
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan proses desentralisasi, pembangunan dikelola oleh 

masingmasing daerah sesuai dengan tuntutan undang-undang otonomi 

daerah. Pelaksanakan pembangunan perlu ;terus ditingkatkan dengan 

pendekatan pengembangan wilayah. Hal ini dimaksudkan agar 

pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif 

dalam memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana pembangunan. Daiam 

rangka itu pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan 

potensial diidentifikasi sebagai kawasan andalan perlu dilakukan secara 

intensif sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja 

pembangunan masing-masing daerah di tanah air. 

Propinsi Sumatera Barat dengan keterbatasan sumber daya lahan 

yang dimiliki, mutlak memerlukan penataan dan perencanaan lahan yang baik, 

demikian juga pemanfaatan sumberdaya lahan lainnya untuk lahan 

pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka pemberdayaan 

ekonomi rakyat. Perencanaan yang baik dari ke tiga sub sektor tersebut 

dibutuhkan karena selama ini memberikan sumbangan yang cukup besar 

terhadap Produk DomestiksRegional Bruto {PDRB) Sumatera Barat. 

Tahun 1999 sub sektortanaman pangan memberikan sumbangan 14,OO %, 

sub sektor perikanan 2,44 % dan sub sektor peternakan sebesar 2,06 % 

terhadap PDRB Sumaiera Barat .(Badan ,Pusat Statistik Propinsi Sumatera 

Barat, 2000). 
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Kebutuhan konsumsi protein hewani, terutama berasal dari daging sapi 

terus rneningkat di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

pemotongan ternak sapi potong di Sumatera Barat dari tahun 1997 sampai 2000 

mengalami peningkatan, begitu juga dengan tingkat konsumsi daging sapi. 

seperti terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Pemotongan dan Konsumsi Daging Sapi Potong 
di Sumatera Barat Tahun 1997 - 2000. 

I Tahun I Pemotongan I Konsumsi Daging 

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat(2001) 

2000 
1999 
1998 
1997 

Untuk mengimbangi dampak negatif akibat perkembangan sektor 

pertanian dengan sektor la~nnya dalam penggunaan ruang perlu 

perencanaan yang strategi dengan membangun suatu kawasan sebagai produksi 

komoditas unggulan yang memiliki potensi relatif untuk dikernbangkan dan 

mampu rnemberikan kontribusi yang prospektif lebih besar untuk masa yang 

akan datang. Salah satu bentuk perencanaan ruang yang strategis yang 

diharapkan dapat mendorong percepatan produksi di sektor pertanian 

dengan pengembangan wilayah adalah Pengernbangan Kawasan Sentra 

Produksi (P-KSP) yang mampu menjadi wadah dalam aspek keterpaduan 

fungsional yang memadukan berbagai kegiatan dan antar sektor 

secara fungsional dari hulu ke hilir. Dalam ha1 ini pengembangan sektor 

pertanian, diantaranya komoditas pangan, peternakan dan perikanan 

daratflaut yang terintegrasi dengan pengembangan sektor lainnya diharapkan 

marnpu mendukung pengembangan komoditas yangdiunggulkan. 

(ekor) 
55.946 
53.51 1 
52.985 
51.064 

- - 
(Kg) 

7.745.700 
7.408.758 
7.335.967 
7.069.964 
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Dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan di daerah, 

pemerintah daerah telah menetapkan kawasan sentra produksi guna 

mengembangkan komoditas andalanlutarna, terutama di sub sektor 

tanaman pangan, petemakan dan perikanan dengan rnenetapkan suatu 

wilayah sebagai sentra pengembangan produksi berskala besar dan 

ekonomis. Di dalam pernbangunan jangka pendek diharapkan dapat 

mendorong pemanfaatan surnberdaya pertanian dan pengembangan 

infrastmktur penunjang pangan, peternakan dan perikanan secara 

optimal melalui usaha intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi, dengan 

upaya ini akan terjadi peningkatan jumlah produksi hasil pertanian. Di 

dalam Pengembangan KSP sama sekali tidak harus menyesuaikan 

dengan wilayah administrasi, tetapi lebih cendmng kepada kemampuan 

dan kesesuaian agroekosistem yang mendukung. 

Upaya pengembangan kawasan sentra produksi disamping 

untuk mengatasi krisis ekonomi juga merupakan salah satu pendukung 

pemulihan ekonomi yang sifatnya jangka menengah. Dukungan ini 

dilakukan dengan rnenggali lebih dalam 'potensi yang dimiliki oleh 

masing-masing kawasan di daerah, sehingga dalam jangka panjang mendukung 

perkernbangan kawasan dan rnempercepat pertumbuhan perekonomian daerah. 

Salah satu kawasan yang dikernbangkan tahun 2000 melalui 

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) Surnatera Barat berlokasi di 

kawasan Koto Hilalang, Kabupaten Agam (Situs KSP Sumatera Barat, 2000) 

berdasarkan kriteria yang telah diidentifikasi serta komponen penentu secara 

fungsional kawasan Koto Hilalang yang paling dominan adalah petemakan untuk 

komoditi sapi potong. 
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Kawasan Sentra Produksi Sapi Potong Koto Hilalang secara 

administratif rneliputi tiga dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten 

Agam Sumatera Barat. Ketiganya adalah Kecamatan Baso, Kecamatan 

IV Angkat Candung dan Kecamatan Tilatang Kamang. 

