
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Subsektor peternakan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan 

nasional yang cukup signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB), penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan 

pendapatan masyarakat dan perolehan devisa melalui kegiatan ekspor.  Produk 

pangan asal ternak sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumberdaya manusia 

yang berkualitas melalui penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan 

halal (ASUH). Setiap tahunnya seiring dengan bertambahnnya jumlah penduduk, 

peningkatan daya beli masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan dan perubahan 

gaya hidup, maka permintaan produk peternakan terus meningkat. Hal ini 

memberikan peluang pasar yang besar, terutama komoditas sapi potong  belum 

sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pasokan dalam negeri.  Saat ini pasar domestik 

semakin dipenuhi oleh produk-produk impor baik berupa bakalan sapi, daging 

sapi dan produk-produk turunannya (Daryanto, 2007).  

Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipenuhi dari tiga sumber, 

yaitu : peternakan rakyat (ternak lokal), industri peternakan rakyat (hasil 

penggemukan sapi ex-import), dan impor daging dari luar negeri. Secara nasional 

pasokan daging berasal dari sapi lokal 60%, dan impor bakalan sekitar 30% serta 

sisanya 10% dipenuhi impor dalam bentuk daging beku. Daging sapi segar dan 

sapi bakalan yang akan digemukkan sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat, 

Kanada, Selandia Baru dan Australia (Soeprato dan Abidin, 2008). 
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Pada tahun 2004, produksi daging nasional baru tercapai 66% (380.059 

ton) dan kekurangan daging dipenuhi melalui import (34%). Pasokan import 

daging diprediksikan semakin meningkat mencapai 70% pada tahun 2020. 

Peningkatan impor sapi potong dan daging merupakan indikasi peningkatan 

permintaan daging dan atau ketidaksanggupan pemenuhan kebutuhan yang harus 

dipasok oleh produksi sapi potong dalam negeri. Upaya pemenuhan kebutuhan 

daging hanya dari sapi lokal akan mengakibatkan pengurasan sapi potong lokal 

(Romjali et al, 2007). 

Untuk menanggulangi kekurangan daging sapi tersebut, pemerintah telah 

berupaya memenuhi kebutuhan daging dalam negeri melalui program 

swasembada daging 2010. Program tersebut merupakan Percepatan Pencapaian 

Swasembada Daging Sapi (P2SDS) dilaksanakan melalui optimalisasi 

sumberdaya lokal. P2SDS bertujuan menggerakkan secara optimal kemampuan 

produksi dan produktivitas ternak lokal. Selain itu, P2SDS akan mengoptimalkan 

segala potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya teknologi dan 

sumberdaya finansial dalam negeri serta pemberdayaan peternak rakyat. P2SDS 

ini sepenuhnya diupayakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

peternakan rakyat, untuk itu upaya-upaya pemberdayaan lebih diarahkan kepada 

kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya saing, promosi dan partisipasi 

masyarakat (Deptan, 2008). 

Dalam upaya mendukung mencapai program swasembada daging 2010, 

dilihat dari peta jalan ketersediaan bibit ternak sapi dibutuhkan 1,8 juta ekor bibit, 

sedangkan populasi nasional pada tahun 2007 baru mencapai 11,36 juta ekor.  

Untuk itu populasi harus bertumbuh sekitar 2,5 juta ekor dalam 2-3 tahun 
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kedepan.  Selanjutnya posisi bibit sapi nasional sampai bulan juni 2008 baru 

tersedia 1 juta ekor, diprediksi kemampuan produksi bibit dalam negeri pada 

tahun 2010 baru mencapai 1,2 juta ekor sehingga masih kekurangan lebih dari 600 

ribu ekor bibit sapi (Ditjennak, 2008). 

Pengembangan peternakan sapi potong khususnya pembibitan memerlukan 

investasi yang besar dan waktu yang panjang. Disamping itu usaha dalam bidang 

pembibitan (breeding), ternyata kurang menarik bagi peternakan rakyat karena 

kurang memberi keuntungan yang memadai (Mashur dan Muzani, 2004). Selain 

itu, upaya menarik pihak swasta untuk berinvestasi pada usaha pembibitan kurang 

berhasil. Sampai saat ini,  baru ada empat pelaku usaha penggemukan sapi 

(feedloter) yang memulai usaha pembibitan sapi potong, yaitu  PT. Lembu Jantan 

Perkasa, PT. Santori, PT. Agro Giri Perkasa dan PT. Widodo Makmur (Majalah 

TROBOS Edisi Juni 2008).   

Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah sesuai Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang  Pemerintahan Daerah, telah membuka peluang dan tantangan bagi 

setiap daerah  untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan 

efisien. Berdasarkan data Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2008,  

perkembangan populasi ternak di Kabupaten Lamandau selama periode 2003-

2007 mengalami peningkatan,  pertumbuhan populasi ternak  sapi tumbuh rata-

rata sebesar 0,73% sedangkan untuk ternak kambing  tumbuh rata-rata sebesar 

3,04% serta ternak unggas tumbuh rata-rata sebesar 1,06% (Bappeda-BPS, 2007).  

Perkembangan populasi ternak sapi di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Keterangan  :  Perkembangan populasi sapi ( ekor ) 
Sumber         :  Bappeda-BPS (2008). 
 

Gambar 1.  Grafik Perkembangan Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Lamandau 
Tahun 2003-2007. 

 

Produksi daging sapi tahun 2003-2006 mengalami peningkatan sebesar 

1,22%, yang dipicu oleh penambahan populasi ternak sapi dari luar daerah dan 

meningkatnya permintaan pada hari-hari besar keagamaan. Namun pada tahun 

2007 produksi daging sapi mengalami penurunan sebesar - 0,61%, hal ini 

disebabkan oleh adanya produk substitusi dari daging rusa dan besarnya pasokan 

daging dari luar daerah sehingga mengurangi pemotongan ternak di dalam daerah.  

Perkembangan produksi daging sapi di Kabupaten Lamandau tahun 2003-2007 

dapat dilihat pada Gambar 2.  
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 Keterangan  :  Produksi daging sapi  ( ton ) 
 Sumber        :  Bappeda-BPS (2008) 
   
Gambar 2.  Grafik Perkembangan Produksi Daging Sapi di Kabupaten Lamandau 

Tahun 2003-2007. 
 
 
 Perkembangan konsumsi daging mengalami  peningkatan dari tahun 2003-

2007 tumbuh sebesar 0,07%. Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Pertanian, 

Peternakan dan Perikanan (Distanakan) Kabupaten Lamandau Tahun 2007 bahwa 

masih terjadi kesenjangan antara realisasi produksi daging dengan kebutuhan atau 

permintaan daging. Pada tahun 2007 konsumsi produk pangan asal hewan di 

Kabupaten Lamandau dari daging sebesar 123,11 ton, sedangkan produksi daging 

sebanyak 75,06 ton, berarti masih kekurangan daging sebesar 48,05 ton. Apabila 

kondisi ini tidak berubah dalam jangka panjang maka akan terjadi dua 

kemungkinan yaitu ; ketergantungan pasokan dari luar daerah atau pengurasan 

populasi sapi betina produktif yang ada. Perkembangan penyediaan daging untuk 

konsumsi masyarakat di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada Tabel 1 di 

bawah ini.  
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Tabel 1.  Perkembangan Penyediaan Daging Ternak di Kabupaten Lamandau 
Tahun 2003 – 2007. 

 

No Tahun 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Produksi 
Daging  
(Ton) 

Kebutuhan 
Konsumsi 

Daging (Ton) 

Kekurangan 
Daging  
(Ton) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

48.489 
53.870 
54.972 
55.898 
56.920 

87,29 
94,17 

111,43 
117,00 
75,06 

115,49 
104,74 
116,36 
118,74 
123,11 

28,20 
10,57 
4,93 
1,74 

48,05 
Sumber : Bappeda-BPS  ( 2008) ; Distanakan (2008) 

     
Dari kondisi peternakan diatas, tantangan yang dihadapi pengembangan 

peternakan sapi di Kabupaten Lamandau yaitu terbatasnya populasi ternak, 

ketersediaan induk sapi yang sehingga perlu mendatangkan dari propinsi Jawa 

Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Disisi lainnya, terbatasnya inovasi 

teknologi dalam membuat formulasi pakan ternak, keterampilan tenaga 

inseminator dalam mengenali masa birahi ternak dan terbatasnya kemampuan 

pengelola dalam manajemen usaha ternak serta belum terjalinnya kerjasama 

dengan lembaga penelitian.  

Dalam mata rantai agribisnis peternakan sapi sisi sub-sistem yang paling 

lemah yaitu pada sisi sub-sistem hulu. Sub-sistem ini merupakan sisi yang paling 

lemah karena masih terbatasnya penyediaan bakalan induk sapi berkualitas, 

terbatasnya penyediaan pakan jangka panjang, terbatasnya penggunaan obat, 

vaksin, vitamin, suplemen, terbatasnya peralatan dan mesin pendukung. 

Untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan bibit sapi dan mendorong 

pengembangan peternakan sapi potong di daerah, maka pemerintah pusat 

mendorong tumbuhnya pusat perbibitan sapi potong di daerah. Mendukung  

kebijakan pemerintah untuk swasembada daging, pemerintah Kabupaten 
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Lamandau pada tahun 2005 dibangun Village Breeding Center (VBC). VBC 

dibangun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dan sharing 

APBD Kabupaten Lamandau. Pada perkembangannya VBC diharapkan 

ditetapkan menjadi Balai Pembibitan Ternak (BPT), BPT merupakan unit 

pelayanan teknis di bidang peternakan dengan tujuan menjadi sentra pembibitan 

ternak sapi potong. Pada BPT saat ini tersedia sarana dan prasarana penunjang 

dan induk sapi sebanyak 24 ekor. Sasaran kapasitas produksi bibit yang ditetapkan 

sebanyak 12-15 ekor atau 50% dari jumlah induk. Namun bibit sapi yang berhasil 

diproduksi baru sebanyak 5 ekor, berarti sasaran produksi bibit masih belum 

mampu terpenuhi.   

Menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam investasi  terdapat 

perbedaan konsep antara investasi yang dibiayai dari dana pemerintah (sektor 

publik) dengan investasi yang dibiayai dari dana swasta (sektor swasta).  Apabila 

investasi dibiayai dari dana swasta, maka konsep analisis dititik beratkan pada 

aspek finansial dalam memaksimumkan pencapaian laba perusahaan 

(profitability).  Sedangkan investasi yang dibiayai dari dana pemerintah dalam 

rangka memberikan manfaat (benefit) bagi kepentingan umum (pelayanan publik) 

seperti penyediaan prasarana infrastruktur jalan dan perhubungan, jaringan listrik 

dan jaringan telekomunikasi, rumah sakit, sekolah serta jaringan irigasi.  Kegiatan 

investasi yang dilakukan oleh pemerintah lebih mengutamakan manfaat langsung 

maupun tidak langsung (multiplier effects), seperti terciptanya lapangan kerja baru 

dari 335 Rumah Tangga Peternak (RTP) pada tahun 2009 menjadi 380 RTP pada 

tahun 2013, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat peternak dari          

Rp. 1.165.000,- pada tahun 2009 menjadi Rp. 2.065.000,- pada tahun 2013, dan 
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menggerakkan kegiatan perekonomian di daerah serta masuknya teknologi baru 

didaerah.  Guna memenuhi harapan tersebut, supaya BPT tetap bertahan dan 

usahanya berkesinambungan dimasa depan, maka perlu disusun suatu formulasi 

strategi pengembangan pembibitan ternak sapi potong di Kabupaten Lamandau.     

  
1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain : 

a. Faktor-faktor strategis internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi 

pengembangan pembibitan ternak sapi potong pada BPT ?  

b. Bagaimana formulasi strategi yang dianggap tepat dalam pengembangan BPT ?    

c. Bagaimana prioritas strategi terpilih yang dapat diterapkan untuk 

mengembangkan BPT ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah :  

a. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi pembibitan ternak sapi potong pada BPT. 

b. Merumuskan dan menyusun alternatif-alternatif strategi pengembangan yang  

dapat diterapkan pada BPT dimasa yang akan datang. 

c. Merekomendasikan prioritas strategi dalam pengembangan pembibitan ternak 

sapi potong pada BPT di masa yang akan datang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu : 

a. Bagi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau, 

sebagai masukan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan dalam menyusun 

rencana pengelolaan BPT dimasa yang akan datang. 

b. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dalam 

mengaplikasikan teori yang telah diterima selama mengikuti perkuliahan pada 

Sekolah Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB Bogor. 

c. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan untuk 

penelitian selanjutnya pada topik yang terkait.  

 

1.5.   Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam lingkup kajian aspek strategi yaitu 

perumusan strategi prioritas bagi pengembangan balai pembibitan ternak sapi 

potong. Strategi yang didapat dalam kajian penelitian ini dibatasi sampai tahapan 

penentuan strategi. Untuk implementasi strategi prioritas yang didapat diserahkan 

kepada pihak Distanakan sebagai instansi teknis daerah yang mengurus bidang 

peternakan.  
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