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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah bertekad menjadikan sektor agribisnis, sebagai 

sektor unggulan yang akan menunjang pemulihan ekonomi Negara ini. Untuk 

jangka panjang sektor ini di harapkan dapat menjadi lokomotif bagi 

pembangunan nasional. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia 

memungkinkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kekayaan sumber daya 

agribisnis yang dimiliki sangat besar, selain itu agribisnis berperan sebagai mata 

pencarian penduduk. Tetapi di sisi lain harus diakui potensi agribisnis selama ini 

belum tergarap secara optimal. Pertumbuhan produksi dan perkembangan 

agribisnis dirasakan masih lambat. Akibatnya keinginan untuk mengandalkan 

sektor agribisnis sebagai salah satu faktor pendukung stimulasi pemulihan

ekonomi dirasakan masih menghadapi kendala.

Untuk mengetahui penyebab kurang optimalnya kegiatan agribisnis di 

Indonesia dapat dilihat melalui pendekatan anatomi agribisnis. Agribinis dapat 

dikelompokkan dalam tiga sub sistem agribinis. Pertama sub sistem agribisnis 

hulu, yang meliputi kegiatan luar pertanian (off farm) seperti bioteknologi industri 

agrokimia (pupuk pestisida), alat-alat pertanian dan pakan ternak sementara itu

kegiatan dalam pertanian (on farm) seperti pembibitan/pembenihan budidaya ikan 

peternakan perkebunan dan pertanian. Kedua sub sistem agribisnis hilir yang 
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meliputi kegiatan pengolahan hasil produksi sektor agribisnis. Berupa industri 

terkait makanan dan industri bukan makanan. Ketiga subsistem jasa penunjang 

yang meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang sektor agribisnis seperti industri 

pengolahan atau pengawetan, agrowisata, perdagangan/jasa, transportasi, dan jasa 

keuangan. 

Pelaku usaha agribisnis di tingkat masyarakat seperti pertanian, peternakan 

dan perikanan banyak berada di sub sistem agrobisnis hulu (on farm). Kegiatan 

usaha mereka cenderung marginal, dalam arti karena keterbatasan dukungan 

pendanaan serta relatif masih sederhananya tehnik produksi yang dipergunakan 

menyebabkan pelaku usaha ini kurang dapat berkembang. Di lain pihak pelaku 

usaha di subsistem yang lain rata-rata merupakan pengusaha non marginal cukup 

baik. Ketimpangan kedua kelompok pelaku usaha ini semakin diperparah dengan 

adanya penyebaran demografis yang kurang mendukung perkembangan sektor 

agribisnis pada umumnya. Kegiatan agribisnis dalam pertanian (on farm) 

cenderung berada di daerah yang jauh dari pusat kegiatan pasar maupun kegiatan 

sub sistem hulu/diluar pertanian (off farm) maupun sub sistem agribisis hilir dan 

jasa penunjang. Akibatnya pelaku usaha (on farm) sering terdiskriminasikan 

dalam hal penentuan harga jual produknya karena faktor jarak distribusi, tinggi 

cost struktur, serta kesulitan dalam memperoleh dukungan pendanaan. Untuk 

dapat meningkatkan kinerja para pelaku sektor agribisnis, petani dan peternak (on 

farm), harus dipahami bahwa kegiatan sub sistem agrisbisnis yang sebenarnya 

saling mendukung. Apabila dibiarkan berjalan sendiri-sendiri maka akan terlihat 
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terkotak-kotak dalam melakukan aktifitas usaha. Yang akibatnya akan terjadi 

diskriminasi usaha, sehingga hasilnya produksi dari sub sektor agribisnis ini 

menjadi tidak optimal.

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala terkotaknya 

masing-masing sub sistem agribisnis, khususnya dalam rangka meningkatkan 

peran pelaku usaha petani dan peternak (on farm) adalah melalui kemitraan. Pola 

kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma 

mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi, karena disamping pola 

kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk di 

tingkat petani/peternak, kemitraan juga dapat menjamin pemasaran maupun 

tingkat hasil produksi petani/peternak. Perusahaan inti juga memperoleh manfaat 

yang besar, antara lain mereka dapat memasarkan produknya kepada plasma mitra 

mereka, selain itu mereka juga akan mendapatkan jaminan pasokan bahan baku 

dari mitranya keduanya saling menguntungkan sehingga akan muncul situasi 

simbiosis mutualisme.

