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ABSTRAK

Maraknya importasi daging ilegal beberapa tahun terakhir telah meresahkan
peternak sapi potong di Indonesia. Daging impor ilegal berasal dari negara yang
dilarang karena terjangkit penyakit yang tertera dalam list A Organisasi Kesehatan
Hewan Dunia (OIE) FAO, seperti PMK (penyakit Mulut dan Kuku= Foot and
Mouth Desease) dan BSE (Bovine spongioform Enchephalopaty = Mad Cow), serta
tidak memenuhi kriteria ASUH. (aman, sehat, utuh dan halal). Dari hasil pemantauan
yang dilakukan oleh Ditjen BPPHP Departemen Pertanian pada bulan Juli 2004,
telah ditemukan adanya daging impor ilegal di beberapa daerah, antara lain : Dumai,
(Riau), Batam, Tanjung Priok (Jakarta), Bandung (Jawa Barat), Tanjung Perak
(Surabaya-Jatim), Semarang (Jawa Tengah), Medan (Sumatera Utara), Entikong
(Kalimantan Barat) dan Tarakan–Nunukan (Kaltim). Daging impor ilegal tersebut,
berasal dari negara-negara yang dilarang untuk masuk ke Indonesia, antara lain :
Argentina, Brasilia, China, Hongkong, India dan USA.

Dampak yang terjadi akibat masuknya daging impor (ilegal) dan jeroan telah
mendistorsi pasar sapi lokal di Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian peternak,
pelaku tataniaga dan juga dari segi keamanan pangan maupun aspek kehalalannya
serta kemungkinan terjangkitnya penyakit Mulut dan Kuku dan BSE dimasa
mendatang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari importasi daging ilegal di
wilayah perbatasan, perlu dilakukan pendekatan kelembagaan antar bangsa. Yaitu
antara lain ; melakukan kemitraan perdagangan antar pengusaha (industri pengolah
daging) dengan peternak, serta memanfaatkan potensi di kedua wilayah tersebut.
Misalnya Propinsi Kalimantan Timur dengan Sabah Malaysia dan Brunei
Darussalam, maupun Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia. Bentuk usaha
bersama dapat dirancang berupa Industri Pengolahan daging dan Feedlot untuk
memenuhi pangsa pasar daging di Indonesia yang sangat terbuka.

Kata Kunci : Kemitraan usaha, Impor Daging ilegal

1) Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran
2) Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara Prop. Kalimantan Timur



BUSINESS PARTNERSHIP BETWEEN NATION IN
REGIONAL BORDER AREA FOR PREVENT ILLEGAL

BEEF IMPORT

BY:
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ABSTRACT

Illegal beef import in the past couple of years has cause disturb in the
Indonesia beef market. Illegal imported beef came from country listed-A on OIE
(Organization International Epizootic) FAO, which are the listed country who has
infected by zoonosis diseases such as foot and mouth diseases (FMD) and Bovine
spongiform Encephalopathy (BSE), and also not saved for food safety criteria. The
data from the Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural
Product Department of Agriculture (2004) that the illegal beef import discovered on
Dumai (Riau), Batam, Tanjung Priok (Jakarta), Bandung (West Java), Tanjung
Perak (Surabaya-West Java), Semarang (Central Java), Medan (North Sumatera),
Entikong (West Kalimantan) and Tarakan-Nunukan (East Kalimantan). The Illegal
beef import came from several countries forbid to Indonesia, such as Argentina,
Brasilia, China, Hongkong, India and USA.

The impact of illegal beef and edible oval import was disturbing the local
beef market in Indonesia. It has causing great loss on cattle farmers business, beef
traders, beef safety and beef security, and has opened possibility FMD or BSE
outbreak in Indonesia.

To avoid the illegal beef import in the region border area, require to conduct
by joint operation or partnership business between private companies in the inter-
nation. That is for example; partnerships inter private companies (meat processing
industry) with cattle farmers by using the potential of resources in each region
border area. For example; East Kalimantan Province with Sabah Malaysia and
Brunei Darusalam, West Kalimantan with Serawak Malaysia. Form the effort with
can be designed in the form of Beef Industry Processing and Feedlot Industry to
fulfill beef market in Indonesia is very open.

.
Keyword : Partnership, illegal beef Import.
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PENDAHULUAN

Pangsa konsumsi daging sapi di Indonesia menempati urutan kedua setelah unggas.
Menurut Tjeppy Soedjana (2006), konsumsi daging sapi mencapai 23 % dari total konsumsi
daging asal ternak secara umum (lihat Tabel 1). Pertumbuhan konsumsi daging sapi ternyata
sangat berfluktuasi dengan kecenderungan yang semakin meningkat, hal tersebut terutama
disebabkan kondisi sadar dan mampu gizi masyarakat yang diimbangi dengan semakin
membaiknya kondisi perekonomian.

Meningkatnya permintaan akan daging sapi yang tidak diimbangi dengan kemampuan
suplainya, menyebabkan semakin meningkatnya harga daging dari tahun ke tahun.
Kebutuhan tersebut selama ini telah dipenuhi (di substitusi) oleh daging unggas yang relatif
lebih murah harganya.

