
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional saat sekarang masih bertitik tolak dibidang

Pembangunan Pertanian, ini termasuk pembangunan sub sektor

peternakan yang merupakan basis sumber pertumbuhan baru dan

diharapkan mengalami pertumbuhan produksi daging sebesar 5,48 persE'n

selama Pelita V. Kebutuhan konsumsi daging pada Pelita V sebanyak 1,42

kilogram/kapita /tahun, namun pada tahun 1995 konsumsi sudah

meningkat menjadi 1,80 kilogram/kapita/tahun. Untuk mencegah agar

tidak terjadi pertumbuhan negatif, maka perlu dilakukan impor sapi

hidup maupun daging dari luar negeri. Kebutuhan akan impor saat ini

sudah mencapai 25 persen atau setara dengan 500.000 ekor sapi.

Kebutuhan daging sapi dalam tahun mendatang akan semakin meningkat,

maka diperlukan upaya-upaya baru agar ketergantungan dari luar negeri

dapat ditahan dan diperkecil.

Pembangunan sub sektor peternakan sebagai bagian integral dari

pembangunan ekonomi, disektor pertanian diarahkan pada peningkatan

produksi pangan untuk memantapkan swasembada pangan sekaligus

memperbaiki mutu gizi, khususnya dengan memperbesar penyediaan

protein hewani, pada sisi lain peningkatan produksi daging bertujuan

memperbaiki taraf hidup peternak, memperluas kesempatan kerja dan

menjamin penyediaan daging yang berkualitas bagi masyarakat

http://www.mb.ipb.ac.id/



2

Perkembangan produksi daging sapi rata-rata menunjukan 3,4

persen pertahun, kerbau rata-rata meneapai 0,3 persen, sedangkan nilai

impor komoditas peternakan utarna menurut jenis produk untuk ternak

hidup rata-rata rneneapai 37,33 persen pertahun, sedangkan ternak

pedaging meneapai angka 13,38 persen pertahun (BPS,1993). Kebutuhan

akan daging setiap tahun serna kin meningkat mengingat kebutuhan gizi

hewani semakin diperlukan, oleh karena itu diperlukan pengembangan

Industri Peternakan Rakyat (IPR) dengan sapi Brahman Cross (import)

dari Australia yang reneana dikembangkan di Kawasan Timur Indonesia

(KTI).

Peternakan di L1donesia kini didominasi oleh peternakan rakyat

yang berskala kecil, sekitar 60 persen ternak besar yaitu sapi dan kerbau

terdapat dipulau jawa, sedangkan ternak ruminansia keeil dan unggas

seperti kambing jdomba dan ayam bukan ras diusahakan hampir semua

keluarga dalarn bentuk usaha sarnpingan, pengembangan usaha keluarga

tersebut dapat merupakan surnber pendapatan, apabila dikelola seeara

tepat dan jumlah besar (Delima dkk, 1995).

Pembangunan transrnigrasi di Indonesia salah satu tujuannya

adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, pernerataan pembangunan

wilayah Indonesia dan menumbuhkan basis-basis pertumbuhan ekonomi

baru, dalam hal ini dapat diartikan mengembangkan pola Indutri

Peternakan Rakyat (IPR) dalam kawasan pengembangan permukiman

transmigrasi.

Pengembangan ternak di kawasan transmigrasi merupakan

sindikasi Pemerintah, warga transmigran dan Investor (SwastajBUMN),
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dalam upaya l11eningkatkan kebutuhan sapi pedaging, ternak dan

penggemukan l11elalui pola kemitraan, yang diharapkan d<lpat

meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan transmigran dan investor.

Kondisi ini akan membuat tertariknya pihak investor mengel11bangk<ln di

daerah tranmigrasi terhadap komoditi peternakan mempllnyai aspek

pemasaran yang cerah baik pasar lokal mallpun pasar internasional.

Pel liang agribisnis peternakan selain menambah pendapatan, juga dapat

l11emperbaiki produktifitas daging nasional dan menambah poplilasi

ternak di Indonesia.