Pola kemitraan tersebut perlu terus dikembangkan dalam bentuk 

keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan 

koperasi, swasta dan badan usaha milik negara serta antara usaha besar menengah 

dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Menurut Achmad Dawami (AGRINA, 2008) Senior Vice President PT 

Primatama Karya Persada (grup Japfa), untuk menyikapi iklim bisnis saat ini, 

peternak lebih baik bermitra. Pasalnya, biaya produksi mahal akibat harga pakan 
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meningkat terus. Sementara harga jual ayam elastisitasnya tinggi. “Dengan 

bermitra, modal dan sarana produksi, serta pasar, dijamin inti,” jelasnya.

Tanpa mengesampingkan pola mandiri, tampaknya sistem kemitraan 

menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan bisnis dalam budidaya 

ayam ras saat ini. 

Apalagi, menurut Heri Setiawan (AGRINA, 2008) Communication 

Manager PT Wonokoyo Jaya Corporindo di Surabaya, Jatim, sebagian besar 

peternak ayam ras adalah peternak rakyat kecil. Mereka memiliki keterbatasan 

dalam banyak hal seperti modal, teknologi, maupun sumber daya. Di lain pihak, 

inti khususnya pabrikan memiliki kelebihan di bidang tersebut.

Tjeppy D. Soedjana (AGRINA, 2008) Dirjen Peternakan, Deptan, 

menegaskan, kemitraan perunggasan mempunyai tujuan utama untuk saling 

berbagi sumber daya dalam mengoptimalkan nilai tambah dari input, proses 

produksi, maupun output. Kemitraan tersebut dibutuhkan oleh perusahaan besar 

(penyandang modal besar) karena dapat berperan sebagai pasar sapronak dan 

berbagi risiko. “Prinsip share in resources and benefit tersebut dapat 

meningkatkan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak yang bermitra,” ujarnya.

Dawami (2008, AGRINA) menambahkan, win-win solution bukan berarti 

segala sesuatunya dibagi rata. Namun, “Wajar seandainya pada saat harga ayam 

potong hancur, si mitra tidak mengalami kerugian. Demikian pula ketika harga 

tinggi, si mitra juga bisa menikmati sesuai porsi masing-masing,” urai Dawami. 

Walaupun pembagian risiko, terutama pasar, akan dihadapi oleh inti.
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Melalui kemitraan, paling tidak peternak plasma mempunyai kepastian 

usaha 5-6 kali dalam setahun. Soal perolehan keuntungan, tergantung model 

kemitraan mana yang dipilih dan indeks prestasi yang dihasilkan peternak selama 

memelihara ayam.

Senada dengan hal tersebut, menurut (Sri Rejeki Hartono, 1997; 3) dalam 

rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala kecil harus dibarengi 

dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara sistematis antara lain yaitu: 

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :

a. Mendorong terjadinya kerjasama/ kemitraan.

b. Menciptakan bentuk kerjasama/ kemitraan.

c. Memberikan kemudahan dalam rangka terciptanya

kerjasama/kemitraan.

2. Membentuk wadah-wadah kerjasama/kemitraan secara formal antara 

departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha–

pengusaha swasta (menengah dan kecil).

Kebijakan seperti tersebut di atas merupakan wujud dari kehendak untuk 

melakukan keberpihakan kebijakan hukum ekonomi kepada usaha kecil dan 

menengah, tetapi tentu saja tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti diketahui bersama bahwa kegiatan 

ekonomi di Indonesia secara simultan dilakukan oleh badan-badan usaha milik 

negara badan-badan usaha swasta dan koperasi yang merupakan pendukung 

pembangunan ekonomi Indonesia.
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Contoh pola kemitraan agribisnis yang cukup berkembang saat ini adalah 

kemitraan antara perusahaan pakan ternak dengan peternak ayam. Pola kemitraan 

yang terjadi adalah inti plasma, dimana perusahaan pakan ternak berperan sebagai 

inti dan peternak sebagai plasma. Pembentukan plasma ini merupakan suatu 

kebijakan pemerintah, dimana setiap breeding farm yang akan memperoleh izin 

usaha, mempunyai kewajiban untuk membangun pola kemitraan dengan peternak 

rakyat. 