Tabel 1. Pangsa konsumsi Daging Sapi Nasional

Komoditas Pangsa (%)

Daging Unggas 56

Daging Sapi 23

Daging Babi 13

Daging Kambing/Domba 5

Lain-lain 3

Total 100

Sumber : Tjeppy D. Soedjana (2006)

Perilaku konsumen dalam mengonsumsi daging sapi pada umumnya mengikuti
tingkat pendapatannya, hal tersebut diperlihatkan oleh tingkat elastisitas pendapatan
terhadap permintaannya seperti tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. : Elastisitas Pendapatan Komoditas Daging, telur dan Susu (2002)

Komoditas Perdesaan Perkotaan Rataan

Daging Sapi 1.19 1.28 1.29

Ayam Ras 1.28 1.22 1.28

Ayam Kampung 1.20 1.13 1.11

Telur Ayam Ras 1.15 0.92 1.06

Telur Ayam Kampung 0.87 0.70 0.69



Susu Sapi 1.34 1.04 1.27

Sumber : Tjeppy D. Soedjana (2006)

Berdasarkan Tabel diatas, ternyata elastisitas daging sapi bernilai positif lebih dari
satu, artinya semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin banyak
mengkonsumsi daging sapi.

Kesenjangan Permintaan dan penawaran

Kesenjangan permintaan dana penawaran daging sapi di Indonesia (1997-2005)
dapat dilihat pada Grafik berikut :
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Berdasarkan data tersebut diatas, tampak bahwa neraca suplai dan demand
dap daging sapi secara Nasional terjadi selisih yang cukup signifikan dari tahun
hun. Kecenderungan kesenjangan antara supply dan demand ternyata semakin
besar. Ini artinya, tanpa pemenuhan jumlah daging dan sapi yang berasal dari
r sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

Semakin besarnya kesenjangan ini menunjukan bahwa semakin membaik
isi perekonomian yang akan pula membaiknya tingkat pendapatan masyarakat.
a pola konsumsi akan bergeser dari karbohidrat kepada konsumsi protein
usnya yang berasal dari daging sapi. Selain itu, faktor pendidikan dan
gkatan jumlah penduduk pun akan memberikan pengaruh yang cukup

fikan.



Sedangkan berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh Food Agriculture
Policy Reseach Institute (2002) tampak pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3 : Indonesian Meat Supply and Utilization

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cattle Inventories (Million Head)
11.9 12.0 12.2 12.3 12.6 12.9 13.3 13.7 14.1

Live Cattle Import (Thousand Head)
246 270 286 317 358 396 428 470 511

Beef and Veal (Thousand Metric Tons)
Production 356 359 366 371 378 387 397 409 422
Total Supply 356 359 366 371 378 387 397 409 422
Consumption 387 398 412 429 449 468 487 504 517

Net Exports -32 -40 -46 -58 -71 -81 -89 -95 -94

Stock Change 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Use 356 359 366 371 378 387 397 409 422

Source: World Meat: FAPRI 2002 Agricultural Outlook

Berdasarkan table diatas, tampak pula bahwa analisis FAPRI dengan analisis
yang dilakukan Direktorat jenderal Peternakan Dep. Pertanian RI menunjukan
kecenderungan yang sama, yaitu semakin membesarnya kebutuhan daging sapi di
Indonesia yang dipenuhi melalui impor daging dan sapi hidup.

PERDAGANGAN DAGING DUNIA

Dalam rangka menganalisis kebutuhan daging sapi di Indonesia, diperlukan
suatu analisa kondisi perdagangan daging dunia. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui posisi Indonesia di dalam percaturan perdagangan daging dunia,
terutama dalam kerangka program kecukupan daging 2010. Hal ini disebabkan,
Indonesia telah meratifikasi WTO pada tahun 1995, sehingga pembangunan nasional
akan dipengaruhi oleh perkembangan dunia.

Dari data Meat and Livestock Australia dan Live Corp Australia (2004)
ternyata kontribusi Australia, dalam memproduksi daging sapi sekitar 4 % dari
produksi dunia, tetapi mampu menguasai pangsa pasar ekspor daging dunia terbesar
sekitar 23 %. Padahal negeri Kanguru ini, hanya memiliki populasi sapi potong 29
juta ekor. Dari populasi tersebut setiap tahun dipotong sekitar 9 juta ekor (31%),
menghasilkan ekspor daging sapi (Beef Export) yang berasal dari 5 juta ekor sapi
(17,2%), ekspor sapi hidup sekitar 1 juta ekor (3,4%) dan untuk konsumsi
domestiknya berasal dari 3 juta ekor sapi (10,4%) per tahun.

Sedangkan Menurut data USDA (2005) Amerika Serikat sebagai Negara
terbesar penghasil daging sapi dunia (24 %), pada tahun 2004 ekspornya menurun



sekitar 83 % karena kasus BSE yang terjadi pada bulan Desember 2003, dan terjadi
kembali pada tahun 2005. Negeri Paman Sam ini, hanya mampu menguasai pangsa
pasar daging dunia sekira 19 %. Sedangkan, “kuda hitam” dalam perdagangan
daging sapi dunia adalah; Negara-negara Amerika latin yaitu antara lain Brasilia dan
Argentina. Populasi sapi di Brasilia sekira 168,2 juta ekor dan Argentina sekira 55
juta ekor. Saat ini kedua Negara tersebut baru mampu mengekspor daging sekira
900.000 ton (Brasilia) dan 373.500 ton (Argentina) setiap tahunnya.

