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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Departemen Transmigrasi dan PPH, (1995) ,

bahwa Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang

mampu mengekspor sapi pedaging ke luar negeri sampai tahun

1970-an, terutama ke negara Hongkong dan Taiwan. Pada

masa itu dalam jumlah tertentu Indonesia masih mampu

mengekspor secara kontinu baik dari segi kuantitas maupun

kualitas yang dapat diterima oleh negara-negara pengimpor

tersebut. Namun sejak tahun 1974, Indonesia sudah mulai

menghentikan ekspor sapi ke luar negeri, karena kebutuhan

dalam negeri sendiri sudah mulai meningkat dan kelestarian

sumber daya ternak sapi sudah harus dipertahankan agar

populasinya tidak terus menurun. Untuk meningkatkan

kembali populasi ternak sapi pedaging di Indonesia, maka

Pemerintah mengadakan larangan ekspor sapi pedaging sejak

tahun 1974.

Disamping itu, menurut data dari Direktorat Jenderal

Peternakan (1995), menunjukkan sampai tahun 1997, populasi
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ternak terus mengalami penurunan dan baru pada tahun 1978

tampak mulai adanya peningkatan walaupun masih sangat

kecil. Untuk dapat mempertahankan kelestarian sumber daya

ternak sapi pedaging, pertumbuhan bersih populasi ternak

sapi per tahun harus dapat dipertahankan 3,9 persen.

Harapan itu ternyata tidak dapat tercapai. Selama 12 tahun

terakhir pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 1,8 persen

dan pada Pelita VI Indonesia harus mengimpor ternak dengan

jumlah yang cukup besar agar tidak terjadi pertumbuhan

yang negatif. Kondisi ini tidak diinginkan sebab

menghambat kelancaran proses pembangunan Indonesia

terutama menambah ketergantungan dengan pihak luar negeri

(negara tertentul dan mengurangi cadangan devisa.

Populasi sapi terbesar di Indonesia terdapat di Pulau

Jawa. Akan tetapi terjadi penurunan populasi ternak sapi

pedaging di pulau Jawa dan diduga akan cenderung terus

menurun. Pulau Jawa dengan luas yang lebih kurang 6

persen dari total luas Indonesia dan dengan penduduk

berjumlah lebih dari 200 juta orang akan mempersempit

ruang gerak pengembangan ternak sapi pedaging. Di samping

itu di Jawa saat ini diperkirakan 40.000 ha areal

pertanian berubah fungsinya setiap tahun untuk berbagai
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kepentingan seperti: pemukiman, pembangunan industri, dan

prasarana jalan. Disamping itu juga telah terjadi pula

perubahan pola tanaman dengan tanaman yang produk

ikutannya tidak dapat dipergunakan sebagai makanan ternak.

Keadaan yang demikian menyebabkan makin berkurangnya

produksi hijauan dan pakan ternak yang akan berpengaruh

terhadap daya dukung peternakan sapi pedaging. Pulau Bali

juga memiliki populasi sapi yang eukup besar. Namun

prioritas pembangunan Bali sebagai daerah tujuan wisata

akan memberikan pengaruh yang eukup besar dalam mengurangi

daya tampung ternak sapi Bali.

Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan populasi

sapi pedaging di Indonesia melalui program, antara lain:

Bantuan Presiden, Panea Usaha Ternak Potong, Proyek Kredit

Pedesaan (Rep) , Intensifikasi Ternak Kerja dan

Intensifikasi Kawin Suntik. Walaupun program tersebut

dapat dinilai berhasil namun belum mampu mengantisipasi

meningkatnya permintaan.

Menurut Departemen Transmigrasi dan PPH, 1995

dij elaskan bahwa pada saat ini permintaan daging semakin

meningkat dan impor setiap tahun juga meningkat karena

peternakan rakyat tidak mampu menutupi kebutuhan. Sebagai
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gambaran realisasi impor sapi pada tahun 1992 sebanyak

22.900 ekor, tahun 1993 sebanyak 56.000 ekor, tahun 1994

sebanyak 122.900 ekor, tahun 1995 sebanyak 246.900 ekor

dan tahun 1996 mencapai 285.000 ekor. Disamping sapi

diimpor juga daging yang berbentuk segar dan beku juga

cenderung meningkat dengan data sebagai berikut tahun

1992 sebanyak 12.000 ton, tahun 1993 sebanyak 10.000 ton,

tahun 1994 sebanyak 15.700 ton, tahun 1995 sebanyak 17.300

ton dan tahun 1996 sebanyak 25.000 ton (Deptrans dan PPH,

1995) .

Konsumsi daging mengalami peningkatan, kalau pada

awal Pelita V adalah 1,42 kg/kapita/tahun, maka pada tahun

1995 daging sudah meningkat menjadi 1,80 kg/kapita/tahun.

Untuk mencegah agar tidak terjadi pertumbuhan negatif,

maka perlu dilakukan impor sapi hidup maupun daging dari

luar negeri. Kebutuhan akan impor pada saat ini sudah

mencapai 25 persen atau setara dengan 500.000 ekor sapi.

Kebutuhan daging sapi dalam tahun mendatang akan semakin

meningkat. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan baru

agar ketergantungan dari Luar Negeri dapat dihilangkan

atau diperkecil.
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Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan

bahwa peningkatan permintaan ternak atau daging sapi

pedaging tidak diimbangi dengan produksi atau pasokan

dalam negeri yang berarti sehingga mendorong terj adinya

peningkatan impor ternak/daging sapi. Salah satu upaya

yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan pola

usaha peternakan di daerah trasmigrasi. Melalui pola ini,

usaha ternak sapi pedaging dapat dijadikan sebagai usaha

pokok transmigran. Ternak yang selama ini pada umumnya

digunakan sebagai ternak kerja akan diarahkan untuk dapat

memproduksi daging yang lebih berkualitas. Pola usaha

ternak sapi pedaging ini diharapkan akan dapat menjadi

sentra produksi ternak sapi untuk mengimbangi semakin

turunnya daya dukung pulau Jawa untuk usaha peternakan

sapi. Diharapkan melalui pola ini secara bertahap akan

dapat mengurangi ketergantungan terhadap penyediaan daging

sapi dari impor.