Pada pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma ini perlu lebih 

dicermati pola hubungan kelembagaan antar mitra, sebab secara umum memang 

harus disadari bahwa pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang 

sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, kekurang pahaman 

dalam pengetahuan hukum serta permodalan yang berbeda sehingga plasma 

sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas 

mempunyai latar belakang lebih kuat, baik dari segi permodalan dan manajemen.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat 

membantu peternak plasma, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi 

seringkali merupakan perjanjian atau baku, dimana peternak plasma tidak 

mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak 

plasma hanya menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti 

untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-

syarat yang diajukan oleh perusahaan inti.
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Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara perusahaan inti 

dan peternak plasma, tidak berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantara 

kedua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Dalam hal ini kedudukan 

peternak plasma sangat lemah karena tidak mempunyai kesempatan untuk 

melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, mereka hanya mempunyai pilihan 

menerima atau menolak (take it or leave it) isi perjanjian yang disodorkan oleh 

perusahaan inti. Apabila peternak menerima perjanjian tersebut, maka harus siap 

dengan segala konsekuensi yang ada dan timbul sebagai akibat dari perjanjian 

tersebut, tetapi apabila peternak menolak maka peternak akan kehilangan  

kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pilihan yang sulit ini 

mengharuskan peternak plasma untuk bijaksana dalam mengambil keputusan.

Kondisi di atas juga dialami oleh para peternak ayam potong/broiler di 

Kabupaten Karanganyar. Keterbatasan modal, sarana prasarana dan informasi, 

membuat mereka tidak mempunyai pilihan saat perusahaan inti mengajukan pola 

kemitraan dengan perjanjian standar yang telah dibuat sebelumnya. Dalam 

perjanjian harus disetujui oleh peternak. Peternak menerima perjanjian kemitraan 

yang ditawarkan oleh perusahaan inti tersebut, karena merupakan jalan satu-

satunya untuk mengatasi masalah permodalan mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian pada survey awal yang penulis lakukan pola 

kemitraan yang dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar, di satu sisi banyak 

membantu peternak plasma dalam hal permodalan, karena pada umumnya 

perusahaan inti membantu menyediakan sarana dan prasarana produksi seperti 
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bibit (Doc), pakan dan obat-obatan. Sementara itu peternak plasma yang harus 

menyediakan kandang dan tenaga pemeliharaan, sampai ayam siap panen.

Pemasaran hasil panen dilakukan oleh perusahaan inti, dimana mereka 

membeli dengan harga yang telah disepakati dalam perjanjian. Tetapi di sisi lain 

penulis menemukan, bahwa apabila salah satu pihak baik itu inti maupun plasma 

tidak dapat memenuhi isi perjanjian (ingkar), maka pihak plasmalah yang selalu 

dalam posisi dirugikan.

Dalam beberapa kasus yang penulis temukan di lapangan, ternyata ada 

perusahaan inti yang memang kurang bertanggungjawab terhadap peternak 

plasmanya, dan tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh 

perusahaan inti tiba-tiba tidak lagi menyediakan bibit seperti yang disyaratkan 

dalam perjanjian tanpa alasan yang jelas, sebagai akibatnya peternak plasma tidak 

akan mampu lagi meneruskan usahanya, karena tidak mempunyai modal untuk 

membeli sarana produksi sendiri. Sementara itu peternak sudah terlanjur 

mengeluarkan biaya yang besar untuk investasi kandang dan perlengkapannya. 

Pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh perusahaan inti dan hal ini 

jelas-jelas merugikan peternak plasma, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan 

perhatian serius dari pemerintah daerah Karanganyar untuk mengatasi masalah 

tersebut, apalagi sanksi yang tegas pada perusahaan inti yang jelas-jelas 

melanggar isi perjanjian. Dalam kasus seperti ini peternak plasma sama sekali 

tidak memperoleh perlindungan hukum dengan adanya pola kemitraan tersebut.
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Posisi peternak plasma yang lemah seharusnya mendorong Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar untuk lebih mengambil peran dalam mengambil 

kebijakan yang menguntungkan bagi peternak plasma yang ada didaerahnya. 

Tetapi dari penelitian awal yang penulis lakukan, terlihat bahwa peternak plasma 

yang ada di Kabupaten Karanganyar ini cenderung bekerja sendiri-sendiri.

Berdasarkan kondisi yang ada maka sangat penting untuk melakukan 

analisis umum yaitu apakah pola kemitraan antara peternak plasma dengan 

perusahaan inti dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak selaku 

plasma, bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara peternak dengan 

perusahaan inti dan permasalahan-permasalahan apa saja yang sering muncul 

dalam pola kemitraan tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Masalah-

masalah tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, karena itu penulis 

tertarik untuk mengangkatnya menjadi tesis dengan judul: “MODEL 

PERLINDUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA ANTARA PETERNAK 

AYAM DENGAN PEMODAL DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN”. 