Berdasarkan analisis FAPRI (2002) bahwa situasi perekonomian dunia,
perubahan nilai tukar mata uang, berkembangnya penyakit ternak (PMK dan BSE)
sangat berpengaruh terhadap kemampuan melakukan ekspor maupun impor daging
dari dan ke suatu Negara. Tabel di bawah ini, mengelompokkan Negara-negara yang
termasuk sebagai exportir maupun importir daging. Berdasarkan prediksi, suatu
negera bisa berubah statusnya, yaitu yang awalnya sebagai importir, bisa saja
dikemudian hari akan menjadi Negara pengekspor, atau sebaliknya.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, Negara exportir yang paling
memberikan pengaruhnya terhadap Indonesia yaitu China (daratan), Thailand an
USA. Hal ini disebabkan, jika China yang semula sebagai Negara surplus ternak
diprediksi pada tahun ini menjadi pengimpor ternak. Demikian juga halnya
Thailand, sampai dengan tahun 2001 sebagai Negara pengexpor ternak kini menjadi
pengimpor ternak. Sedangkan USA. diprediksi pada tahun 2007 akan sebagai
Negara pengexpor daging.

Tabel 4. Beef and Veal Trade

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Net Exporters (Thousand Metric Tons)

Argentina 194 280 330 322 323 326 347 362 408
Australia 1,370 1,421 1,478 1,484 1,539 1,526 1,478 1,450 1,433
Brazil 510 575 607 752 825 841 839 820 838

China - Mainland
28 32 26 8 -16 -46 -80 -115 -142

Thailand -3 -7 -5 -7 -12 -19 -28 -36 -37
USA -497 -495 -507 -348 -151 30 127 239 67

Net Importers

China - HKong 71 70 70 73 77 81 84 88 90
Indonesia 32 40 46 58 71 81 89 95 94
Japan 912 919 930 961 997 1,031 1,059 1,082 1,096
Philippines 90 99 102 113 125 136 143 148 144

Source: World Meat: FAPRI 2002 Agricultural Outlook

Demikian pula halnya dengan Negara-negara pengimpor daging di sekitar
Indonesia. Peta perdagangan ini perlu dibaca sebagai kendala yang mungkin akan
dihadapi oleh Indonesia dalam rangka PKD 2010.

Impor daging



Untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi daging di dalam negeri,
pemerintah melakukan import sapi bakalan dan Daging. Daging yang diimpor ini
terutama daging berkualitas (Prime Cut) ditujukan bagi pangsa pasar hotel dan
restoran. Sedangkan daging yang tidak berkualitas (second grade) ditujukan bagi
pangsa pasar industri prosesing daging. Namun demikian, karena pengertian daging
termasuk didalamnya adalah edibel oval. Tampaknya, impor daging ini telah
dimanfaatkan oleh para importir untuk memasukan sebanyak-banyaknya edibel oval
ke Indonesia. Hal ini ditunjukan oleh semakin meningkatnya impor jeroan dari luar
negeri.

Seperti kasus impor (daging dan jeroan) dari Amerika Serikat seperti tampak
pada Ilustrasi dibawah ini. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2000 angka importasi
daging asal Amerika terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada
tahun 2003 dengan total impor daging dan jeroan sebanyak 13.836,9 Ton, dan Pada
tahun 2004 angka impor daging dari USA mengalami penurunan hingga angka
1.385 Ton karena adanya larangan impor daging sebagai akibat berjangkitnya kasus
BSE di bulan Desember 2003. Dari sejumlah ini, 12.218 ton (88,7 %) adalah jeroan
(offal), yang terdiri dari jantung sebanyak 8.047,3 ton (66 %) dan hati sebanyak
2.295,4 ton (18,8%). Artinya jika berat jantung sekitar 3 kg diperoleh dari seekor
sapi, maka Indonesia secara tidak langsung telah melakukan impor jantung yang
berasal dari sapi yang dipotong sebanyak 2,7 juta ekor per tahun. Apakah sapi-sapi
tersebut dipotong secara halal ? Jika pemotongan tersebut halal, artinya sehari harus
dipotong sebanyak sekitar 9000 ekor sapi. Sebagai bahan perbandingan Indonesia
hanya memotong sapi 1,7 juta ekor sapi pertahun, untuk memenuhi konsumen di
dalam negeri.

Kondisi tersebut (impor jeroan) telah menyebabkan teristorsinya pasar
daging lokal di Indonesia. Terdistorsinya pasar daging sapi lokal di Indonesia lebih
banyak disebabkan karena daging produksi domestik yang tidak dapat bersaing
dengan daging impor karena mayoritasnya adalah jeroan. Dimana jeroan dinegara
asalnya tidak memiliki nilai jual (tuna nilai), sehingga pada saat sampai di Indonesia
jeroan tersebut mempunyai harga jauh dibawah harga pasar. Ternyata, Jeroan impor
ini telah menjadi pengganti daging bagi sebagian Produsen Baso yang notabene
merupakan segmen konsumen terbesar daging sapi (tidak kurang 50% dari total
konsumen daging).