Peternak-peternak sapi di pulau Jawa yang kecil-kecil

serta pekerj a -pekerj a peternakan di pulau Jawa bersama

penduduk-penduduk di Luar Jawa yang dilatih untuk jadi

peternak, merupakan sasaran pengarahan dari pengembangan

transmigrasi pola peternakan. Untuk itu pada tahun
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anggaran 1996/1997 Departemen Transmigrasi dan PPH akan

menyusun reneana teknis satuan pemukiman {RTSP} pola

peternakan, antara lain: di lokasi Muara Langun, Propinsi

Kalimantan Timur.

1.2. Perumusan Masalah

Program pengernbangan pemukiman transmigrasi pola

usaha ternak sapi pedaging ini akan melibatkan beberapa

instansi Pemerintah yaitu: Departemen Pertanian/Ditjen

Peternakan, Departemen Koperasi dan PPK, Badan Pertanahan

Nasional, Departemen Transmigrasi dan PPH dan Pemerintah

Daerah setempat serta Perusahaan Inti Rakyat Peternakan.

Penyelenggaraan program transmigrasi peternakan sapi

pedaging pada dasarnya mempunyai keterkaitan erat dengan

program pengernbangan peternakan Ditjen. Peternakan dan

investor-investor yang bergerak di bidang usaha komoditi

peternakan. Pengembangan usaha peternakan sapi pedaging

di Daerah Transmigrasi dimaksudkan untuk mendukung

pernbangunan seeara nasional. Langkah tersebut ditempuh

sebagai upaya mempereepat keberhasilan pernbangunan

transmigrasi melalui kerj a sarna denngan berbagai sektor,

baik sektor pemerintah maupun sektor swasta yang
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berkompeten di bidang peternakan sapi dan terkait erat

dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan.

Pada dasarnya pokok permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah: seberapa besar potensi pasar

daging sapi yang dapat diisi oleh pengembangan

transmigrasi pola usaha peternakan sapi. Sej auhmana bisa

menggantikan pasokan daging sapi yang selama ini banyak

dipenuhi oleh impor ternak sapi hidup maupun daging beku.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, bagaimana program

menawarkantransmigrasi

menguntungkan

dapat

bagi peserta

pola

transmigran,

usaha

serta

yang

bagi

investor swasta yang bergerak dalam "agribisnis sapi potong

dalam suatu pola kemitraan yang saling menguntungkan.

Pada umumnya pembangunan pemukiman transmigrasi yang

baru (PTB) didominasi oleh kegiatan usaha pokok di sektor

pedaging akan dikembangkan dalam skala ekonomi,

primer. Dilain pihak jika komoditi peternakan sapi

maka

membutuhkan penanganan khusus baik dari segi budidaya

maupun pemesarannya, sehingga penyelenggara pemukiman

transmigrasi dengan usaha pokok peternakan sapi pedaging

harus mempertimbangkan aksesibilitas lokasi pemukiman

dari pusat pemasaran dan besaran lokasi pemukiman harus
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serta

penyediaan bibit/bakalan secara kontinyu, tepat waktu dan

tepat mutu.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a. Seberapa besar permintaan, produksi, dan peluang pasar

daging sapi di lokasi transmigrasi, yang dalam kasus ini

diambil lokasi di Propinsi Kalimantan Timur ?

b. Bagaimana memanfaatkan peluang pasar tersebut dengan

suatu strategi pemasaran yang tepat ?

c. Bagaimana pengembangan transmigrasi pola usaha peternakan

sapi dapat memanfaatkan peluang pasar tersebut dalam

suatu pola kemitraan yang menguntungkan bagi petani

transmigran dan investor inti ?

d. Sejauhmana pola usaha peternakan sapi tersebut memberikan

keuntungan bagi petani transmigran sebagai plasma ?
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Pene1itian.

Berdasarkan hasil perumusan masalah tersebut diatas,

maka tujuan penelitian dan kegunaan ini dirumuskan sebagai

berikut :

a. Tujuan penelitian ini adalah:

• Menghitung tingkat konsumsi, produksi, dan peluang pasar

daging/ternak sapi di lokasi transmigrasi, dalam hal ini

kasus di propinsi Kalimantan Timur.

• Memberikan alternatif strategi pemasaran untuk

memanfaatkan peluang pasar tersebut dengan pola usaha

tranmigrasi peternakan sapi.

• Menghitung keuntungan ekonomis dari usahatani petani

peserta program transmigrasi dengan pola usaha peternakan

sapi.

b. Kegunaan penelitian ini adalah

• Sebagai sumbangan pemikiran kepada manajemen di

Pertanian

Departemen

Peternakan,

Transmigrasi

Departemen

dan Direktorat

dalam

Jenderal

rangka
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pengembangan permukiman transmigrasi pola peternakan sapi

pedaging.

• Memberikan gambaran tentang pola usaha dalam memproduksi

ternak sapi pedaging di lokasi transmigrasi dalam rangka

mengisi peluang pasar dengan memanfaatkan sumber daya

alam dan sumber daya manusia transmigran .

• Memberikan gambaran profil usaha kepada investor swasta

yang berminta untuk melakukan investasi dalam

pengembangan pemukiman transmigrasi, juga kepada petani

yang berminat untuk berpartisipasi dalam program

tersebut.
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