Sebagai bahan penelitian penulis menggunakan studi kasus pola kemitraan 

perjanjian peternak ayam potong broiler di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa masalah, yaitu:
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1. Bagaimanakah kedudukan dan hubungan hukum antara peternak plasma,  

dengan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan di Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar propinsi Jawa Tengah.

2. Apakah perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi peternak plasma di Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

3. Sejauh mana peran perusahaan inti dan pemerintah daerah dalam melindungi 

peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Memperoleh informasi dan mendalami tentang kedudukan dan hubungan 

hukum antara peternak plasma dengan perusahaan inti dalam perjanjian 

kemitraan.

2. Memperoleh informasi dan mendalami sejauh mana pola kemitraan yang ada 

dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak plasma di Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

3. Memperoleh informasi dan mendalami sejauh mana peran perusahaan inti dan 

pemerintah dalam upaya melindungi peternak plasma di Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dalam perjanjian kemitraan.
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keperluan yang 

bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk 

kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan  ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum (hukum bisnis) 

tentang pola kemitraan perjanjian peternak ayam broiler di Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

2. Secara Praktis

a. Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui apakah pola perjanjian 

kemitraan antara peternak plasma dengan perusahaan inti yang selama ini 

dilakukan dapat memberikan perlindungan hukum khususnya bagi peternak 

plasma di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

b. Memberikan manfaat bagi perusahaan inti dan peternak plasma untuk 

mengetahui hak dan kewajiban yang timbul sebagai perjanjian kemitraan 

yang dilakukan antara peternak ayam potong broiler dan perusahaan inti di 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

c. Memberikan saran bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang 

upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi 

peternak plasma dalam perjanjian kemitraan tersebut.
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D. Kerangka Pemikiran

       Perlindungan hukum peternak ayam terhadap pemodal dimulai karena 

keterbatasan modal, sarana prasarana dan informasi para peternak ayam di 

Kabupaten Karanganyar tidak mempunyai pilihan atau menyetujui perjanjian 

yang diajukan oleh perusahaan inti dalam mengajukan pola kemitraan dengan 

perjanjian standart. Peternak menerima perjanjian yang ditawarkan oleh 

perusahaan inti karena bagi peternak ayam itu merupakan jalan satu-satunya 

mengatasi masalah permodalan mereka.

      Di sini perusahaan inti membantu menyediakan sarana prasarana produksi 

seperti bibit, pakan dan obat-obatan. Sementara itu peternak ayam harus 

menyediakan kandang dan tenaga untuk memelihara ayam  sampai ayam siap 

panen sehingga para peternak ayam memulai usahanya. Setelah berjalan maka 

timbul penyimpangan yang dilakukan perusahaan inti sehingga peternak ayam

selalu dikalahkan karena peternak ayam tidak mengetahui secara mendetail yang 

menjadi hak dan kewajiban antara peternak ayam dengan perusahaan inti. 

Sehingga penulis ingin ikut sertanya peran serta pemerintah dalam hal ini. 

Sehingga terciptalah pola kemitraan menuju kesejahteraan bersama.     

      Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang  No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil 

yang mengatur hubungan kemitraan kenyataan di lapangan implementasi pasal 

ini tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan 

mengenai perlindungan hukum kemitraan usaha antara peternak ayam dengan 

pemodal.
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        Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat 

bersama ataupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling 

membutuhkan dan saling mengisi sesuai ketentuan yang telah disepakati 

bersama. Melalui kemitraan diharapkan dapat secara cepat berlangsung 

simbiosis mutualisme sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha 

kecil dapat teratasi. Tujuan utama kemitraan adalah kesinambungan 

usaha serta meningkatkan pendapatan dari peternak kecil dan membina 

peternak agar dapat menjalankan usaha ayam broiler dengan baik. Bagi 

perusahaan mitra sendiri sebenarnya memiliki kepentingan dalam 

melakukan kemitraan karena dengan bermitra, perusahaan tidak perlu 

lagi mengeluarkan dana untuk investasi kandang, dan meminimalisir 

biaya lingkungan sehingga dapat lebih konsentrasi di bisnis utamanya, 

mengembangkan usahanya dan meningkatkan keuntungan.