Daging Impor Ilegal

Daging impor ilegal adalah daging yang masuk Indonesia tanpa melalui
prosedur impor yang benar, berasal dari negara yang dilarang karena terjangkit
penyakit PMK dan BSE, dan dagingnya tidak memenuhi kriteria ASUH (aman,
sehat, utuh dan halal). Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal BPPHP Departemen Pertanian pada bulan Juli 2004, dibeberapa daerah
telah ditemukan adanya daging impor ilegal antara lain : Dumai (1,8 Ton), Batam
(5,3 Ton), Tj. Priok–Jakarta (3.670 Ton), Bandung–Jawa Barat (9,5 Ton), Tj. Perak
– Surabaya (3 kontainer), Semarang (Jawa Tengah) ditemukan daging asal Amerika
di Super Market, Medan (Sumatera Utara), Entikong (Kalimantan Barat), Tarakan–
Nunukan (Kalimantan Timur). Daging impor ilegal yang ditemukan di Indonesia
berasal dari negara-negara yang dilarang untuk ekspor daging/sapi ke Indonesia,
antara lain : Argentina, Brazil, China, Hongkong, India, USA, dan terdapat beberapa



daging tersebut masih belum dapat diidentifikasi asal muasalnya. Berikut catatan
impor daging yang masuk Indonesia secara Ilegal (lihat
periode pelarangan importasi daging dari USA periode bulan Januari sampai Mei
2004, menurut data USDA (Lihat Ilustrasi), Indonesia masih melakukan impor
3.944.5 ton jeroan dan dag
hati, ginjal, dan lain-lain.

Grafik : Impor Daging (Jeroan) Asal USA tahun 2004 (USDA, 2004)

Daging impor yang berasal dari Amerika Serikat yang datang ke Indonesia
baru disebut legal yaitu daging yang berangkat dari Negara asal setelah tanggal 31
Mei 2004. Hal ini didasarkan pada SE Dirjen Bina Produksi Peternakan No.
2882/PD.630/F.5/05/04 tanggal 31 Mei 2004 dan No. 66/PD.630/F.5/06.04 tanggal
18 Juni 2004 tentang Pencabutan Larangan
Produk Ruminansia dari USA. Meskipun SE tersebut bertentangan dengan SK
Menperindag No.757/MPP/Kep/12/2003 tanggal 31 Des 2003 tentang Larangan
Sementara Impor Hewan Ruminansia dan Produk Turunannya yang Berasal dari
Amerika Serikat, yang belum dicabut pada saat itu.

Selama periode pelarangan 25 Desember 2003
dari USA ternyata masih ada, artinya daging dan jeroan tersebut diimpor secara
ilegal dan yang paling banyak adalah jeroan dalam hal ini ja
ton. Bila dilihat di lapangan ternyata jeroan impor ini tidak dipasarkan ke pasar
tradisional melainkan masuk ke pasar industri prosesing daging (baso).
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daging tersebut masih belum dapat diidentifikasi asal muasalnya. Berikut catatan
or daging yang masuk Indonesia secara Ilegal (lihat grafik di bawah). Selama

periode pelarangan importasi daging dari USA periode bulan Januari sampai Mei
2004, menurut data USDA (Lihat Ilustrasi), Indonesia masih melakukan impor
3.944.5 ton jeroan dan daging sebanyak 194 ton. Jeroan tersebut terdiri atas jantung,

lain.

Grafik : Impor Daging (Jeroan) Asal USA tahun 2004 (USDA, 2004)
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Maraknya impor jeroan ke Indonesia, terutama disebabkan dalam SK
Mentan No. 745/Kpts/TN.240/12/1992 Tentang Persyaratan dan Pengawasan
Pemasukan Daging dari Luar Negeri, karena tidak memisahkan pengertian daging
dan jeroan.

Menurut para pengurus APDASI (Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia)
pada tahun 2004, dengan maraknya impor jeroan terutama jantung dan hati ke
pasaran tradisional telah mengakibatkan menurunkan penyembelihan sapi lokal
sampai (30–40)%. Menurunnya angka pemotongan ini, berdampak terhadap
menurunnya kesempatan perolehan pendapatan dan kesempatan kerja para pelaku
bisnis daging dan peternak sapi. Karena ini pula, pendapatan asli daerah yang
berasal dari retribusi pemotongan dan retribusi antar daerah
(propinsi/Kabupaten/kota) pun mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Selain hal tersebut, jika diperbandingkan 1 ton daging impor akan setara
dengan sekitar 7 ekor sapi yang dipotong di RPH. Dimana 1 ton daging impor cukup
mempekerjakan 2 orang, sedangkan pemotongan ternak akan mempekerjakan tidak
kurang dari 12 orang yang terlibat (mulai dari pemeliharaan sampai pemasaran).
Berdasar pada data tersebut, jika impor ini diperkenankan masuk ke pasar
tradisional, artinya setiap ton daging impor, akan kehilangan 10 orang
pekerja/buruh. Oleh karenanya, dampak kehadiran daging sapi ilegal ini cukup
meluas yang juga akan mengganggu dunia usaha peternakan sapi potong dan
turunan produknya yang tengah dibenahi saat ini.

PROPINSI (KALIMANTAN TIMUR) DI WILAYAH
PERBATASAN

Propinsi Kalimantan Timur dengan luas sekitar 24.523.780 Ha yang terdiri
dari daratan 20.039.500 Ha dan perairan (laut) seluas 4.484.280 Ha, merupakan
propinsi terluas kedua setelah Papua atau 1,5 kali luas pulau Jawa dan Madura.
Propinsi ini berbatasan dengan Sabah (Malaysia), propinsi Kalimantan Selatan dan
Tengah. Propinsi Kalimantan Timur, merupakan penyumbang Produk Domestic
Bruto (PDB) Nasional terbesar kedua setelah Propinsi Riau.

