
BAB II

GAMBARAN UMUM BIRDFARM LANCANG KUNING

A. Sejarah Berdirinya Bird Farm Lancang Kuning

Lancang Kuning Birdfarm adalah sebuah Badan Usaha Budidaya

Perkutut Bangkok yang terbentuk pada pertengahan tahun 2004, dan

peresmiannya pada tanggal 3 Juni 2005 yang sampai saat ini sudah berjalan

selama 10 tahun, yang terletak di jalan Taman Karya Panam. Birdfarm

Lancang Kuning  ini pertama kali di dirikan oleh H.Syaiful Hamid, dan dibantu

oleh pak seno sebagai pengelola. Birdfarm Lancang  kuning di dirikan atas dasar

kecintaan terhadap Budaya Indonesia dan hobi memelihara perkutut Bangkok.

Dibantu para pencinta Perkutut, Masing-masing personil memiliki berbagai

latar belakang dan basik yang berbeda namun memiliki visi dan misi yang

sama dalam pengembangan Seni Suara Burung Perkutut Bangkok , Lancang

Kuning Birdfarm berkeinginan mengembangkan Perkutut Bangkok untuk

dapat berpatisipasi dalam melestarikan Budaya Indonesia. Maka terbentuklah

Lancang Kuning Birdfarm yang membawakan jenis Burung Perkutut

Persilangan Indonesia dan Thailand yang sering di sebut Perkutut Bangkok.1

Tujuan Lancang Kuning Birdfarm mengembangkan jenis Perkutut ini

adalah untuk menumbuhkan kembangkan minat dan pelestarian Budaya

Indonesia dan meningkatkan kualitas Suara dan Produktifitas Burung Perkutut

Bangkok dan Lokal (Indonesia), sehingga para pencinta suara agungan

perkutut akan merasa menikmati dan puas dengan hasil produktifitas Lancang

1 Dokumen Birdfarm Lancang Kuning,2012



Kuning Birdfarm. Dalam perwujudannya Lancang Kuning Birdfarm akan

menyuguhkan suatu Produk Suara Agungan Perkutut yang menarik untuk

dinikmati dan dikemas secara professional.

Birdfarm Lancang Kuning menawarkan sebuah konsep untuk

meramaikan Ragam Suara Perkutut Bangkok. Konsep kami menyuguhkan

Kualitas terbaik dengan penampilan profesional yang tidak hanya

mementingkan keindahan harmonisasi Suara Agungan belaka tapi juga

menampilkan suatu perfomance Agungan Suara Perkutut yang Atraktif.

Dengan demikian Para Pencinta Burung Perkutut Bangkok akan

merasa Bangga dan merasa puas dari hasil Lancang Kuning Birdfarm, serta

ingin kembali menumbuhkan kembangkan minat kepada para pencinta /

penghobinya yang baik serta berkesinambungan, .

Di Indonesia, banyak sekali orang yang suka memelihara burung,

tidak terkecuali orang kalangan bawah hingga kalangan atas. Walaupun harga

burung perkutut bangkok mahal yang berkualitas bagus namun masih banyak

peminat untuk membelinya karena hobi.2

B. Visi dan Misi Birdfarm Lancang Kuning

Visi bagi organisasi memliki fungsi untuk memberikan gambaran

kondisi yang akan dicapai oleh Birdfarm Lancang Kuning dimasa mendatang

dan merupakan gambaran secara umum mengenai arah Birdfarm Lancang

Kuning. Tanpa visi, maka misi yang telah ditentukan tidak tercapai. Visi

Birdfarm Lancang Kuning adalah :

2 Dokumen Birdfarm, 2012, h.1



1. Visi Birdfarm Lancang Kuning

Untuk memenuhi Visi dari Lancang Kuning Bird Farm adalah dengan

pembinaan kepada para Kung Mania untuk mengenal lebih dekat akan

burung perkutut sehingga perkutut menjadi salah satu satwa unggas yang

paling banyak digemari di indonesia sampai ke manca negara.

2. Misi Lancang Kuning

Lancang Kuning Bird Farm sangat konsen dengan membawa misi

menciptakan Burung Perkutut yang berkualitas Nasional bahkan

Internasional sehingga untuk pencapaianya DBF melakukan Basic blod

pada metode ternaknya dengan menyilangan perkutut anakan sendiri yang

mempunyai kualitas yang istimewa.3

C. Struktur Organisasi Lancang Kuning

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara

sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical

maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan – satuan kerja

dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan–hubungan yang ada untuk

membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengindentifikasi,

mengkoordinir tingkatan–tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu

organisasi.

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu

perusahaan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas

3 Ibid, h. 2



semua aktifitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang dalam

perusahaan masing- masing bagian.