         Kemitraan adalah suatu proses yang dimulai dengan perencanaan, 

kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta 

dievaluasi terus menerus oleh pihak yang bermitra. Karena kemitraan 

adalah suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tidak selalu 

dapat dicapai dalam waktu yang singkat, melainkan dalam jangka waktu 

panjang tapi lebih mengarah kepada hubungan antar manusia yang 

menjalankan usaha kemitraan tersebut, karena kemitraan tidak akan 

terjadi tanpa adanya mitra atau partner yang dapat diajak untuk 
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bekerjasama. Hubungan antar manusia bersifat sosial yang mencakup 

bagaimana cara bersikap dalam bermitra dan menjalin hubungan 

kemitraan tersebut agar tetap harmonis dan langgeng. Untuk mencapai 

suatu kelanggengan hubungan tidaklah mudah karena diperlukan sifat-

sifat yang harus dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra diantaranya 

adalah integritas dan kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, 

adil, dan keseimbangan antara insentif dan resiko, sifat-sifat tersebut

semuanya termasuk ke dalam etika bisnis  sehingga tercapailah 

kesejahteraan.

      Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan alur pemikiran, berikut ini:

     

                                                        Kerjasama 

                                          Pola Perjanjian Kemitraan

Gambar 1.
Bagan Alur Pemikiran

PETERNAK 
AYAM

PEMODAL

PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS PETERNAK AYAM

KESEJAHTERAAN
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            Pembuatan tesis diperlukan suatu penelitian, dimana dengan penelitian 

diharapkan akan dapat memperoleh data akurat yang diperlukan dalam penulisan tesis 

ini. Penelitian ini merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis yang diharapkan berguna untuk memperoleh pemecahan permasalahan 

yang ada. Oleh sebab itu, langkah-langkah tersebut harus sesuai dan saling 

mendukung antara peraturan hukum yang ada dengan kenyataan yang ada sehingga 

tercapai suatu data yang akurat dan nyata, yang kemudian data diolah untuk 

mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik dan benar serta memberikan 

kesimpulan tidak meragukan. 

  

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dengan cara ilmiah tersebut 

mempunyai tujuan agar dalam penelitian data yang diperoleh adalah objektif. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis empiris, 

dalam pendekatan normatif ini tipe yang dipakai adalah tipe pertama dan 

ketiga.

a. Tipe pertama yaitu inventarisasi hukum positif.

Yang dimaksud dengan inventarisasi hukum positif (langkah 

pertama) menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1988; 13) adalah merupakan 

kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk penelitian-penelitian 
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hukum positif tipe lainnya, dalam hal ini akan diinventarisir peraturan-

peraturan yang berlaku yang mengatur menangani kemitraan dalam 

intensifikasi ternak, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi 

yang logis dan sistematis.

b. Tipe kedua menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1988; 13)  yaitu penelitian 

hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto. Kegiatan 

menemukan hukum in concreto ini diawali dengan mendiskripsikan 

masalah-masalah yang menyangkut hubungan hukum inti plasma, 

kemudian secara kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang 

ada. Adapun dalam pendekatan empirik dipergunakan pandangan 

kualitatif terhadap kondisi yang ada di masyarakat, karena dalam melihat 

hukum itu tidak semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-

undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dapat dilihat 

sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan terpola dalam 

kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan 

aspek-aspek kehidupan kemasyarakatan seperti: politik, ekonomi dan 

sosial-budaya. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual akan 

dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti 

dengan tetap berdasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena mempunyai tujuan 

untuk memberikan gambaran tentang kondisi suatu masyarakat atau suatu 
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kelompok orang tertentu atau gambaran tentang pola hubungan hukum 

peternak plasma dengan perusahaan inti dalam pola kemitraan. Penelitian 

deskriptif analisis ini menggunakan metode survey, lebih jauh penelitian ini 

berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap 

sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih Kabupaten Karanganyar karena di Kabupaten 

ini cukup banyak jumlah peternak yang tergabung dalam pola kemitraan inti 

plasma,  dengan demikian permasalahan yang timbul sebagai akibat pola 

hubungan kemitraan tersebut juga cukup kompleks.

4. Populasi dan Sampel

Menurut Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan populasi adalah:

“Seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki disebut populasi atau 

universum. Populasi dibatasi dengan sejumlah penduduk atau individu yang 

paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama” (Sutrisno Hadi, 1987; 200).

Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa populasi adalah seluruh 

individu yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasi 

yang digunakan adalah peternak plasma yang ada di Kabupaten Karanganyar 

Jawa Tengah.

