
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Arah Pembangunan sektor pertanian adalah berkembangnya pertanian yang 

maju, efisien dan tangguh, yang bemjuan untuk 1) meningkatkan hasil dan 

produksi pangan, 2) meningkatkan pendapatan petani, 3) memperluas lapangan 

kerja dan 4) menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Selama 

periode Pembangunan Pertanian Jangka Panjang Pertama (PJP I), sektor pertanian 

telah menyumbang secara nyata bagi perturnbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut 

dapat dilihat dari ~neningkatnya produksi berbagai komoditas pangan dan bahan 

baku indushi. Sektor pertanian Indonesia dewasa ini dan pada masa mendatang, 

masih akan menghadapi tantangan yang besar, terutama pada subsektor 

nonpangan seperti perikanan, peternakan dan perkebunan. Bukan mustahil 

produsen koinoditas pertanian Indonesia hanya akan menjadi penonton di 

mmahnya sendiri, menyaksikan pergulatan para produsen agribisnis dari negara 

lain imtuk merebut pasar daliun negeri yang sangat potensial (G~unbira-Sa'id, 

2001). 

Menurut Solahuddin (1998) sektor agribisnis lian~s miunpu dibangun lnenjadi 

sektor andalan dan penggerak perekonomian pedesaan sehingga program 

petnberdayaan ekonomi rakyat dapat berjalan dengan baik, sesaai dengan rencana 

dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan 

keluarganya serta lapisan masyarakat bawah. Pengembangan agibisnis di daerah 

merniliki dampak langsung pada peningkatan Disposible Inconie dimana lebih 

dari 80% dari jumlah penduduk Indonesia sehingga akan meningkatkan nilai 
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konsumsi dan tabungan masyarakat. Peningkatan nilai konsumsi merupakan 

cerminan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Gumbua-Sa'id, 2001). 

Pengembangan sektor agribisnis dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah 

yang besar sehingga diharapkan dampak sosial yang ditimbulkannya terutama 

pengangguran dapat dieliminasi. Mengingat sebagian besar jumlah penduduk 

Indonesia bemata pencaharian sebagai petani dengan meningkatkan peran 

agribisnis akan terjadi percepatan perh~buhan ekonomi rakyat, sehingga 

pembangunan tidak saja terjadi di perkotaan akan tetapi juga di pedesaan. 

Agar dapat mempercepat pemerataan pembangunan maka diperlukan suatu 

strategi pembangunan daerah yang berpotensi untuk mengembangkan produk- 

produk agribisnis yang bersumber pada sumberdaya domestik. Menurut Saragih 

(1998) sektor agribisnis domestik selama ini dinilai lambat perkembangannya dan 

produktivitas rendah, namun masih memberikan neraca perdagangan positif serta 

menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan bahwa sektor 

agribisnis masih tetap memberikan angin segar bagi petani. Untuk itu diperlukan 

perubahan pola pikir para petani, perubahan dari pola pikir yang berorientasi 

produksi menuju pola pikir yang berorientasi pasar (Brent, 1998) . 

Sektor petemakan sapi potong merupakan bagian terpenting dalam 

perekonomian masyarakat desa di Bali, mengingat sembilan puluh sembilan 

persen sapi potong men~pakan petemakan rakyat dan telah memberikan lapangan 

kerja dan sumber protein hewani bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Pembangunan petemakan di Propinsi Bali khususnya sapi Bali, belum mampu 

memberikan peuingkatan pendapatan bagi petani temak. Bila dilihat dari 

penampilan sapi potong, sapi Bali memiliki potensi ekonomi yang tinggi dengan 
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berbagai keunggulan bila dibandingkan dengan sapi potong lainnya, dimana sapi 

Bali mempunyai tingkat fMtasnya yang tinggi yaitu (80-82%), dengan 

persentase karkas mencapai (5640%). Walaupun memiliki berbagai keunggulan 

sarnpai saat ini skala usaha peternakan sapi Bali masih dalam skala peternakan 

rakyat sebagai usaha sambilan. Untuk lebih jelasnya persentase karkas sapi Bali 

dibandingkan sapi potong lainnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Persentase Karkas dan Produksi berbagai jenis ternak 
sapi di Indonesia 

...... 
Persentase karkas (%) 48 45 1 56-60 

I I I I I 
Keterangan : kurang baik (+), baik (++) dan sangat baik (+H) 

Sumber : Direktorat Jenderal Petemakan (1997) 

Kenaikan bobot harian 
sampai dipotong ( Kg) 
Fertilitas 

Strategi peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan (IB) pada sapi Bali 

untuk masa kedepan sangat memberikan harapan yang baik bagi masyarakat 

setempat maupun daerall itu sendiri. Kebijakan pemerintah pada sub sektor 

petemakan ditujukan pada peningkatan produktivitas petemakan untuk memenuhi 

kebutuhan akan protein hewani khususnya daging sapi. Sampai saat ini 

pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan daging dalarn negeri 

sehingga pemerintah masih melakukan impor daging maupun sapi bakalan dari 

lnar negeri yang menyebabkan pengeluaran devisa bagi negara . Agar hal ini tidak 

terjadi terns menerns maka pemerintah telah bempaya melalui kebijakan 

peningkatan produksi peternakan agar tahun 2005 Indonesia diharapkan telah 

mampu berswasembada daging (Ditjennak 1997). 
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Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No 22 

Tahun 1999 maka pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh oleh 

pemerintah pusat untuk mengatur nunah tangganya sendiri. Dengan otonomi 

daerah diharapkan pembangunan sektor agribisnis dapat berkembang dengan baik 

sesuai dengan tujuan mulia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

khususnya petani temak. 

