
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dunia bisnis dihadapkan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) yang menyebabkan adanya arus bebas tenaga kerja yang profesional. 

Sumber Daya Manusia (SDM) dijadikan sebagai sumber keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan yang memiliki daya saing. Menurut Pramudyo (2014) dengan 

adanya MEA akan ada persaingan SDM yang berasal dari negara asing dan 

mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia. 

Keahlian tenaga kerja atau SDM profesional saat ini menjadi salah satu 

konsentrasi pemerintah untuk terus dikembangkan dan dijaga (Mahdane 2018). 

Kualitas SDM mejadi aset utama bagi perusahaan yang memiliki keunggulan 

kompetitif dan memiliki kompetensi untuk bersaing.  

Menurut Irianto (2001) terdapat tiga kelemahan mendasar yang melekat 

pada kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Pertama adalah rendahnya skill atau 

penguasaan keahlian spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kedua yaitu 

sempitnya pengetahuan dan wawasan yang memungkinkan para tenaga kerja tidak 

efektif dengan tempat kerja. Kelemahan ketiga, perilaku dalam mengatasi setiap 

masalah pekerjaan yang berada pada titik yang memprihatinkan. Usaha dalam 

peningkatan kompetensi memerlukan pelatihan dan pengembangan kemampuan 

untuk menghasilkan kualitas SDM yang efektif dan efisien. Kompetensi 

merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Adanya kompetensi untuk 

merencanakan, membantu, dan mengembangkan perilaku dan kinerja seseorang 

sehingga lebih terarah, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya 

manusia yang kompeten merupakan salah satu kunci perusahaan yang unggul. 

Menurut Spencer dan Spencer (2009) kompetensi merupakan karakteristik yang 

mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam 

pekerjaannya. Sumber daya manusia pada bidang peternakan merupakan bagian 

terpenting dalam menjalankan suatu bisnis. Tenaga kerja profesional yang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, serta memiliki keterampilan 

dan motivasi dalam pengembangan peternakan sapi potong (Suresti et al 2013). 

 

 
Sumber: Kementerian Pertanian 2017 
Gambar 1 Jumlah konsumsi dan produksi daging sapi nasional tahun 2011-2016 
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Subsektor peternakan berperan penting dalam penyediaan bahan pangan 

dalam pemenuhan protein hewani. Daging sapi merupakan salah satu pangan yang 

strategis dari hasil peternakan  yang menjadi target swasembada (Fauziyah et al. 

2015). Namun, jumlah produksi daging sapi di Indonesia masih belum dapat 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Pertanian 

(2017) terjadi defisit daging sapi di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 106,45 

ribu ton (Gambar 1). Menurut Ananto (2012) salah satu teknis permasalahan yang 

dihadapi untuk pencapaian swasembada daging sapi adalah kesenjangan produksi 

daging domestik dengan konsumsi. Hal ini menjadikan peluang bagi industry 

feedlot di Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi namun, tidak 

didukung dengan pertumbuhan industry feedlot yang mengalami penurunan di 

tahun 2014.  Industri penggemukan sapi potong atau dapat disebut indutry feedlot 

menjadi salah satu cara untuk memenuhi permintaan konsumsi daging sapi yang 

meningkat.  

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017 

Gambar 2 Jumlah industri sapi potong di Indonesia tahun 2010-2016  

 

Saat ini, persaingan bisnis di bidang penggemukan sapi potong di 

Indonesia belum begitu ketat. Data Badan Pusat Statistik (2017) menjelaskan 

peningkatan industry feedlot hanya terjadi pada tahun 2010-2012, sedangkan pada 

tahun 2014 mengalami penurunan jumlah industry feedlot (Gambar 2). Sedangkan, 

sektor peternakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

nasional khususnya ketersedian pangan nasional, karena permintaan protein 

hewani akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

daya beli masyarakat (Sukmayadi et al. 2016).  Indonesia tengah mengalami 

tantangan adanya impor daging sapi untuk mencukupi permintaan daging sapi 

terutama pada kota-kota besar. Jumlah impor daging sapi dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Sumber: Kementerian Pertanian 2017 

Gambar 3 Jumlah impor daging sapi nasional tahun 2010-2016 

 

Pemerintah membuat kebijakan untuk memberlakukan impor daging ke 

Indonesia. Impor daging dan sapi bakalan pada mulanya dimaksudkan 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 lokal (Achmad 2013). Program 

impor sapi bukanlah solusi yang tepat jika dilakukan terus menerus, sebab akan 

membuat Indonesia mengalami ketergantungan. Tahun 2016 merupakan impor 

daging sapi tertinggi mencapai 132 ribu ton atau setara US$ 528,37 juta 

(Kementan 2017). Peternakan sapi di Indonesia sebagian besar merupakan usaha 

sambilan atau pelengkap dengan jumlah ternak yang sedikit (kurang dari 10 per 

peternak) dan teknologi yang masih rendah (Lestari et al 2017). Situasi ini akan 

terus membuat pengurangan devisa negara. Sehingga, industry feedlot dapat fokus 

dalam menekan laju impor daging sapi yang datang dan memenuhi pasokan 

daging sapi dengan meningkatkan populasi sapi potong di Indonesia. Pemerintah 

membuat kebijakan agar peternak di Indonesia melakukan penggemukan sapi 

bakalan lokal maupun sapi yang berasal dari Australia selama enam hingga 

sembilan bulan, sebelum dikirim ke rumah pemotongan hewan (RPH) (Mandey 

2015). Ketentuan ini dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian 

(Pemertan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar 

ke Dalam Wilayah Republik Indonesaia 

 Upaya meningkatkan produksi daging sapi di Indonesia perlu didukung 

ahli nutrisi penggemukan sapi potong yang memiliki kompetensi untuk 

menunjang industry feedlot. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya permintaan 

