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1 PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
  

Peternakan adalah bagian dari sektor pertanian yang merupakan sub sektor 

yang penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. Komoditas peternakan 

mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh 

karakteristik produk yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Indonesia 

merupakan pasar yang potensial bagi agribisnis peternakan. Beberapa peluang 

bisnis dalam mengembangkan agribisnis peternakan diantaranya adalah pertama, 

jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ± 220 juta jiwa merupakan konsumen 

yang sangat besar dan masih tetap bertumbuh 1,4% pertahunnya. Kedua, kondisi 

geografis dan sumber daya alam yang mendukung usaha dan industri peternakan. 

Ketiga, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gizi. 

Keempat, jika pemulihan ekonomi berjalan baik maka akan meningkatkan 

pendapatan perkapita yang kemudian akan menaikkan daya beli masyarakat. 

Nugrohadi (2009) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negeri agraris, masih 

cukup memiliki lahan pertanian yang subur lengkap dengan keanekaragaman 

hayatinya dan sebagian besar penduduknya adalah petani atau pekerja disektor 

pertanian. Selain itu, pangan masih memiliki peran ekonomis dan sosial yang 

sangat penting dan strategis pada masa kini dan masa mendatang. 

Konsumsi pangan asal ternak (daging dan telur) dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Konsumsi daging dan telur juga terus meningkat merupakan indikasi 

meningkatnya peluang bagi agribisnis peternakan (Daryanto 2009). Ternak sapi 

potong merupakan salah satu sumber protein penghasil daging yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan selain sebagai sumber protein. 

Ternak Sapi juga dapat memberikan produk lainnya seperti pupuk dan ternak 

kerja (Sugeng 2009). Sapi potong telah lama dipelihara oleh sebagian masyarakat 

sebagai tabungan dan tenaga kerja untuk mengolah tanah dengan manajemen secara 

tradisional. Ternak sapi potong sebagian besar berupa usaha rakyat untuk 

menghasilkan bibit atau penggemukan, dan pemeliharaan secara integrasi dengan 

tanaman pangan maupun tanaman perkebunan (Suryana 2009). 

Dwiyanto dan Priyanti (2005) menyatakan bahwa, beberapa permasalahan 

dalam pengembangan usaha sapi potong di Indonesia adalah : (1) produktivitas 

ternak masih rendah, (2) ketersediaan bibit unggul lokal terbatas, (3) sumberdaya 

manusia kurang produktif dan tingkat pengetahuan yang rendah, (4) ketersediaan 

pakan tidak kontinu terutama pada musim kemarau, (5) sistem usaha peternakan 

belum optimal, dan (6) pemasaran hasil belum efisien. Menurut Tawaf dan 

Kuswaryan (2006), rendahnya produktivitas ternak dan terbatasnya ketersediaan 

bibit unggul lokal disebabkan oleh : (1) sumber-sumber perbibitan masih 

didominasi oleh peternak rakyat yang menyebar secara luas dengan kepemilikan 

rendah (1-4 ekor), (2) kelembagaan perbibitan yang ada (kelompok usaha 

perbibitan) belum berkembang ke arah usaha yang profesional, (3) lemahnya daya 

jangkau layanan UPT perbibitan karena sebaran ternak yang luas, dan (4) tingginya 

pemotongan ternak betina produktif sebagai akibat dari permintaan yang tinggi 

terhadap daging sapi. 
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Sudrajat (2003) menyarankan beberapa kebijakan untuk mencapai 

swasembada daging yang meliputi: (1) pengendalian pemotongan betina produktif, 

(2) pengendalian penyakit reproduksi, dan (3) melakukan impor sapi bibit. Upaya 

peningkatan produksi dan populasi ternak sapi potong memerlukan ketersediaan 

pakan yang cukup banyak, terutama yang memiliki sumber serat yang cukup 

(Diwyanto 2008). 

Permasalahan pengembangan usaha sapi potong tersebut mengakibatkan 

belum tercukupinya kebutuhan daging sapi dalam negeri (Direktorat Jendral 

Peternakan 2007). Dilain pihak, tulang punggung penyediaan daging sapi di 

Indonesia adalah peternak berskala kecil, karena hanya sedikit peternak yang 

berskala menengah atau besar. Peternakan rakyat berskala kecil biasanya 

merupakan usaha sambilan atau cabang usaha, dan ternak tersebar secara luas 

mengikuti persebaran penduduk. Peternak hanya bertindak sebagai keeper atau 

user, hampir tidak ada yang berperan sebagai producer. Selain investasi pemerintah 

dalam pembangunan sarana dan prasarana agribisnis sapi potong, hampir tidak ada 

investasi swasta (pengusaha swasta) dalam agribisnis sapi potong, kecuali kegiatan 

fattening. Hal ini sangat terkait kurangnya insentif ekonomi dalam usaha ternak 

sapi potong, khususnya kegiatan pembibitan.  

Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) merupakan 

salah satu program prioritas Pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk 

mewujudkan ketahanan pangan asal ternak berbasis sumberdaya lokal. Pencapaian 

swasembada daging sapi merupakan tantangan. Pada tahun 2009 impor daging 

mencapai 70 ribu ton dan sapi bakalan setara dengan 250,8 ribu ton daging 

(Ditjenak 2010). Angka ini kira-kira meliputi 30% dari kebutuhan daging nasional. 

Bahkan ada kecenderungan volume impor terus meningkat menjadi sekitar 720 ribu 

ekor sapi pada tahun-tahun mendatang. Hal ini dapat menyebabkan kemandirian 

dan kedaulatan pangan hewani, khususnya daging sapi, semakin jauh dari harapan, 

dan menyebabkan Indonesia masuk dalam perangkap pangan (food trap) negara 

eksportir.  

Impor daging dan sapi bakalan pada mulanya dimaksudkan hanya untuk 

mendukung dan menyambung kebutuhan daging sapi yang terus meningkat. 

Namun, di beberapa daerah ternyata daging dan sapi bakalan impor justru 

berpotensi mengganggu usaha agribisnis sapi potong lokal. Harga daging, jeroan 

dan sapi bakalan impor relatif lebih murah, karena manajemen budidaya dan 

pengelolaan sumberdaya produksi sapi di negara pengekspor sangat efisien apabila 

dibandingkan dengan manajemen di Indonesia. Kegiatan agroindustri sapi potong 

skala besar semakin bergeser dari kegiatan feedloting menjadi kegiatan yang lebih 

ke hilir, yaitu impor sapi siap potong dan menjurus pada perdagangan daging, 

dengan perputaran modal yang sangat cepat dan resiko yang ditanggung juga lebih 

kecil. Hal ini sesungguhnya dapat merugikan perekonomian negara dan 

masyarakat, mengingat kegiatan impor bakalan dan daging yang demikian deras 

merupakan disinsentif pada kegiatan budidaya sapi potong dalam negeri. 

Sementara, dalam waktu yang bersamaan akibat kebutuhan daging yang meningkat, 

pengurasan dan pemotongan terhadap sapi betina lokal produktif juga terus 

menerus terjadi yang diperkirakan mencapai 200 ribu ekor per tahun. Hal ini 

menyebabkan stok bibit nasional semakin berkurang dan pada gilirannya 

pertambahan populasi sapi lokal akan terhambat. Berdasarkan data statistik 
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peternakan Direktorat Jenderal Peternakan (2011) populasi ternak Ruminansia terus 

mengalami peningkatan (Tabel 1) pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 

 

Tabel 1. Populasi Ternak Ruminansia Nasional Tahun 2007 – 2011 (ekor) 

No. Jenis/Spesies 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011* 

1 Sapi potong 11.515 12.257 12.760 13.582 14.824 

2 Sapi perah 374 458 475 488 597 

3 Kerbau 2.086 1.931 1.933 2.000 1.305 

4 Kambing 14.470 15.147 15.858 16.620 17.483 

5 Domba 9.514 9.605 10.199 10.725 11.372 
*Angka sementara  

Sumber : Statistik Peternakan, Dirjen Peternakan (2011) 

 

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan populasi ternak ruminansia dari 

tahun 2007 hingga tahun 2011, namun nilainya tidak signifikan. Hal ini disebabkan 

pemotongan dan pengiriman ternak sapi bibit atau sapi potong yang tidak terkendali 

hanya untuk memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan konsumsi daging semata 

dengan mengabaikan perkembangan populasinya. Kondisi serupa juga terjadi di 

Sulawesi Selatan, (Tabel 2). 