Pulau Bali dijadikan sebagai salah satu pusat pemumian plasma nufiah sapi 

Bali di Indonesia. Unttk menjaga kemumiannya, maka induk sapi Bali hanya 

boleh dikawinkan dengan pejantan sapi Bali. Ketersediaan sapi pejantan yang ada 

jumlahnya terbatas, maka pemerintah daerah melalui Dinas Petemakan Propinsi 

Bali melakukan upaya menerapkan teknologi reproduksi inseminasi buatan pada 

sapi Bali. 

Kegiatan pelayanan IB pertama kali diperkenalkan di Bali pada tahun 1976. 

Namun sampai saat ini pelaksanaan IB di Propinsi Bali belum memberikan hail  

yang optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan perkembangan akseptor 

peserta IB di Propinsi Bali dalam lima tahun terakhir tiap tahunnya mengalami 

p e n m a n .  Ini menuujukkan bahwa kegiatan IB di Bali tidak sesuai dengan 

sasaran yang ingin dicapai. Untuk jelasnya perkembangan kegiatan IB dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Akseptor IB Di Propinsi Bali Dalam kumn 
waktu Lima Tahun Terakhir 

5 
Surnber : Dinas Petemakan Propinsi Bali (2000) 

2000 22.195 
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Penurunan jumlah akseptor IB disebabkan oleh berbagai faktor kendala yang 

dihadapi oleh Dinas Petemakan propinsi Bali, baik yang bersifat lingkungan 

internal maupun ekstemal. Faktor tersebut telah mempengmlhi p e n m a n  jumlah 

akseptor IB di Propinsi Bali. Hal ini menjadi suatu pemikiran bagi Dinas 

Petemakan propinsi Bali selaku institusi teknis yang menangani secara langsung 

kegiatan IB. Untuk itu diperlukan suatu solusi guna memecahkan permasalahan 

tersebut di atas dengan menerapkan konsep manajemen shategk untuk 

keberhasilan suatu kegiatan organisasi. 

Menurut Wahyudi (1996) manajemen shategik menawarkan suatu 

mekanisme tata kerja organisasi secara simultan dengan memadukan seluruh 

kornponen organisasi untuk mencapai misi organisasi. Manajemen shategk 

memungkmkan suatu organisasi untuk lebih proaktif dari pada reaktif. Prinsip 

konsep manajemen dapat memberikan manfaat utama bagi keberhasilan suatu 

organisasi untuk mencapai visi dan misinya. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Sistem pelaksanaan IB saat ini berbeda dengan sebelurnnya, semula bersifat 

cuma-cuma .tanpa dipungut biaya sekarang petani ternak dibebankan untuk 

swadana sendiri. Petemak merasakan sebagai beban karena pemerintah tidak 

lagi memberikan subsidi kepada petemak, sehingga kegiatan kawin cara alami 

banyak dilakukan oleh petemak. 

2. Sistem pemeliharaan sapi Bali masih bersifat sebagai usaha sambilan sehingga 

tidak mempunyai skala ekonomis sebagai unit usaha. 
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3. Kurang tersedianya informasi teknologi yang dapat diadopsi oleh petani 

temak. 

4. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor 

agribisnis sapi Bali menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk 

memperoleh modal dari lembaga keuangan, sehingga komoditas sapi tidak 

dapat berkembang dengan baik seperti yang diharapkan. 

5. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana IB 

6 .  Kurangnya sumberdaya manusia yang mengetahui seluk beluk tentang IB. 

7. Terbatasnya bibit pejantan unggul sapi Bali yang ada di Propinsi Bali 

8. Jumlah akseptor 1B setiap tahun mengalami penurunan. 

C. Perurnusan Masalah. 

Dan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Upaya apa yang menentukan keberhasilan peniugkatan jumlah akseptor IB 

pada sapi Bali Propinsi Bali. 

2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penunlnan jumlah akseptor IB di 

Propinsi Bali. 

3. Berapa persen tingkat keberhasilan IB pada sapi Bali dengan menggunakan 

semen beku. 

4. Strategi apa yang akan dikembangkan sehingga jumlah akseptor IB pada sapi 

Bali di Propinsi Bali meningkat lima puluh persen dari jumlah populasi betina 

produktif yang ada saat ini. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab tnrunnya jumlah akseptor IB pada sapi 

Bali di Propinsi Bali. 

2. Mengfonnulasikan altematif strategi untuk dapat mempengamhi jumlah 

akseptor inseminasi buatan pada sapi Bali mencapai lima puluh persen, 

berdasarkan kajian analisis lingkungan internal dan ekstemal. 

3. Merekomendasikan kepada kepala Dinas Petemakan Propinsi Bali strategi 

yang sesuai untt~k dilaksanakan agar peningkatan jumlah akseptor inseminasi 

buatan pada sapi Bali di Propinsi Bali terns mengalami peningkatan. 

E. Manfaat Penelitian 

Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Propinsi Bali 

dan instansi teknis terkait untuk meningkatkan jumlah akseptor inseminasi 

buatan pada sapi Bali sebagai komuditas unggulan agribisnis sektor 

petemakan melalui pengembangan sapi Bali secara terpadu. 

F. Ruang Lihgkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam ruang lingkup kajian strategi peningkatan 

jumlah akseptor inseminasi buatan pada sapi Bali di Propinsi Bali. Dengan 

demikian penelitian ini dibatasi hanya untuk penyusunan strategi peningkatan 

j~unlah akseptor inseminasi buatan di Propinsi Bali, dengan menekankan pada 

aspek analisis lingkungan intemal dan ekstemal yang menentukan keberhasilan 

peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan pada sapi Bali di Propinsi Bali. 
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