Kecamatan IV Angkat Candung dengan kebijakan pemerintah - 
dijadikan sebagai wilayah "organic farming". Kebijakan ini akan meningkatkan 

kebutuhan pupuk bagi tanaman pangan pada kotoran sapi, dan akan saling 

menguntungkan dengan petemakan sapi. 

Pemasaran sapi potong di kawasan sentra produksi Koto 

Hilalang umumnya untuk kebutuhan pasar lokal, pasar lokal terdekat, 

sebagian besar untuk kebutuhan Rumah Potong Hewan Bukittinggi. Sementara 

produk sapi bibit yang dihasilkan selain memenuhi kebutuhan lokal, 

juga banyak didatangi petemak dari daerah lain seperti Payakumbuh. 

Pemasaran produksi sapi potong di KSP Koto Hilalang tetap mendapatkan pasar 

yang bagus terhadap konsumennya. 

Selain bercocok tanaman pangan, petemak berpengalaman cukup 

lama memelihara temak sapi, kelompok petemak pemah mendapat 

dukungan program Gerbang Nagari ,tahun 1999 di lokasi Koto Hilalang. 

Lokasi KSP Koto Hilalang, Kabupaten Agam mencakup tiga kecamatan 

yang berdekatan tersebut merupakan daerah yang memiliki populasi 

sapi terbesar dari kecamatan lainnya dengan jumlah 9.763 ekor (Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2001). Secara keseluruhan populasi sapi 

di Kabupaten Agam tahun 2000 mengalami geningkatan dibanding tahun 

sebelumnya. Populasi sapi menurut kecamatan di Kabupaten Agam terlihat 

pada tabel 2. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Tabel 2. Jumlah Sapi Tahun 1996 - 2000 Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Agam, Sumatera -Barat. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam (2001) 

No 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Permasalah pada kawasan sentra produksi Koto Hilalang terjadi dalam 

aktivitas operasional (on farm) petemakan sapi (Sekretariat Pengembangan 

Kawasan Sentra Produksi Propinsi Sumatera Barat, 2000), yaitu : 

1. Permasalahan pemeliharaan temak dalam skala yang lebih luas terjadi pada 

stabilitas pakan jangka panjang. Pada saat sekarang hijauan makanan temak 

bergantung pada musim panen padi, jagung dan hortikultura lainnya. 

Antisipasi keadaan cuaca dan keterbatasan pakan belum tersentuh oleh 

teknologi yang mampu mengawetkan hijauan sebagai pakan utama dalam 

jangka waktu yang lama. 

2. Menyusul stabilitas penyediaan pakan jangka.panjang, te jadipermasalahan 

pada akses lahan. Wacana perubahan genggunaan dan diversifikasi lahan 

untuk menanami rumput menjadi 4itik lemah saat ini. 

Kecamatan 

Tanjung Mutiara 
Lubuk Basung 
Tanjung Raya 
Matur 
IV Koto 
Bnh. Sei Puar 
IV Angkat Candung 
Baso 
Tilatang Kamang 
Palembayan 
Palupuh 

Jumlah 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 

Sapi (ekor) 

Potong 

3.191 
3,974 
1.249 
515 

1.542 
1.275 
2.972 
3.372 
3.383 
1.780 
402 

24.655 
22.941 
30.334 
36.322 
37.91 1 

Perah 

- 
- 
- 
5 
- 
- 
9 
- 

27 
- 

41 
142 
235 
290 
288 
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3. Masih adanya kegagalan memperoleh bibit sapi melalui inseminasi buatan. 

Ketersediaan bibit masih belum tepat, sehingga pada masa berahi sapi 

betina tiba, bibit sapi tidak diperoleh sesuai keinginan peternak, yaitu jenis 

sapi Simmental tidak tersedia. Pengembangan peternakan dalam skala yang 

lebih luas dan intensif perlu memikirkan jaminan ketersediaan bibit, 

meningkatkan kualitas petugas dan tersedianya dukungan fasilitas 

penyimpanan bibit, pengangkutan dan komunikasi. 

4. Keterbatasan tenaga kerja dalam jangka panjang perlu dicermati, banyak 

kalangan muda belum begitu berminat pada usaha ternak sapi. Peternak 

yang ada kurang tersentuh oleh kebijakan, seperti pelatihan identifikasi 

tanda-tanda berahi sapi, pencegahan penyakit dan teknologi pakan. 

5. Peternak juga melihat bahwa modal seduaan dan pemasaran sapi menjadi 

kelemahan. Modal seduaan membuat peternak kurang bergairah, karena 

merasa tidak ada insentif dalam beternak sapi. Modal seduaan adalah 

modallinvestasi (berupa ternak sapi betina) dimiliki orang lain, setelah 

berkembangbiak hasilnya dibagi dua dengan perbandingan 50 % untuk 

peternak dan 50 % untuk pemodal. 