Adapun bentuk struktur organisasi yang ada Birdfarm Lancang

Kuning dapat dilihat ada bagian dibawah ini :

Sumber Data : Birdfarm Lancang Kuning4

Birdfarm Lancang  kuning memiliki rinciAn tugas masing-masing

dalam struktur organisasi adalah :

1. Pemimpin memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Mengatur dan mengontrol jalannnya operasional dan transaksi yang ada

di Birdfarm.

b. Menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing–masing

bagian atau jabatan di Birdfarm

4 Ibid, 3
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c. Bertanggung jawab atas seluruh harta kekayaan, kewajiban, hutang

piutang, dan beban – beban operasional Birdfarm.

d. Berperan sebagai figure atau panutan dan perwakilan perusahaan dengan

pihak luar.

2. Pengelolah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas ketersediaan ternak

b. Menjaga dan merawat ternak dengan baik

c. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan

d. Mengelolah sistem pembayaran gaji karyawan

e. Bertanggung jawab atas keluar masuknya ternak.

3. Kasir bertugas sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas keuangan harian Birdfarm.

b. Melayani pembayaran dengan cepat, tepat dan ramah.

c. Mencatat data belanja pelanggan dengan tepat dan memberikan struk

belanja kepada pelanggan.

d. Menyerahkan hasil transaksi harian kepada pengelola.

4. Karyawan bertugas sebagai berikut:

a. Melayani kebutuhan dan permintaan pelanggan yang dating dengan

cepat, teliti dan ramah bersama pengelolah.

b. Karyawan harus mengetahui informasi seluruh burung yang dijual ditoko

dengan detil dan dapat memberikan saran–saran kepada konsumen.



c. Karyawan didampingi pelanggan untuk memberikan informasi,

mengambil burung hingga konsumen selesai memilih burung dan

bertransaksi.5

D. Usaha – Usaha Dalam BirdFarm

Birdfarm Lancang Kuning  memiliki usaha lain selain penangkaran

burung perkutut Bangkok. Usaha itu antara lain Paintball dan Futsal. Usaha ini

untuk didirikan karena banyaknya minat masyarakat atau pun mahasiswa.

Sehingga usaha ini dapat memajukan Birdfarm Lancang Kuning  dalam

perternakan maupun olahraga.

Setelah membangun penangkaran burung perkutut Bangkok, disusul

dengan pembangunan Paintbal yang didirikan pada pertengahan tahun 2012,

setelah pembangunan selesai, maka pak seno sebagai pengelola mendirikan

kembali pembangunan Futsal yaitu tanggal 29 – oktober 2012.

Dengan bertambahnya usaha yang dijalankan, menjadikan Birdfarm

Lancang Kuning  cepat berkembang, bahkan Futsal Lancang Kuning sering

dipakai untuk mahasiswa UIN SUSKA dalam pertandingan futsal. Selain itu

penangkaran Birdfarm Lancang Kuning mempunyai burung perkutut bangkok

yang berkualitas, sehingga menjadikan Birdfarm Lancang Kuning adalah

penangkaran terbesar kedua di Pekanbaru.6

Usaha futsal cukup menjanjikan, karena terlalu banyaknya peminat

untuk permainan ini, apa lgi futsal tidak untuk anak sekolah, kuliah saja bahkan

untuk yang dewasa seperti wiraswasta dan dosen untuk bermain futsal untuk

5 Ibid, h. 3
6 Ibid, h.5



menghilangkan kejenuhan dalam perkerjaan sehari–hari dan sebagai olahraga

yang rutin yang biasa dilakukan.

Pendapatan futsal pun sangat menjanjikan, penghasilan perbulan rata–

rata sampai Rp35.000.000/ bulan, sedangan paintball kurang diminati oleh

pemainnya.permainan futsal perharinya paling sedikit 7 jam / hari sedangkan

paintball belum tentu perbulannya ada yang bermain. Permainan futsal

perjamnya tergantung jam berapa mainnya. Pagi,siang, atau malam. Jika

mainnya jam 7.00 – 03.00 biayanya Rp 90.000, jika jam 03.00-06.00 biayanya

Rp 130.000, dan jam 06.00 – 12.00 biayanya Rp 120.000. sedangkan paintball

mainnya menggunakan paket, per paketnya Rp100.000. sampai peluru habis.

Dilihat dari hasil penjualan maka futsal sangat menjanjikan keuntungannnya

dari pada paintball.

Selain futsal, penghasilan dari Bapak Saiful Hamid yaitu pengkaran

burung perkutut Bangkok, yang mana penghasilan burng perkutut perbulan

tidak kalah dengan hasil futsal yang ada di Birdfarm Lancang Kuning