Dalam menghadapi persaingan global, propinsi Kalimantan Timur telah
menetapkan arah pembangunan wilayahnya pada 3 (tiga) priorotas, yaitu : (1)
pembangunan infra struktur, (2) pembangunan Sumberdaya Manusia dan (3)
pembangunan pertanian dalam arti yang luas (pertanian tanaman pangan,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan). Pembangunan peternakan
merupakan salah satu bagian penting untuk menyediakn sumber pangan protein
hewani (daging, telur dan susu) guna mendorong peningkatan kualitas sumberdaya
manusia.

Sebagai propinsi yang cukup “kaya” jika dilihat dari besar PDB nya, tingkat
konsumsi masyarakat akan daging adalah 11,48 kg/kapita/tahun. Kondisi ini telah
melebihi standar konsumsi daging nasional sebesar 10 kg/kapita/tahun. Dalam kasus
penyediaan protein hewani khususnya yang berasal dari daging sapi sasaran
pembangunan peternakan di Kalimantan Timur tampak pada Tabel 1 :



Tabel 5. sasaran Peningkatan Populasi dan produksi Daging sapi Potong di
Kaltim (2003-2008) berdasarkan PKD 2010

No. Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 populasi

(ekor)
65.432 138.344 216.826 301.367 392.596 491.200

2. Produksi
Daging (ton)

8.749,26 9.401,99 10.102,65 10.854,71 11.661,89 12.528,18

3. Pemotongan
(ekor)

50.629 53.868 57.309 60.965 64.850 68.978

4 Impor (ekor) 47.715 113.220 106.441 99.110 91.159 82.514

5 export (ekor) 250 275 303 333 366 403
Sumber : Renstra Dinas Peternakan Propinsi Kaltim, 2003

Berdasarkan asumsi pola konsumsi masyarakat akan daging sapi dan
ketersediaan lahan (daya tampung wilayah Kaltim terhadap sapi potong sebesar
734.050 satuan ternak ), maka pada Tabel 5 di atas, tampaknya bahwa sangat
terbuka peluang bagi pengembangan ternak, karena telah terjadi kesenjangan yang
cukup besar setiap tahunnya (lihat impor). Kenyataan ini telah memicu, masuknya
daging yang berasal dari luar propinsi Kaltim antara lain dari Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Serta Impor dari Luar Negeri.
Namun demikian, karena posisinya berbatasan dengan Malaysia, peluang masuknya
daging ilegal dari Malaysia pun cukup besar (lihat pintu masuknya impor daging
ilegal dari Nunukan Kaltim). Selain itu, telah pula merangsang beberapa pengusaha
di Kalimantan Timur membangun RPH Modern di Balikpapan dan penggemukan di
Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Pangsa pasar yang cukup potensial bagi
propinsi ini adalah kawasan industri (perminyakan dan gas bumi).

Berdasarkan pada fenomena tersebut, perlu dicari alternatif pemecahan
masalah ini dengan pola kerjasama kemitraan antar bangsa. Sehingga hal tersebut
dapat terjadi usaha yang saling menguntungkan.

KEMITRAAN STRATEGIS
(Kasus Perusahaan Feedloter dengan Exporter Australia)

Tujuan adanya kemitraan strategis diantara organisasi perusahaan adalah
untuk memberi jalan masuk bagi perusahaan ke pasar, mengurangi risiko yang
disebabkan oleh perubahan lingkungan, kemampuan untuk saling melengkapi, dan
untuk memperoleh sumber-sumber diluar dari yang dapat dihasilkan oleh sebuah
perusahaan. Hubungan strategis antar perusahaan harus mempertimbangkan unsur-
unsur kekuatan persaingan secara keseluruhan seperti teknologi, biaya, dan
pemasaran. Kekuatan ini meliputi keragaman, pergolakan, dan faktor resiko dari



lingkungan bisnis global. Kekuatan ini terbagi kedalam dua katagori; (1) Keanekaan
dan pergolakan lingkungan (2) kesenjangan keterampilan dan sumber daya.

1. Keragaman dan Pergolakan Lingkungan
Keragaman dihubungkan pada perbedaan unsur-unsur dalam lingkungan,

termasuk manusia, organisasi, dan kekuatan sosial yang mempengaruhi sumber
daya. Keanekaan lingkungan mempengaruhi kemampuan organisasi perusahaan
untuk menanggapi dengan cepat kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk
baru.

Pergolakan lingkungan bisnis disebabkan oleh pembaharuan tehnologi yang
dirangsang oleh gerak pertumbuhan dalam pengetahuan dan perkembangannya.
Tanggapan dari adanya pergolakan dan resiko adalah mengembangkan hubungan
yang fleksibel dengan organisasi lain serta menghindari investasi kepemilikan dalam
sumber pasokan, produksi dan distribusi.

Aktivitas ini, akan merangsang pula para pelaku bisnis melakukan kegiatan
bersama agar dapat meningkatkan produktivitasnya dan menghindari kemungkinan
kegagalan usaha. Sebagai akibat dari perubahan lingkungan, diharapkan para
pengusaha dapat mempertahankan hidup yang lebih lama lagi dengan melakukan
berbagai tindakan dalam bisnisnya.

2. Peluang dan Sumber Daya
Diberbagai kegiatan usaha, dalam dua dasawarsa terakhir, biaya yang

keluarkan untuk kegiatan penelitian telah meningkat tiga kali lebih cepat daripada
pembelanjaan modal usaha. Jadi pembagian teknologi dan resiko yang saling
melengkapi merupakan unsur yang sangat penting bagi aliansi strategis. Beberapa
hal yang perlu menjadi catatan : teknologi, kendala keuangan, peluang pasar dan
kemampuan sistem informasi, dapat mendorong para pengusaha melakukan
kerjasama.