 

Tabel 2.  Populasi Ternak Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2011 (ekor) 

No. Jenis/Spesies 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Sapi potong 696.615 703.303 729.066 848.916 983.985 

2 Sapi perah 1.784 1.919 1.826 2.198 1.690 

3 Kerbau 120.003 130.109 124.141 130.097 96.505 

4 Kambing 466.084 443.792 437.918 477.068 466.393 

5 Domba 1.371 818 490 468 377 
*angka sementara 

Sumber : Dinas Peternakan (2011) 

  

Pada tahun 2007-2011 populasi sapi potong dari tahun ke tahun terus 

meningkat secara signifikan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

peternak dan dapat memenuhi kebutuhan akan daging sapi nasional. Namun tingkat 

konsumsi daging juga mengalami peningkatan yang terus tinggi dan peningkatan 

daging sapi lokal. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masih 

diperlukan impor daging sapi/sapi bakalan.  

Pada saat ini konsumsi protein hewan Indonesia masih sangat rendah, yaitu 

4,5 gram/kapita/hari, sementara itu rata-rata konsumsi protein hewani di dunia 

sudah mencapai 26 gram/kapita/hari. Dengan makin tingginya pendapatan 

masyarakat Indonesia dan makin bertambahnya jumlah penduduk maka dapat di 

perkirakan bahwa kebutuhan protein hewani, terutama daging sapi juga makin 

meningkat. Pada saat ini Indonesia telah mengimpor sapi hidup sebanyak 450 ekor 
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dari Australia. Selama peternakan sapi di Indonesia tidak dikembangkan secara 

progresif maka dapat diduga impor sapi Indonesia akan terus meningkat. 

 

Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Daging Sapi Nasional 

Tahun 
Konsumsi 

(kg/kapita/th) 

Kebutuhan 

Nasional (ton) 

Produksi 

(ton) 

Defisit 

(ton) 

2000 1,89 389.907 205.066 184.841 

2005 2,21 493.272 217.837 275.435 

2010 2,21 526.864 223.332 303.532 

2012 2,21 484.000 399.000 85.000 

2015 2,21 560.456 226.883 333.573 
Sumber : Dirjen Peternakan, Kementerian Pertanian (2013)  

 

Proyeksi kebutuhan dan produksi daging sapi nasional menunjukkan bahwa 

ketergantungan masyarakat Indonesia akan daging impor semakin tinggi. Hal itu 

dapat dilihat pada angka proyeksi tahun 2015, dimana 333.573 ton (60%) 

kebutuhan daging dipenuhi melalui impor. Kondisi ini tentu sangat bertolak 

belakang dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara pertanian, dimana 

negara ini memiliki lahan yang cukup luas untuk dijadikan ladang penggembalaan 

dan juga limbah pertanian yang sangat berlimpah untuk dijadikan sumber pakan 

ternak.  

 Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Percepatan Swasembada 

Daging Sapi (P2SDS) untuk mengatasi kekurangan daging. Dalam program 

tersebut, bukan berarti Indonesia tidak mengimpor daging lagi, melainkan impor 

daging diusahakan tidak melebihi 10% kebutuhan nasional. Pelaksanaan program 

tersebut dijabarkan melalui tujuh langkah operasional yang meliputi optimalisasi 

akseptor dan kelahiran Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alami (KA), 

pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pengendalian pemotongan 

sapi betina produktif, perbaikan mutu dan penyediaan bibit, penanganan gangguan 

reproduksi dan kesehatan hewan, intensifikasi kawin alam, pengembangan pakan 

lokal, serta pengembangan SDM dan kelembagaan. 

Sementara itu, Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi Selatan menciptakan 

Program Gerakan Pencapaian Populasi Sapi dua Juta Ekor Tahun 2016 sebagai 

dukungan atas program nasional yaitu swasembada daging sapi pada tahun 2014. 

Hal ini sesuai dengan Visi Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai 

salah satu pemasok utama ternak sapi potong dan bibit unggul. Visi ini 

mengandung makna bahwa peternakan mampu meningkatkan populasi dan mutu 

genetik ternak sapi. Sejalan dengan visi tersebut, bibit diharapkan mempunyai 

kualitas yang baik dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Salah satu 

sumber daya lokal yang cukup potensial untuk dikembangkan di Sulawesi selatan 

adalah sapi Bali karena telah terbukti mampu beradaptasi dengan kondisi 

agroklimat Sulawesi Selatan. Selain itu, sapi Brahman dan Limousin juga 

dikembangkan guna menunjang peningkatan populasi sapi potong dan bibit. 

