
I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan pelaksanaan era otonomi daerah yang telah dimulai sejak 

tahun 2000, telah terjadi beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan 

peran pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah pusat yang sebelumnya 

sangat dominan, saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor 

pembangunan. Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah akan lebih 

mengandalkan kreativitas masyarakat di setiap daerah. Selain itu, proses 

perumusan kebijakan juga berubah dari pola top down dan sentralistik menjadi 

pola bottom up dan desentralistik. Perencanaan dan pelaksanaan program 

pembangunan akan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah 

pusat hanya akan menangani aspek-aspek pembangunan pertanian yang 

menyangkut kepentingan beberapa daerah atau nasional. Peranan dan fungsi 

pemerintah daerah adalah sebagai perencana sekaligus pelaku dari 

pembangunan di wilayahnya, sehingga konsekwensinya adalah pemerintah 

daerah harus mampu menyediakan sumberdaya manusia dan dukungan 

finansial yang cukup dalam rangka menunjang pembangunan yang sesuai 

dengan visi dan misi di wilayahnya. 

Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan dalam konteks kebijakan 

makro yang juga merupakan fokus kebijakan pembangunan pertanian antara lain 

difokuskan untuk menjawab tantangan otonomi daerah, maka program utama 

pembangunan peternakan nasional tahun 2004-2009 menurut Direktorat Jendral 

Peternakan (2004) adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan 

Program Pengembangan Agribisnis. Dengan demikian seluruh tujuan yang 

hendak dicapai oleh Direktorat Jendral Peternakan bermuara pada tercapainya 

tujuan pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan. Konsekwensinya 
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seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Peternakan juga 

harus selaras dengan program tersebut, yang dilaksanakan melalui pendekatan 

usahatani, komoditi dan wilayah terpadu beserta komponen pendukungnya dan 

melalui agribisnis terpadu dari hulu hingga hilir. 

Propinsi Riau merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan 

usaha peternakan dengan lahan yang masih luas. Berdasarkan hasil kajian 

analisa potensi wilayah yang dilakukan Dinas Peternakan Propinsi Riau 

bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau pada 

tahun 2001 (Dinas Peternakan Propinsi Riau, 2001), daerah Riau memiliki 

potensi wilayah untuk lahan peternakan sebesar 617.605 ha atau setara dengan 

938.967,45 satuan ternak (ST) atau setara dengan 1.238.253 ekor sapi atau 

1.03.991 ekor kerbau. Sampai saat ini potensi diatas baru termanfaatkan lebih 

kurang sebesar 92.560 ha atau 15%, sehingga diperkirakan masih ada peluang 

untuk pengembangan peternakan sebesar 85% atau 524.505 ha yang setara 

dengan 1.052.515 ekor sapi atau 878.983 ekor kerbau. 

Selain itu potensi sumber hijauan makanan ternak  masih melimpah yang 

berasal dari rumput alam dan tanaman kacang-kacangan yang berada di areal 

perkebunan. Bahkan pada musim kemaraupun tidak pernah terjadi kekurangan 

hijauan makanan ternak. 

Dengan berpedoman kepada program Direktorat Jendral Peternakan 

tersebut, Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi (2009), telah 

menetapkan lima program utama pembangunan peternakan daerah, yaitu 

Program Peningkatan Produksi Peternakan, Program Agribisnis Peternakan, 

Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Program Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Program Pemberdayaan Sumber Daya 

Alam Pendukung Peternakan. Program Agribisnis Peternakan dimaksud untuk 

menyediakan pangan asal ternak yang cukup, berdaya saing tinggi baik di dalam 
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maupun di luar kabupaten. Program peningkatan produksi peternakan bertujuan 

untuk meningkatkan produksi daging untuk menjamin ketersediaan pangan 

sumber protein hewani yang cukup baik kuantitas maupun kualitas dan tersedia 

sepanjang waktu. Program Pengembangan Agribisnis bertujuan untuk 

mengoperasionalkan kebijakan pembangunan peternakan yang berorientasi 

agribisnis dan mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara 

produktif dan efisien menghasilkan produk peternakan yang mempunyai nilai 

tambah dan berdaya saing, serta dapat menyediakan lapangan kerja yang 

seluas-luasnya di bidang agribisnis peternakan sehingga tercipta insan 

peternakan yang mandiri yang berbasis sumber daya lokal. Namun program 

tersebut baru dilaksanakan untuk pengembangan ternak ungggas (ayam dan 

itik), dan belum menyentuh pengembangan ternak kecil (kambing,domba) dan 

ternak besar (sapi dan kerbau). 

Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk 

memperbaiki kondisi perekonomian rakyat dengan menjadikan sektor peternakan 

sebagai basis dan sasaran kegiatan utama oleh masyarakat. Program Kesehatan 

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertujuan untuk mengoptimalkan 

pengamanan ternak sebagai pendukung usaha peternakan dan menjamin 

keamanan  masyarakat yang mengkonsumsi hasil ternak dari penyakit yang 

dapat menular dari ternak kepada manusia (zoonosis). Program Pemberdayaan 

Sumberdaya Alam Pendukung Peternakan dimaksudkan untuk meningkatkan 

daya dukung sumberdaya alam pada usaha peternakan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian plasma nutfah. 

Semua program diatas pada intinya adalah upaya untuk menyediakan 

daging dan telur untuk konsumsi masyarakat melalui pemanfatan sumberdaya 

alam, sumberdaya manusia, teknologi dan adanya permintaan pasar yang terus 

meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. 



4 
 

Produk ternak berupa daging dihasilkan dari berbagai ternak, diantaranya adalah 

sapi. Ternak sapi di Kabupaten Kuantan Singingi dipelihara oleh masyarakat 

dalam skala yang kecil, sehingga pertambahan jumlah penduduk yang berarti 

pula dengan bertambahnya kebutuhan daging sapi, tidak dapat diikuti oleh 

peningkatan jumlah produksi dan populasi ternak sapi. 

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas  Peternakan Kabupaten Kuantan 

Singingi (2007), produksi daging Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2007 

adalah 1.513.846 kg, dan yang berasal dari daging sapi hanya sebesar 216.862 

kg, atau 14,32%. Jumlah tersebut diperoleh dari pemotongan ternak sapi 

sebanyak 3.717 ekor.  Jumlah pemotongan tersebut tidak sebanding dengan 

peningkatan populasi ternak selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2007 

yaitu sebanyak 929 ekor. Dengan hanya peningkatan jumlah populasi ternak 

yang tidak sebanding dengan jumlah pemotongan tersebut, maka lama kelamaan 

akan dapat menguras populasi ternak sapi. Hal ini membutuhkan penanganan 

yang serius untuk melakukan pengembangan agribisnis sapi potong. 

Perkembangan populasi sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Populasi Ternak Sapi Potong di Kabupaten Kuantan    Singingi 

Tahun 2003-2007 
 

Uraian 
Tahun 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Populasi (ekor) 18.262 18.562 18.853 19.056 19.316 20.245 

Perkembangan 
(%) - 1,64 1,56 1,06 1,34 4,58 

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi (2008)  
 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan populasi 

ternak sapi selama lima tahun terakhir rata-rata adalah 2,036%. Peningkatan 
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terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 4,58%. Peningkatan populasi 

diatas tidak sebanding dengan jumlah pemotongan yang dari tahun ke tahun juga 

mengalami peningkatan. Dengan demikian maka masih terdapat kesempatan 

yang luas untuk mengembangkan ternak sapi. Rendahnya peningkatan populasi 

sapi diduga diakibatkan karena motivasi dan keterampilan penduduk asli masih 

lemah sehingga pengembangan usaha peternakan baru terlaksana pada 

wilayah-wilayah penduduk pendatang (transmigran/urban). Hal ini akan menjadi 

kendala dalam pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan 

Singingi. Populasi ternak Kambing di kabupaten Kuantan Singingi dari tahun ke 

tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2003 populasi 

kambing di kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 17.285 ekor, tahun 2004 

sebanyak 14.374 ekor, tahun 2005 sebanyak 17.499 ekor dan tahun 2006 

sebanyak 17.821 ekor (Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2007). 

Kontribusi ternak kambing terhadap produksi daging hanya sebesar 20.265 kg 

atau sebesar 1,33% dari total produksi daging di kabupaten Kuantan Singingi, 

sedangkan ternak domba tidak terdapat di kabupaten Kuantan Singingi. 

Produksi daging di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2007 adalah 

1.513.846 kg, sedangkan jumlah penduduknya mencapai 270.160 jiwa. Dengan 

demikian maka konsumsi daging masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi pada 

tahun 2007 per kapita per tahun adalah 6,23 kg. Jumlah konsumsi tersebut 

masih di bawah target standar nasional menurut Widya Karya Nasional Pangan 

dan Gizi LIPI, 1989 yaitu 6 gram per kapita per hari atau setara dengan 10,3 kg 

per kapita per tahun. Dari produksi daging sebesar 1.513.846 kg, kontribusi dari 

daging sapi hanya 216.862 kg (14,32%). Populasi ternak dan produksi daging 

per jenis ternak di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa produksi daging terbesar 904.495 kg 

atau (59,74 %) diperoleh dari ayam ras pedaging. Dengan mempertimbangkan 

potensi sumberdaya alam, sumberdaya peternak serta teknologi yang dapat 

dimanfaatkan dalam melakukan usaha peternakan, maka ternak sapi potong 

dapat menjadi komoditas unggulan dalam pengembangan peternakan di 

Kabupaten Kuantan Singingi dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan 

karena  usaha ternak sapi hampir seluruhnya menggunakan pakan lokal. Studi 

Analisis Potensi Peternakan yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten 

Kuantan Singingi bekerjasama dengan Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI 

(2006)  menyimpulkan bahwa prospek pengembangan peternakan di Kuantan 

Singingi masih sangat baik untuk ternak ruminansia besar. 