 Peningkatan kompleksitas teknologi, kendala teknologi dapat memberikan
pengaruh nyata terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Teknologi,
merupakan salah satu parsyarat bagi keberhasilan suatu perusahaan untuk
mampu bersaing di era perdagangan bebas saat ini. Untuk itu, para
pengusaha harus mencari alternatif dengan melakukan berbagai kerjasama
dengan perusahaan-perusahaan yang sangat inovatif terhadap teknologi.
Jalan masuk ke teknologi dan kemampuan lainnya, akan memberikan
pengaruh langsung terhadap peningkatan nilai suatu produk. Hal ini
merupakan motivasi yang sangat penting bagi pengembangan hubungan
antar organisasi. Hubungan ini dapat dilakukan secara vertikal antara
pemasok dan produsen atau pun secara horizontal antar anggota industri.
Pada Industri penggemukan, teknologi yang sangat populer saat ini adalah
penggunaan hormon pertumbuhan dan pakan. Dimana teknologi penggunaan
hormon pertumbuhan didapatkan dari pusat-pusat pengembangan ilmu yang
berada di luar perusahaan. Biasanya, perusahaan melakukan kerjasama
dengan para ahli di perguruan tinggi ataupun di pusat-pusat penelitian.
Penggunaan teknologi tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan
perusahaan secara signifikan, sehingga produknya akan mampu bersaing.



 Hambatan Dana/Keuangan, kebutuhan keuangan untuk dapat bersaing di
era global seringkali lebih besar dari kapasitas perusahaan tunggal.
Seringkali banyak perusahaan mencari mitra untuk memperoleh pembiayaan
ini. Dibanyak kasus perusahaan importir (feedloter) sapi potong di dalam
negeri, selalu melakukan kerjasama finansialnya dengan perusahaan-
perusahaan pemasok (exportir) sapi dari Australia. Terutama, dalam
kerangka pemanfaatan sistem finansial berupa fasilitas kredit export yang
diberikan pemerintah Australia.

 Jalan masuk ke pasar, Hubungan antar organisasi banyak dimanfaatkan
oleh para produsen penggemukan sapi potong untuk memberikan jalan
masuk ke pasar tradisional (wet market). Misalnya, para pengusaha feedloter,
akan melakukan kerjasamanya dengan perusahaan distributor daging (para
jagal) untuk melakukan penetrasi pasar di pasar-pasar tradisional. Sapi
potong hasil pengeemukan tersebut, secara tradsional didistribusikan melalui
perantara pemasaran seperti pedagang pengumpul sapi di RPH-RPH dan
Para jagal dengan maksud memperoleh jalan kepasar konsumen akhir.

 Tehnologi informasi, tehnologi informasi membuat hubungan organisasi
berkembang menjadi nyata dalam kaitannya dengan waktu, biaya dan
efektivitasnya. Dampaknya, akan menekan biaya yang cukup signifikan
dalam melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli.

3. Jenis Hubungan Organisasi

Hubungan Vertikal, Metode khusus menggeser produk melalui tingkatan proses
nilai tambah yang berbeda merupakan hubungan pemasok, pabrikan, distributor, dan
pelanggan serta pemakai (konsumen) akhir dari barang dan jasa termasuk kedalam
hubungan vertikal.

 Hubungan pelanggan–pemasok, hubungan kerjasama antra pemasok dan
pelanggannya merupakan unsur penting dari program manajemen mutu total
(total quality management). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasok
(eksportir) sapi potong asal Australia untuk bekerjasama dengan para
Importir (feedloter) di Indonesia adalah :

1. Filosofi melaksanakan bisnis, pendekatan mitra usaha terhadap bisnis
harus dapat disesuaikan antara kedua belah pihak. Biasanya para
pengusaha di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya selalu
dibarengi dengan upaya mengenal lebih jauh mitra dagangnya.
Dengan, cara saling mengunjungi dan mendalami karakter bisnis
masing-masing.

2. Ketergantungan relatif terhadap mitra usaha, hubungan kerjasama
kemungkinan besar akan lebih berhasil jika keduanya menciptakan
kondisi saling ketergantungan dan sebanding diantara kedua
organisasi.



3. Kontribusi tehnologi, pembeli dapat memberikan kesempatan kepada
pemasok untuk mengembangkan produknya, yang disesuaikan
dengan keinginan konsumen akhirnya.

Penyesuaian antara dua organisasi merupakan bagian penting dalam
hubungan kerjasama, dengan pertimbangan :

1. Pertimbangan investsi yang dibutuhkan dari salah satu atau kedua
perusahaan. Misalnya, importir memiliki kapasitas pasar yang cukup
besar, sementara luasan kandang yang dimilikinya sangat terbatas.
Pada kondisi tersebut, bisa saja para exportir memberikan
pertimbangan untuk melakukan investasinya di Indonesia, karena
peluang pasarnya cukup besar.

2. Penyesuaian mungkin penting untuk mengatur bisnis yang ditujukan
ke pelanggan tertentu atau untuk pelanggan yang menggantungkan
kebutuhan produknya dari pemasok. Misalnya, jika para pengusaha
feedloter ingin menembus pangsa pasar institusional tertentu.