Pengertian sampel menurut Sutrisno Hadi adalah sebagian dari individu yang 

akan diteliti atau diselidiki. Pengambilan sampel untuk penelitian ini 

dilakukan secara acak (random sampling). Masing-masing sampel yang 
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diambil merupakan peternak plasma yang mempunyai perjanjian kerja sama 

dengan perusahaan inti yang berbeda. Sampel yang terpilih, selanjutnya 

berperan sebagai responden yang akan memberikan keterangan selama

penelitian di lapangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di 

lapangan, yaitu data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan peternak 

plasma, selaku responden. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari 

hasil penelaahaan terhadap dokumen-dokumen resmi dan penelusuran serta 

pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Peraturan Pemerintah no. 44 tentang Kemitraan dan Produk hukum yang lain.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan atau validitas data digunakan teknik 

triangulasi. Menurut S. Nasution (1992; 9) triangulasi adalah bahwa data 

atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara 

memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan 

seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah 

untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari 

berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini 

juga mencegah bahaya-bahaya subjektifitas dari peneliti.
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Triangulasi menurut Lexy J. Moloeng (1999; 179) adalah teknik 

pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lain. Triangulasi melalui sumber lain dilakukan dengan cara:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara;

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi;

c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa dikatakannya sepanjang waktu;

d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintah;

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi:

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data.

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.
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7. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari data 

yang telah dikumpulkan di lapangan dan telah dicek keabsahannya dan 

dinyatakan valid, lalu dilakukan analisis/proses data dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik 

dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan tersebut direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema atau polanya kemudian disusun dengan kalimat yang 

ringkas dan mudah dimengerti.

b. Display data, adalah data yang terkumpul dan telah direduksi dibuatkan 

berbagai macam matriknya, grafik, networks dan charts. Hal ini bertujuan 

agar dalam pembacaan data bisa lebih mudah dimengerti dan dipahami.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi artinya data yang telah terkumpul, 

telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk dicari artinya, untuk itu 

perlu dicari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, 

hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan. Kesimpulan merupakan 

hasil dari pembahasan permasalahan yang timbul.

Analisis data harus dilakukan secara cermat dan teliti, karena dari analisis data 

tersebut akan tersusun suatu laporan yang menerangkan secara menyeluruh 

mengenai suatu permasalahan, mulai dari latar belakang, pustaka, pembahasan 

sampai kesimpulan.
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F. Sistematika Tesis

      Sistematika dari suatu tulisan merupakan uraian mengenai susunan 

penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan 

yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran 

secara menyeluruh dengan jelas isi penelitian tersebut. Tesis ini terdiri dari 4 

(empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; bab ini mencakup latar belakang dilakukannya 

penelitian ini untuk menjawab salah satu solusi yang dapat diambil untuk 

mengatasi kendala terkotaknya masing-masing sub sistem agribisnis, 

khususnya dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha petani dan 

peternak (on farm) adalah melalui kemitraan. 

                    BAB II Tinjauan Pustaka; bab ini memuat berbagai teori dan pendapat 

para ahli serta peraturan yang berlaku berkaitan erat dengan perjanjian 

kerjasama pola kemitraan antara para peternak ayam dengan pemodal.

                    BAB III Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian; bab ini memaparkan 

Luas Kabupaten Karanganyar mencapai 773.78 km2. Ketinggian tanah dari 

permukaan laut berada dalam kisaran 700 mdpl, dengan topografi dataran 

tinggi pegunungan dan suhu rata-rata 320 C. Visi dan Misi serta sejarah 

peternakan Kabupaten Karanganyar.

                    BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis; secara umum menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasannya mengenai: (a) Hubungan dan 

Kedudukan Hukum antara Perusahaan Inti  dan Plasma dalam Perjanjian 
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Kemitraan; (b) Perlindungan Hukum Peternak  Plasma Sebagai Akibat         

Perjanjian Kemitraan; (c) Peran Perusahaan Inti dan Pemerintah Kabupaten  

Karanganyar  dalam Melindungi Peternak Plasma.

                                       BAB V Penutup; jawaban yang telah dikemukakan dari perumusan 

masalah, maka akan diberikan kesimpulan perjanjian kemitraan yang terjadi 

antara perusahaan inti dengan peternak plasma secara hukum memberikan 

perlindungan bagi peternak plasma, karena dalam perjanjian tersebut telah 

disepakati hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.