Pengembangan bidang lIsaha peternakan sapi di Daer~h

Transmigrasi merupakan bidang lIsaha peternakan sapi pedaging yang

akan dijadikan sebagai lIsaha pokok transmigran. Ternak yang pada

umumnya digunakan sebagai ternak kerja akan diarahkan untuk dapat

memproduksi daging yang lebih berkualitas.

Transmigrasi Pola Peternakan ini diharapkan mampu menjadikan

beberapa daerah transmigrasi sebagai sentra poduksi ternak, secara

bertahap dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan akan daging dari

luar negeri dan peternak-peternak keci!, pekerja-pekerja peternakan dari

Pulau Jawa bersama penduduk di sekitar lokasi di daerah transmigrasi

menjadi peternak hand aI serta berhasilnya usaha perusahaan inti selakll

investor yang mengembangkan pola ini secara kemitraan.

Transmigrasi Bidang Usaha Peternakan Sapi Pedaging ini

menggunakan standar usaha peternakan dalam 2 (dua) model

(Departemen Transl11igrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, ·1997), yailu

model (1) Bidang usaha peternakan sapi pedaging dengan model
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pembibitan sebagai usaha pendukung, dan model (2) Bidang usaha ternak

sapi dengan model pengembangbiakan sapi sebagai usaha pokok dengan

intensifikasi lahan pekarangan dan budidaya ayam buras secara semi

intensif sebagai usaha pendukung.(Departemen Transmigrasi dan

Pemukiman Perambah Hutan, 1997).

Model (1) dilaksanakan tahun anggaran 1997/1998 dengan sislelll

3:6:4, yaitu 3+6 adalah model pembibitan sebagai usaha pokok dengan

rincian 1 ekor jantan dan 8 ekor betina bunting, dengan alokasi sUlllber

dananya 3 ekor APBN dan 6 ekor Kredit KKPA. Sedang yang 4 ekor

adalah usaha penggemukan sapi secara intensif dengan alokasi sumber

dananya kredit KKPA, kredit komersial dan atau kredit memanfaatkan

hasil keuntungan BUMN. Kesinambungan usaha penggemukan ini untuk

tahap awal sampai transmigran siap menyediakan bakalan dari hasilusaha

pembibitan, ternak masih diimpor dari luar (Brahman Cross dari

Australia) dengan lama penggemukan 3 bulan (ltahun 3 periode).

Usaha peternakan sapi pedaging dengan model (1) ini diharapkan

pada tahap akhir pembinaan (tahun ke 5), semua transmigran peternak

sudah mandiri dan tidak tergantung lagi pada bantuan pemerintah.

Mekanisme kerja antara perusahaan inti, KUD/Transmigran slldah

berjalan mantap dan saling menguntungkan. Perusahaan inti tidak terlalu

banyak lagi mengadakan pembinaan teknis budidaya peternakan,

melainkan aktivitas lebih banyak difokuskan pada peningkatan kualitas

produk dan mencari peluang pasar. Komponen kredit yang Illenjadi

tanggungan transmigran sudah dapat diselesaikan lebih kurang 50 % (lim"

pulllh persen) dari total pinjaman dan berpenghasilan bersih lllinill1<1l
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Rp.3.500.000,-/KK/tahun, dengan harapan pada tahun ke 9 (sembil,ul)

semua ptnJaman sudah diselesaikan atau dilllnasi (Departemen

Transmigrasi dan Pemllkiman Perambah Hutan,1997).

Vji coba model (1) dilaksanakan tahun 1997/1998 di lok.lsi

transmigrasi Bupul Kabupaten Merauke Propinsi Irian Jaya dengan target

penempatan 300 KK transmigran peternak. Investasi tahun I oleh

pemerintah melalui APB antara lain sarana dan prasarana fisik, ternak

sapi Brahman Cross dari Australia 1 ekor jantan dan 2 ekor betina per KK

dan paket pembinaan tahlln 1. Sedangkan tahun ke II (1998/1999) investasi

lanjut berupa 6 ekor betina kredit KKPA dan 4 ekor penggemukan dari

Inti.