mutu dan kualitas daging sapi yang lebih baik (Shabrina 2015). Pada industry 

feedlot, kecukupan nutrisi dan penyediaan pakan yang efektif dan efisien sangat 

menentukan dalam meningkatkan bobot sapi. Operasional industry feedlot 

memerlukan kompetensi SDM yang berkualitas dalam bidang ahli nutrisi pakan, 

formulator, pengawas mutu pakan/quality control dan kepala gudang. 

Pembangunan sumberdaya manusia bertujuan agar para SDM di bidang 

peternakan memiliki kemampuan yang lebih baik, terutama dalam penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Ramadhan 2017). Oleh karena itu, kompetensi 

yang perlu dimiliki oleh ahli nutrisi penggemukan sapi potong meliputi suatu 

kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai 

dengan pekerjaan yang ditetapkan di bidang ilmu nutrisi dan makanan ternak. 

Hasil wawancara dengan salah satu narasumber, baru satu perguruan tinggi di 
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Indonesia yang memiliki departemen fokus pada ilmu nutrisi dan teknologi pakan, 

sedangkan pada perguruan tinggi yang lain ilmu nutrisi dan teknologi pakan 

sebagai mata kuliah di fakultas peternakan. Menurut Masdar et al. (2009) untuk 

mendapatkan kompetensi yang baik, perlu ditunjang dengan lingkungan yang 

kondusif dan pembelajaran agar terjadi penciptaan pengetahuan (knowledge 

creation), kemampuan mengorganisasikan diri (self-organizing) dan 

pemberdayaan (empowerment). 

Meningkatkan kompetensi ahli nutrisi penggemukan sapi potong atau ahli 

nutrisi ternak diperlukan upaya terstruktur. Peningkatan tersebut dapat dilakukan 

dengan pendidikan formal yaitu mutu lulusan perguruan tinggi di bidang 

peternakan khususnya dalam ilmu nutrisi dan pakan ternak, serta pendidikan non 

formal dengan pengembangan dan pelatihan. Terkait hal ini pemerintah telah 

mengatur regulasi dalam PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional untuk menunjang kemampuan SDM. Sesuai dengan penelitian 

Triyonggo et al. (2015), salah satu peluang penting dalam mengembangkan 

kompetensi SDM melalui pendidikan resmi universitas atau kursus individual 

melalui pembelajaran kurikulum di universitas moderen sehingga dihasilkan 

lulusan yang kredibel bagi dunia industri. Pengertian kompetensi sebagai 

perbuatan (performance) yang rasional dan secara keseluruhan memenuhi tujuan 

dalam kondisi yang diinginkan (Suparno 2011). Pada arti yang lebih luas 

kompetensi adalah untuk mengembangkan manusia yang bermutu memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana disyaratkan.  

Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Ternak Indonesia (AINI) pada 2017 

menyatakan bahwa pakan merupakan komponen terbesar, berkisar pada 70-80 

persen dalam komposisi biaya usaha peternakan. Faktor efisiensi dan optimalisasi 

produksi pakan akan memberi dampak pada usaha peternakan. Efisiensi dan 

optimalisasi berkaitan dengan aspek teknis oprasional produksi dan kualitas pakan. 

Selain itu, kinerja industri penggemukan sapi potong sangat ditentukan oleh 

kecukupan nutrisi atau penyedian pakan yang efektif dan efisien.  Hal ini 

menunjukkan seorang ahli nutrisi ternak berperan penting dalam industri 

penggemukan sapi potong di Indonesia. Seorang ahli nutrisi ternak bertujuan 

untuk memformulasikan kualitas pakan ternak sehingga menghasilkan daging sapi 

dan karkas yang baik. 

Rancangan dalam meningkatkan kebutuhan kompetensi ahli nutrisi 

penggemukan sapi potong, membutuhkan strategi yang berfokus pada 

peningkatan kualitas individu. Dalam meningkatkan kualitas, pemerintah perlu 

menetapkan suatu kebijakan standar kompetensi ahli nutrisi penggemukan sapi 

potong. Menurut Desler (2008) strategi manajemen sumber daya manusia 

merupakan proses merumuskan dan melaksanakan sistem SDM, kebijakan dan 

aktifitas SDM untuk menghasilkan kompetensi dan perilaku pekerja yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan stratejik. Oleh karena itu perlu adanya 

perancangan strategi yang dapat menciptakan kebutuhan kompetensi ahli nutrisi 

penggemukan sapi potong di Indonesia. 
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Perumusan Masalah 

 

Saat ini sebagian besar ahli nutrisi ternak di Indonesia masih sebatas lulusan 

sarjana peternakan S1 umum. Tuntutan industry feedlot mengharapkan SDM yang 

paham ilmu pakan ternak, mengenal karakter sifat nutrisi bahan baku pakan ternak 

berikut prosesnya dalam tubuh, dan memahami kebutuhan nutrisi sapi potong. 