Pengembangan peternakan sapi potong dilakukan bersama oleh pemerintah, 

masyarakat (peternak skala kecil), dan swasta. Pemerintah menetapkan aturan main, 

memfasilitasi serta mengawasi aliran dan ketersediaan produk, baik jumlah maupun 

mutunya agar memenuhi persyaratan halal, aman, bergizi, dan sehat. Swasta dan 
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masyarakat berperan dalam mewujudkan kecukupan produk peternakan melalui 

kegiatan produksi, impor, pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk sapi 

potong. Secara umum pengembangan suatu jenis usaha dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satunya adalah dukungan aturan dan kebijakan pemerintah. Dalam hal 

ini, kemauan pemerintah dan legislatif berperan penting, selain lembaga penelitian 

dan perguruan tinggi. 

Tawaf dan Kuswaryan (2006) menyatakan, kebijakan pemerintah dalam 

pembangunan peternakan masih bersifat top down. Kebijakan seperti ini pada 

akhirnya menyulitkan berbagai pihak, terutama stakeholder. Oleh karena itu perlu 

dibuat suatu kebijakan publik dimana didasarkan oleh hasil riset dengan melibatkan 

stakeholder dan pembuat kebijakan melalui forum dialog, kemudian hasilnya 

diagendakan sehingga dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan nasional, 

regional, dan internasional. 

Peternakan sapi potong di Sulawesi Selatan memiliki arti yang sangat 

strategis, terutama dikaitkan dengan fungsinya memberikan kesempatan kerja bagi 

masyarakat pedesaan, sebagai penghasil daging untuk kesejahteraan manusia dan 

memenuhi kebutuhuan selera konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 

serta mencerdaskan kehidupan masyarakat (Santosa 2006). Oleh karena itu, 

pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui peternakan sapi potong berbasis 

masyarakat perlu dilakukan, khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
 

Usaha ternak sapi potong di Indonesia pada umumnya masih berbentuk 

peternakan rakyat yang bersifat tradisional dan hanya sebagai usaha sampingan, 

sehingga budidaya dilaksanakan dalam kondisi yang belum optimal. Hal ini 

memberikan kontribusi usaha peternakan sapi potong terhadap pendapatan rumah 

tangga peternak akan relatif kecil. Belum optimalnya budidaya sapi potong juga 

disebabkan oleh alokasi tenaga kerja, hijauan makanan ternak, permodalan, dan 

pemasaran. Keadaan di atas membuat peternak sapi potong berada pada posisi 

tawar menawar yang lemah, sehingga diduga  daya saing pengembangan sapi. 

Sulawesi Selatan pernah meraih predikat sebagai lumbung ternak sapi  

dengan kemampuan memasok kebutuhan pengadaan ternak sapi bibit atau sapi 

potong untuk daerah/propinsi lain. Akan tetapi, dewasa ini Sulawesi Selatan kurang 

mampu lagi memenuhi permintaan tersebut. Sampai akhir tahun 1990-an, populasi 

sapi di Sulawesi Selatan mencapai 1,2 juta ekor, dan merupakan wilayah dengan 

populasi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tetapi 

lima tahun terakhir, populasi sapi hanya mencapai 700-an ribu ekor saja atau turun 

sekitar 40%. Penyebab kondisi tersebut antara lain, terjadinya in breeding yang 

berlangsung cukup lama sehingga produksi ternak bibit rendah dan kurangnya 

pengendalian pemotongan betina produktif 

Pertumbuhan populasi sapi ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah 

kelahiran dan kematian, pemotongan serta penjualan ternak sapi ke luar daerah. 

Jika hal ini tidak diperhatikan, akan terjadi pengurasan sumber daya ternak. 

Pemotongan dan pengiriman ternak sapi bibit atau sapi potong yang tidak 

terkendali hanya untuk memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan konsumsi daging 

semata dengan mengabaikan perkembangan populasinya. Dampaknya adalah 
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menurunnya mutu ternak, karena ternak berkualitas baik tidak tersisakan untuk 

pembibitan. Selain itu, terjadinya pemotongan sapi betina produktif sehingga 

mengakibatkan tingkat kelahiran ternak menurun yang berakibat pada jumlah 

populasi ternak sapi. 

