mengembangkan kurikulum 

pengajaran ekonomi koperasi dan merubah pandangan, dari koperasi yang lebih 
berorientasi  kepada pemikiran birokrat pemerintah, kepada universitas sebagai pusat 
pembelajaran koperasi.  

 
! Memfasilitasi dilaksanakannya perdebatan dalam hal bentuk dan isi hukum dan peraturan 

koperasi dibandingkan dengan prinsip-prinsip perkoperasian internasional dan praktek 
terbaik.  

 
! Melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari universitas, pemimpin pergerakan 

koperasi, pegawai pemerintah dan pengemuka Islam dalam diskusi Pernyataan Identitas 
Koperasi Internasional (ICIS) dan sistem ekonomi Islam. Dalam hal ini, strategi untuk 
menekankan keadilan ekonomi melalui koperasi dalam lingkungan kapitalis ditinjau 
kembali dan hasil diskusi menyimpulkan bahwa tidak terdapat konflik nilai antara sistem 
Islam dan konsep identitas koperasi di Indonesia.  

 
! Mengembangkan proyek-proyek penelitian bekerjasama dengan universitas-universitas di 

Indonesia. Proyek ini menguji penggunaan instrumen-instrumen pengembangan utama 
koperasi dari INCODAP, Penilaian Berjenjang hasil pengembangan CCA (DLA) di 
tingkat lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa DLA dapat digunakan dalam 
konteks Indonesia dan setuju untuk menggunakannya sebagai standar dalam penilaian 
tingkat perkembangan koperasi di Indonesia.  

 
! Stimulasi manfaat lain dalam hal memperluas pengetahuan bangsa Indonesia akan: 
 

- Cara kerja koperasi yang sesuai dengan prinsip perkoperasian internasional dan 
praktek terbaik; dan   

 



Program Bantuan Kanada Terhadap Pengembangan Koperasi Indonesia, Tahap II                     Lampiran                             
 
 

 
© Canadian Co-operative Association 

8

- Manfaat koperasi semacam ini terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia, dan yang 
lebih penting bagi perorangan dan keluarga yang menjadi anggota aktif koperasi. 

  
4. Kesimpulan dari program INCODAP II (1994-2004) 
   
Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil program ini, pada saat dibandingkan dengan 
tujuannya, memperlihatkan bahwa terdapat langkah-langkah signifikan yang telah dilakukan 
dalam pengembangan pergerakan koperasi di Indonesia, khususnya sistem simpan pinjam 
dan industri persusuan Indonesia.   
  
Dengan memperkuat koperasi primer, sekunder dan gabungan memungkinkan anggota rumah 
tangga, terutama pengusaha kecil dan peternak, meningkatkan standar hidup dengan 
meningkatnya akses terhadap kredit, tabungan dan kehidupan lebih baik melalui 
pengorganisasian aktivitas ekonomi koperasi. Era keterbukaan di Indonesia saat ini telah 
cukup, meskipun belum ideal, bagi koperasi untuk berkembang secara otonomi dan dikelola 
para anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian internasional dan praktek-praktek 
terbaik. 
 
Instrumen Penilaian Berjenjang yang dikembangkan CCA telah membantu menetapkan 
standar bagi suatu perusahaan koperasi yang berprestasi, dikelola secara demokratis, dan 
mempunyai kondisi keuangan yang sehat di Indonesia. Model  koperasi  sebagai acuan telah 
dikembangkan dalam tiga sektor: simpan pinjam, persusuan dan pertanian. Hal ini dapat  
dijadikan sebagai perbandingan untuk pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah 
Indonesia di masa depan.    
 
Meskipun pada awalnya koperasi susu yang dilibatkan dalam program INCODAP sangat 
resisten terhadap perubahan organisasi dan sistem demokratisasi di perusahaannya, setelah 
mengikuti program, filosofi “tradisional” top-down dan gaya manajemen telah berganti 
dengan:  
 
! Lebih terbuka terhadap anggota koperasi, termasuk wanita dan anak muda; dan   
 
! Lebih jelas akan tugas dan tanggung jawab dari berbagai  pihak yang terlibat dalam 

organisasi, termasuk dewan pengurus, manajemen operasional dan para anggota.  
 
Upaya koperasi susu yang ikut dalam program tahap perpanjangan INCODAP telah 
memperlihatkan bahwa saat ini sangat mungkin dicapai melalui pendidikan, pelatihan dan 
bantuan teknis, membangun koperasi di Indonesia yang: 
 
! Diatur bersama-sama dengan sistem demokrasi seperti yang diharapkan oleh prinsip-

prinsip perkoperasian internasional dan praktek-praktek terbaik; 
 
! Organisasi koperasi yang responsif terhadap kebutuhan para anggotanya. 
 
! Organisasi yang percaya diri; dan  
  
! Bisnis yang secara ekonomi dapat bertahan. 