3. Investasi antar perusahaan ini seringkali tidak dapat dialihkan ke
hubungan bisnis lainnya.

4. Hubungan tersebut dapat berakibat penting untuk persaingan jangka
panjang bagi kedua perusahaan.

 Hubungan Saluran Distribusi, saluran ini memberikan produsen jalan
masuk kepada pelanggan dan organisasi konsumen akhir. Saluran hubungan
beragam dari kerja sama tingkat tinggi ke hubungan transaksi. Hubungan
kerjasama yang kuat ada dalam sistem pemasaran vertikal. Sistem ini diatur
oleh satu dari anggota saluran tersebut seperti seorang pengecer, distributor,
atau produsen. Teori yang berhubungan dengan kekuatan dan
ketergantungan menyarankan agar dalam hubungan kerja, sebuah perusahaan
harus menyesuaikan diri terhadap mitra usahanya sampai pada tingkatan,
dimana perusahaan itu bergantung pada mitranya. Saluran distribusi
konvensional tidak memiliki pusat kekuatan dan mempunyai hubungan
transaksi lebih daripada hubungan kerjasama.

4. Aliansi Strategis
Aliansi strategis antara dua organisasi adalah suatu persutujuan kerjasama

untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum strategis. Sementara istilah aliansi
(alliance) seringkali digunakan untuk menunjukan kerjasama pemasok-produsen, di
sini digunakan untuk menunjukan kerjasama antar perusahaan pada tingkat yang
sama dalam saluran distribusi. Hubungan aliansi dimaksudkan untuk hubungan
jangka panjang dan secara strategis penting bagi kedua pihak.

Model aliansi strategi yang sering dijumpai di pasar sapi potong tradisional
adalah : kerjasama antara para pengusaha feedloter sebagai pemasok sapi siap
potong dengan para jagal/pedagang daging sebagai produsen daging. Atau antara
exportir sapi dari Australia sebagai pemasok sapi bakalan dengan para feedloter
sebagai produsen sapi siap potong.



Keberhasilan Aliansi , hasil aliansi yang sulit dicapai umumnya disebabkan
oleh :

1. Pergesekan persyaratan strategis yang berasal dari perubahan kondisi dan
ketidakpastian pasar dan tehnologi. Misalnya dengan terjadinya perubahan
nilai tukar rupiah terhadap USD di Indonesia, atau nilai tukar AUD dengan
USD di australia yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sapi.
Ataupun perubahan permintaan akibat melemahnya daya beli konsumen
sebagai dampak dari krisis ekonomi. Selain itu, penggunaan teknologi
hormon pun memberikan kendala terhadap daya beli konsumen daging.

2. Konflik yang meliputi tujuan, perbedaan budaya, dan gaya pengambilan
keputusan. Biasanya terjadi antara budaya pasar global yang dimilki oleh
para exporter Australia, tidak dapat diikuti oleh kedisiplinan para pengusaha
feedloter di Indonesia.

3. Berkurangnya minat dan komitmen jangka panjang oleh salah satu pihak
dalam kemitraan. Hal ini, dapat terjadi, karena salah satu pihak memperoleh
peluang lebih baik di luar mitra kerjanya.

Jenis Aliansi, Aliansi secara khusus melibatkan satu atau lebih pemasaran,
penelitian dan pengembangan, pengoperasian, dan hubungan keuangan antar
pasangan.

Persyaratan Keberhasilan Aliansi, Keberhasilan aliansi sangat bergantung
pada perpaduan kemampuan efektif organisasi yang berpartisipasi dan pada
pencapaian komitmen penuh pada setiap pihak. Satu pemikiran penting dalam
hubungan aliansi adalah setiap pihak dapat memperoleh jalan masuk kepada
tehnologi yang bersifat rahasia dan keuntungan persaingan lainnya. Dalam bisnis
industri penggemukan misalnya penggunaan teknologi penyusunan ransum,
penggunaan hormon dan rekayasa finansial akan melahirkan tingkat keuntungan
dalam persaingan usaha dengan para kompetitornya.

5. Perusahaan Patungan (Joint Ventures)

Hubungan ini adalah perjanjian antara dua atau lebih perusahaan untuk
mengembangkan kesatuan yang terpisah. Perusahaan patungan dapat digunakan
untuk mengembangkan pasar, jalan masuk bagi pasar internasional, berbagi biaya
dan resiko keuangan, memperoleh bagian keuntungan industri lokal, serta
memperoleh pengetahuan atau tehnologi untuk usaha inti. Dalam industri sapi
potong, perusahaan patungan banyak terjadi, pasaca krisis ekonomi lalu. Sebagai
akibat dari membengkanya hutang para importir, tidak sedikit beberapa perusahaan
memilih untuk menggabungkan usaha mereka, agar dapat menyelesaikan masalah
hutang-piutangnya.