6. Ketika menjual sapi, peternak merasa kurang mendapat informasi harga dan 

kemampuan menaksir berat daging sapi tidak ada, padahal dasar 

perhitungan harga adalah berat sapi hidup, bukan harga per ekor 

berdasarkan perkiraan. 

Untuk mengembangkan suatu kawasan perlu dilakukan sosialisasi dari 

instansi yang terkait. Dalam ha1 ini Dinas Peternakan telah melakukan 

sosialisasilpelatihan Pengembangan Kawasan Sentra Prduksi Sumatera;Barat 

rnulai dari rencana, rumusan tujuan dan sasaran pengembangan ternak melalui 

KSP menuju .geternakan yang mandiri. Strategi dalam gengembangan ternak 
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dilakukan dengan (a) Pembentukan dan peningkatan klas kemampuan 

kelompok dari tingkat pemula, madya, ianjut dan utama, (b) Pembentukan 

secara .bertahap dengan meningkatkan klas kemampuan wilayah dari wilayah 

baru, ke wilayah binaan, dan (c) Membentuk kawasanlwilayah yang mandiri 

(Dinas Petemakan Propinsi Sumatera Barat, 1999). 
.. e 

Strategi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Agam yang terdapat 

dalam pengembangan tata ruang dan ,pemerataan pembangunan, diprioritaskan 

pada strategi pembangunan kedepan mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Meningkatkan perekonomian rakyat 

2. Meningkatkan pertumbuhan antar wilayah 

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan. 

Strategi ini sesuai dengan pendekatan pengembangan KSP Koto Hilalang yang 

mensintesakan pendekatan sektoral, wilayah, dan pemberdayaan ekonomi 

rakyat. 

B. Rumusan Masalah 

Dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Sejauh mana tingkat keberhasilan peran pemerintah daerah dalam 

pengembangan sapi potong di Kawasan Sentra Produksi Koto Hilalang, 

Kabupaten Agam? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menentukan tindak lanjut 

dalam pengembangan Kawasan Sentra Produksi sapi potong di Kawasan 

Koto Hilalang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat? 

3. Bagaimana strategi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Sapi Potong 

yang paling cocok dan diprioritaskan di kawzsan Koto Hilalang Kabupaten 

Agam Propinsi Sumatera Barat? 
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4. Bagaimana implikasi strategi prioritas dalam mengembangkan agribisnis sapi 

potong di KSP Koto Hilalang Kabupaten Agam? 

C. Tujuan Peneliiian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui strategi 

pengembangan agribisnis sapi potong di KSP Koto Hilalang Kabupaten Agam. 

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat keberhasilan peran pemerintah daerah dalam 

pengembangan Kawasan Sentra Produksi Koto Hilalang Kabupaten Agam 

yang dijadikan sentra produksi sapi potong. 

2. Mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan agribisnis sapi potong di Kawasan Sentra Produksi Koto 

Hilalang Kabupaten Agam. 

3. Merumuskan dan merekomendasi implikasi strategi pengembangan 

agribisnis sapi potong yang cocok dan efektif serta diprioritaskan untuk 

diterapkan, dilihat dari berbagai aspek. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dan instansi 

terkait dengan suatu rencana yang strategis di dalam pengembangan 

kawasan sentra produksi petemakan sapi potongdainnya di Sumatera Barat,,, 

khususnya pusat pengembangan agribisnis sapi potong di kawasan sentra 

produksi Koto Hilalang, Kabupaten Agam. 

2. Sebagai salah satu referensi/acuan bagi yang-berminat untuk berusaha di 

peternakan sapi potong dan untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam mengenai *pengembangan agribisnis behasis petemakan, 

khususnya petemakan sapipotong. 
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3. Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dalam 

rnenganalisis berbagai permasalahan yang timbul dalarn pembangunan di 

sektor pertanian dengan sektor lainnyadalarn keseimbangan pembangunan 

dl f ropinsi Sumatera Barat. 

- 
E. Batasan Penelitian 

Kajian penelitian ini dibatasi hingga pada pelaksanaan program sedang 

berjalan, dimulai bulan Desernber 2001 sampai Januari 2002 dengan indikator 

beberapa kelompok petemak dalarn pengembangan KSP Koto Hilalang. Dan 

permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kegiatan selama kurun waktu 

berjalan dari lima tahun yang direncanakan oleh empat kelompok peternak yang 

mengajukan programnya masing-masing, yaitu kelohpok Patar, Ketapesbon, 

Harapan dan Tunas Muda di kawasan sentra produksi Koto Hilalang, kemudian 

diidentifikasi faktor-faktor yang rnempengaruhi perkembangan sapi potong untuk 

menemukan rumusan strategi alternatif berdasarkan pendapat 

respondenlekspert. Dan rumusan satrategi alternatif tersebut, kemudian 

ditentukan strategi prioritas yang sesuai dalam implementasi pengembangan 

sapi potong di KSP Koto Hilalang. Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 
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