Tabel 2. Populasi Ternak dan Produksi Daging per Jenis Ternak di               
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 

 

No Populasi Ternak 
(ekor) 

Populasi Ternak 
(ekor) 

Produksi 
Daging (Kg) 

 
Persentase 

(%) 
 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
Sapi  
Kerbau 
Kambing 
Ayam Ras Pedaging 
Ayam Ras Petelur 
Ayam Buras 
 

20.245
18.979
17.821

385.068
3.000

371.671

216.862
135.910

20.265
577.602

5.700
557.507

 
14,32 
8,97 
1,33 

38,15 
0,37 

36,82 

Jumlah 
 1.513.846 100 

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi (2008). 
   
 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti 

strategi pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Melalui penelitian ini dikaji strategi-strategi pengembangan yang akan diterapkan 

secara komprehensif. Selanjutnya diajukan rekomendasi strategi pengembangan 

ke Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pengembangan 
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agribisnis sapi potong, dan menjadikan ternak sapi sebagai komoditas unggulan 

di daerah Kuantan Singingi. 

1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan potensi wilayah dan daya dukung lahan (Dinas Peternakan 

Kabupaten Kuantan Singingi, 2005) diestimasi bahwa kabupaten Kuantan 

Singingi dapat menampung ternak sebanyak 126.216 ST dan baru dimanfaatkan 

sebesar 22,47%. Berarti masih ada peluang sebesar 77,53% atau sekitar 97.855 

ST, yaitu mampu menampung 104.845 ekor sapi dan 24.464 ekor kerbau. 

Secara umum permasalahan dalam pengembangan agribisnis sapi potong di 

kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi dan keterampilan penduduk asli masih rendah sehingga  

penyerapan teknologi lambat, dan pengembangan agribisnis sapi potong  

terkonsentrasi pada penduduk pendatang. 

2. Pengusahaan ternak sapi yang dilakukan peternak masih berskala kecil, 

terpencar-pencar dan hanya bersifat sebagai sambilan dan cenderung 

sebagai tabungan dan peringkat status sosial sehingga tidak efisien. 

3. Proses produksi ternak sapi melibatkan banyak tahapan dengan pelaku 

dan wilayah yang berbeda, menyebabkan biaya transportasi menjadi 

tinggi. 

4. Masih sulitnya memperoleh modal pengembangan usaha. 

5. Sulitnya memperoleh bibit ternak atau bakalan. 

6. Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna. 

7. Sistem dan mekanisme pasar sapi belum ditata dengan baik. 

8. Kurangnya sarana dan prasarana, sehingga menyulitkan dalam 

peningkatan populasi dan pemasaran. 

9. Sulitnya memperoleh informasi pasar, sehinggga menyebabkan 

bargaining posisition peternak menjadi lemah. 



8 
 

Dengan demikian maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesesuaian wilayah di dua belas kecamatan di Kabupaten 

Kuantan Singingi yang memiliki keunggulan dalam pengembangan 

agribisnis sapi potong ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengembangan agribisnis sapi 

potong di Kabupaten Kuantan Singingi?  

3. Bagaimana strategi pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten 

Kuantan Singingi dapat dilakukan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui wilayah prioritas pengembangan agribisnis sapi potong serta 

faktor-faktor eksternal dan internal dalam usaha agribisnis sapi potong di 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Merumuskan beberapa alternatif strategi pengembangan agribisnis sapi 

potong di Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Menentukan strategi utama pengembangan agribisnis sapi potong dan 

menganalisa keterlibatan masing-masing stakeholder dalam upaya 

peningkatan populasi dan produksi sapi potong di Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, terutama Dinas 

Peternakan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, khususnya 

dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.  
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2. Sebagai referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan agribisnis 

ternak sapi potong. 

3. Bagi peneliti sebagai implementasi dari teori-teori yang sudah di dapat 

selama mengikuti perkuliahan dalam kehidupan nyata . 

 
1.5  Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dibatasi sampai dengan penyusunan strategi 

pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan 

ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Identifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan 

agribisnis sapi potong di Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Identifikasi wilayah potensial untuk pengembangan agribisnis sapi potong 

di Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Analisis strategi pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten 

Kuantan Singingi.  
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