6. Hubungan Global Antar Organisasi

Perusahaan Jaringan, jenis organisasi ini terdiri dari perusahaan inti yang
mengkoordinasikan kegiatan dan fungsi antara sumber pemasok dan pengguna akhir
produk. Dunia perdagangan sapi di Australia, perusahaan jaringan ini, biasanya
merupakan induk dari organisasi exporternya seperti ALEX (Australia Livestock



Exporter). MLA (Meat and Livestock Autralia) ataupun AMLC (Australia Meat and
Livesock Corporation) yang bekerja melakukan koordinasi dengan dengan para
pengusaha sapi produsen (farmers/Peternak), para exporter (traders Company)
dengan Shipping Company dan importir di Indonesia. Secara skematis dapat
digambarkan berikut ini :

7. Peran Strategis Pemerintah

Kerjasama Tunggal-Negara, pemerintah sebuah negara dapat membentuk
kerjasama dengan satu atau sekelompok perusahaan untuk mengembangkan industri
atau mencapai tujuan nasional lainnya. Biasanya dikenal dengan istilah G to P (
Government to Private) pada industri penggemukan sapi potong hal ini tidak
dijumpai. Kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam
upaya pengembangan industri penggemukan sapi potong dikenal dengan nama
”Indonesia-Australia Working Group on Agriculture” yang diadakan setiap tahun
dalam memfasilitasi para pengusaha dari masing-masing negera. Kerjasama
Antarnegara ini, sering juga disebut kerjasama bilateral/regional yang mengarahkan
agar para perusahaan di kedua negara tersebut untuk membentuk hubungan
konsorsium diantara indusrti tertentu.

8. Pengembangan Hubungan efektif Antar Organissasi
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Tujuan Pengadaan Hubungan yang efektif antar organisasi yaitu untuk
mampu melakukan Identifikasi dan mendapatkan teknologi baru. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara :

 Kerjasama dengan universitas atau lembaga-lembaga riset
 Kerjasama R&D sebelum persaingan untuk menyebarkan sumber daya

penelitian yang lebih luas.
(Misalnya kerjasama asosiasi feedloter Indonesia (APFINDO) dengan
beberap perguruan tinggi dalam mengkaji penggunaan hormon di Indonesia).

Selain itu, dapat pula melakukan Pengembangan Pasar Baru dan
Pembentukan Posisi Pasar, yaitu dapat dilakukan kerjasama untuk memasuki pasar
produk baru atau untuk megekspansi posisi pasar yang sudah tersedia. Misalnya
melakukan introduksi produk ”calf beef” yang diperoleh dari hasil pernggemukan
sapi muda (3 bulan) bagi pasar hotel.

KEMITRAAN USAHA DI WILAYAH PERBATASAN
(Kasus di Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia)

Berdasarkan kepada pengalaman masa lalu dengan maraknya importasi
daging ilegal di wilayah perbatasan, terutama propinsi Kalimantan Timur dan
Kalimantan Barat. Serta berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Peternakan
di Kaltim dengan Dinas Kehewanan di Negeri Sabah Malaysia. Maka model
kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukan kemitraan strategis yang bersifat Private to Private (P to
P), dimana peran pemerintah hanya sebagai regulator, dinamisator dan
perlindungan terhadap kegiatan ini.

2. Komoditi yang dikerjasamakan bersifat strategis bagi peningkatan produksi
peternakan sapi potong di kedua wilayah. Misalnya; membangun industri
prosesing daging di Sabah/Serawak Malaysia dengan memanfaatkan
produksi daging di wilayah ini. Produk hasil industri berupa daging olahan
akan dapat memasuki ke pasar di Indonesia khususnya Kaltim/Kalbar.
Keuntungan yang akan diperoleh adalah, bahwa daging segar tidak masuk ke
wilayah Indonesia yang terbebas penyakit PMK, sementara di Malaysia
masih belum bebas. Sementara keuntungan usaha dinikmati oleh kedua
pengusaha yang berasal dari kedua negara tersebut.

3. Investor dari Sabah/Serawak Malaysia, diundang untuk melakukan investasi
di Kalimantan Timur/Barat khususnya. Yaitu mengupayakan pengembangan
industri penggemukan sapi potong dilengkapi dengan prosesing meatnya.
Seumber bahan bakunya (sapi bakalan) berasal dari Australia.

Secara skematis kerjasama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Skema : Model Kemitraan Usaha Beef Industry antar Bangsa di wilayah
Perbatasan

Berdasarkan konsep model kemitraan tersebut, maka diharapkan kedua
negara akan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan antara lain :

1. Dapat dicegah masuknya daging ilegal, karena daging tersebut diproses di
Malaysia dan produknya dipasarkan di Indonesia, selanjutnya para
pengusaha antar bangsa akan menikmati keuntungan yang memadai.

2. Melindungi ternak sapi dan ruminansia lainnya di Indonesia terhadap
kemungkinan tertularnya penyakit PMK dari Malaysia.

3. Menghormati kebijakan OIE tentang larangan impor/ekspor ternak dari
wilayah yang memiliki penyakit pada daftar/list A – OIE terhadap negara-
negara yang bebas.

4. Tidak terdistorsinya pasar daging di dalam negeri (Indonesia) sebagai akibat
peluang masuknya daging (jeroan) impor yang tidak terkendali.

5. Termanfaatkannya potensi (kapasitas produksi) industri peternakan sapi
potong di Indonesia (khususnya di wilayah perbatasan) dengan masuknya
investor dari Malaysia.
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PENUTUP

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari importasi daging ilegal di
wilayah perbatasan, perlu dilakukan pendekatan kelembagaan antar bangsa. Yaitu
antara lain ; melakukan kemitraan perdagangan antar pengusaha (industri pengolah
daging) dengan peternak, serta memanfaatkan potensi di kedua wilayah tersebut.
Misalnya Propinsi Kalimantan Timur dengan Sabah Malaysia dan Brunei
Darussalam, maupun Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia. Bentuk usaha
bersama dapat dirancang berupa Industri Pengolahan daging dan Feedlot untuk
memenuhi pangsa pasar daging di Indonesia yang sangat terbuka.
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