Tahun 2011, jumlah populasi sapi potong di Indonesia mencapai 14,8 juta 

ekor, di mana (peternakan sapi potong dan kerbau) Sulawesi Selatan merupakan 

provinsi dengan jumlah populasi terbesar ketiga yaitu sebanyak 983.985 ekor (984 

ribu ekor) atau 6,65 persen dari total populasi sapi potong di Indonesia.  Dari hasil 

awal PSPK 2011 terungkap pula bahwa populasi sapi potong betina lebih banyak 

dibanding sapi potong jantan. Secara nasional, populasi sapi potong betina adalah 

68,15 persen, sedangkan untuk sapi potong jantan 31,85 persen dari total populasi.  

Peluang pengembangan sumber daya peternakan, khususnya sapi potong 

merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable) dan 

berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan dinamika ekonomi. Adapun 

beberapa pertimbangan perlunya mengembangkan usaha ternak sapi potong, yaitu: 

(1) budidaya sapi potong relatif tidak bergantung pada ketersediaan tenaga kerja 

yang berkualitas tinggi; (2) memiliki kelenturan bisnis dan pengembangan 

teknologi yang luas; (3) produk sapi potong memiliki nilai elastisitas terhadap 

perubahan pendapatan yang tinggi; dan (4) dapat membuka lapangan pekerjaan. 

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan peternakan di Sulawesi Selatan  

masih ada beberapa yang bersifat top down. Kebijakan seperti ini pada akhirnya 

menyulitkan berbagai pihak, terutama stakeholders. Pertanyaannya, bagaimana 

membuat kebijakan publik yang didasarkan hasil riset dengan melibatkan 

stakeholders dan pembuat kebijakan melalui forum dialog, kemudian hasilnya 

diagendakan sehingga dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan lokal, 

regional, dan nasional 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi relevan untuk mengetahui 

beberapa masalah yang ada serta mengatasinya dengan melakukan penelitian untuk 

mengetahui tingkat daya saing dengan melakukan analisis baik secara kompetitif 

maupun komparatif juga mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi usaha sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat 

dirumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk pengembangan pengelolaan usaha 

sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian pertanyaan penelitian 

ini adalah  : 

1. Bagaimana tingkat daya saing (keunggulan kompetitif dan komparatif) usaha  

pengembangan peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah (input dan ouput) terhadap daya 

saing usaha pengembangan peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

3. Bagaimana dampak penerapan tarif bea masuk (importisasi) Sapi potong ke 

Indonesia terhadap daya saing usaha pengembangan peternakan sapi potong di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

4. Bagaimana strategi kebijakan pengembangan peternakan sapi potong di 

Sulawesi Selatan? 
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1.3 Tujuan 
 

1 Mengetahui tingkat daya saing (keunggulan kompetitif dan komparatif) usaha 

pengembangan peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan.  

2 Mengetahui dampak kebijakan pemerintah (input dan ouput) terhadap daya 

saing usaha pengembangan peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

3 Mengetahui dampak penerapan tarif bea masuk (importisasi) sapi potong ke 

Indonesia terhadap daya saing usaha sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan  

4 Merancang strategi kebijakan pengembangan peternakan sapi potong di 

Sulawesi Selatan 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 
 

Memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

manajemen dan bisnis sapi potong. Memberikan sumbangan data dan informasi 

serta pemikiran, dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan sumberdaya 

peternakan berkelanjutan. Selain itu, dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pengambil kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 

terutama untuk perencanaan pengelolaan pengembangan peternakan sapi potong 

untuk  memenuhi kebutuhan pangan nasional. 

 

1.5 Novelty (Kebaruan) 
 

Berbagai hasil studi pengembangan sapi potong, menunjukkan masih 

kurangnya penelitian yang dilakukan dengan menganalisis tingkat daya saing usaha 

pengembangan sapi potong, menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap 

daya saing pengembangan peternakan sapi potong, faktor penunjang 

pengembangan sapi potong terhadap pengembangan usaha sapi potong, serta 

strategi kebijakan dalam pengembangan usaha sapi potong di Sulawesi Selatan.  

Kebaruan dalam penelitian ini adalah menghasilkan strategi pengembangan 

sapi potong di Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada tingkat daya saing usaha 

pengembangan sapi potong di Sulawesi Selatan. Secara komprehensif melibatkan 

stackeholders sehingga diharapkan mampu merealisasikan program-program yang 

bersifat lokal dan nasional, serta implikasinya terhadap kesejahteraan peternakan 

sapi potong di Sulawesi Selatan. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

teridentifikasi faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan 

pengembangan peternakan sapi potong di Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