Dari uraian di muka terdapat kecenderungan bahwa pemerintah

mengambil kebijakan portofolio dari berbagai sumber dana dengan bllnga

ringan llntuk meningkatkan kelayakan investasi program tersebllt.

Dengan dentikian perlu dibuktikan apakah program tersebllt layak atau

tidak.

B. Identifikasi Masalah

1. Menurllnnya populasi ternak di Indonesia yang disebabkan sistem

blldidaya dan pasca panen yang beillm memadai kecenderungan

hanya bersifat tradisional.

2. Ketersediaan akan daging sebagai protein hewani setiap tahun

semakin menurun, dilain pihak adanya peningkatan permintaan

terhadap daging sapi yang disebabkan berkllrangnya populasi

ternak.
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3. Pasokan sapi bakalan lokal relatif lebih rendah dibandingkan

dengan sapi impor (khususnya dari Australia).

4. Perlunya pemanfaatan lahan pertanian di daerah transllligr<lsi,

Illengingat bellllll ada pengembangan pola ternak secara khuslls.

5. Memanfaatkan komoditi unggulan di daerah transllligrasi mel,lllIi

usaha tani berbasis sapi pedaging.

6. Kecenderungan tingkat pendapatan transmigran rendah, sehinggd

diperlukan pola baru sebagai solusi terhadap peningkdtan

pendapatan.

7. Kurang berminatnya investor menanamkan modalnya dibidang

peternakan sapi dengan pola kemitraan yang disebabkan resiko

yang tinggi.

8. Kurang adanya perusahaan yang bergerak dibidang asuransi lIntlik

menjamin pola pengembangan ternak.

9. Lemahnya arus teknologi pengepakan, sehingga kecenderungan

peternak mengembangkan usahanya dekat dengan kota

/konsumen daging.

10. Kurangnya peternak sapi yang berskala besar, pada um umnya

hanya berskala kecil dan bersifat tradisional.

11. Adanya kekhawatiran pihak perbankan untuk memberikan kredit,

terutama dalam kegiatan pembibitan ternak.

C. Perumusan Masalah

Menurunnya populasi ternak dan daging sapi membuat pemikiran

bagaimana membudidayakan ternak dengan poJa kemitraan, sehingga
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Apakah pengembangan pola sapi Brahman Cross dengan pola kemitraan

l1lodel3 : 6: 4 dapat meningkatkan pendapatan petani transmigran plasma

dan layak bagi Inti perusahaan penanam modal yang mengembangkan

pola ternak di daerah transl1ligrasi ?

D. Tujuan Penelitian

Penelilian ini berfungsi untuk mengetahui Apakah?

mengembangkan pola ternak sapi Brahman Cross di Daerah Tranl1ligrasi

UPT Bupul Kabupaten Merauke Propinsi Irian Jaya, dengan pola

kemitraan Model 3: 6 : 4 dari sisi analisis finansial Layak dilaksanakan

oleh Inli Perusahaan sebagai penanam modal dan sekaligus meningkatkan

pendapatan petani transmigran dari target minimal yang ditetapkan

Pemerintah dalam hal ini Departemen Transmigrasi dan Pemukiman

Perambah Hutan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelilian ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pala ternak di

Departemen Transmigrasi dan Pemukil1lan Perambah Hutan, khususnya

di Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya.. Penelitian ini juga dapat

merupakan sebagai dasar perlimbangan dalam memutuskan layak atau

Iidaknya suatu prayek dengan pala ternak Sapi Brahman Cross, sehingga

dapat menjadi acuan dan referensi kelayakan.
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Memberikan Informasi dan gambaran bagi para calon Investor

dibidang Industri Peternakan Rakyat dengan kemitraan, karena kurang

minatnya investor menanamkan modal dibidang peternakan Sapi

Brahman.
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