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menghasilkan sarjana peternakan dituntut 

mampu membentuk ahli nutrisi untuk penggemukan sapi potong yang menunjang 

percepatan industry feedlot. Kompetensi SDM dapat ditingkatkan, sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang optimum dalam bekerja khususnya di bidang 

penggemukan sapi.  

Permasalahan yang ada di industry feedlot Indonesia saat ini adalah belum 

adanya kompetensi khusus ahli nutrisi ternak yang memiliki kemampuan khusus 

dalam bidang pakan ruminansia dikarenakan tidak semua industry feedlot 

memiliki feedmill sendiri. Permasalahan tidak adanya kompetensi khusus ahli 

nutrisi pakan berpengaruh terhadap produktivitas industry feedlot, karena jenis 

sapi dan status fisiologi sapi yang berbeda menuntut kebutuhan pakan yang 

berbeda. Industry feedlot masih banyak bergantung pada pakan konsentrat dari 

pabrik.  
Perguruan Tinggi (PT) sebagai lembaga yang menghasilkan ahli nutrisi 

penggemukan sapi potong harus mempersiapkan SDM yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk dapat mengembangkan 

serta menerapkan ilmu dan teknologi pakan ternak. Oleh karena itu, Indonesia 

harus menciptakan competitive advantage atau keunggulan bersaing bagi setiap 

individu yang berfokus pada peningkatan kompetensi (Porter 1994). Rumusan 

masalah yang dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana permasalahan kompetensi yang dihadapi ahli nutrisi penggemukan 

sapi potong di Indonesia? 

2. Bagaimana menganalisis strategi pemenuhan kebutuhan kompetensi ahli nutrisi 

penggemukan sapi potong di Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis situasi permasalahan kompetensi ahli nutrisi penggemukan sapi 

potong di Indonesia. 

2. Menyusun strategi pemenuhan kebutuhan kompetensi ahli nutrisi 

penggemukan sapi potong di Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi yang dapat dijadikan masukan bagi pengambil keputusan guna 

menentukan kebijaksanaan perusahaan dan juga sebagai upaya membantu 

memecahkan masalah melalui pengambilan langkah-langkah efektif dalam 
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penerapan strategi pemenuhan kebutuhan kompetensi ahli nutrisi penggemukan 

sapi potong pada industry feedlot di Indonesia. 

2. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

perkembangan ilmu manajemen dan menambah kajian bagi ilmu manajemen 

khususnya sumber daya manusia untuk mengetahui strategi pemenuhan 

kebutuhan kompetensi ahli nutrisi penggemukan sapi potong yang tepat pada 

industry feedlot di Indonesia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada menyusun strategi dan 

menganalisis situasi permasalahan dalam pemenuhan kompetensi ahli nutrisi 

penggemukan sapi potong untuk meningkatkan daya saing industry feedlot di 

Indonesia. Analisis situasi permasalahan digambarkan dengan menggunakan Soft 

System Methodology berbasis rich picture dan menyusun strategi peningkatkan 

daya saing menggunakan Analitic Hierarchy Process (AHP) dengan in depth 

interview (wawancara) kepada para pakar yang berkompeten dalam ilmu nutrisi 

penggemukan sapi potong dan pemangku kebijakan yaitu pemerintah. 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kompetensi Berbasis Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu 

SDM, sehigga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Pemberdayaan terhadap 

sumber daya manusia pada perusahaan dapat dilakukan melalui program-program 

seperti pelatihan dan pengembangan karyawan (training and development), 

penilaian potensi karyawan (assessment), maupun penerapan program Human 

Resources Information System.  

Competency Based Human Resource Management (CBHRM) adalah suatu 

pola pendekatan di dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya 

manusia yang handal dengan memanfaatkan kompetensi sebagai titik sentralnya. 

CBHRM merupakan salah satu pendekatan manajemen sumber daya manusia 

berdasarkan kompetensi yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan, penilaian 

kinerja, penghargaan dan sanksi serta program pensiun. Tujuan dari CBHRM 

untuk mengelola sumber daya manusia sebagai modal atau capital intelectual 

melalui pembangunan kompetensi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin 

kompetitif, maka perusahaan dituntut untuk memberdayakan dan mengoptimalkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia (Boyaritz 

2004). 

Menurut Shermon (2004), kompetensi memiliki dua arti yang relevan, 

pertama adalah kemampuan individu untuk melakukan secara efektif di bidang 

pekerjaan yang relevan. Kedua adalah sebuah definisi dari apa yang diperlukan 

dari seorang individu untuk kinerja yang efektif. Strategis manajemen sumber 

daya manusia merumuskan dan melaksanakan sistem SDM, kebijakan sumber 
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