
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan dunia terhadap pangan hewani (daging, telur dan susu serta produk

olahannya) sangat besar dan diproyeksikan akan meningkat sangat cepat selama

periode tahun 2005-2020 mendatang khususnya di negara-negara sedang

berkembang. Permintaan dunia terhadap pangan hewani antara lain disebabkan

oleh peningkatan jumlah penduduk dunia, tingkat pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin meningkat, pendidikan gizi yang semakin baik

sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pangan hewani, serta

perdagangan antar pulau dan daerah yang lancar.

Penduduk dunia saat ini sekitar 6,3 milyar dan diperkirakan meningkat

sebanyak 76 juta jiwa setiap tahunnya. Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar

5,3 milyar (84%) diantaranya berdomisili di negara-negara sedang berkembang

yang rata-rata tingkat konsumsi protein hewaninya relatif sangat rendah.

Indonesia termasuk negara sedang berkembang, dengan jumlah penduduk

sekitar 212 juta jiwa dan laju pertumbuhan rata-rata 1,5% per tahun serta

peningkatan pendapatan per kapitanya sekitar 3% per tahun. Dari jumlah

penduduk tersebut tentunya membutuhkan pangan hewani yang cukup besar



dan diproyeksikan meningkat sangat cepat pada masa mendatang (Dirjen

Peternakan, 2009).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya protein hewani juga ikut mendorong meningkatnya permintaan

terhadap pangan hewani. Untuk memenuhi permintaan tersebut, produksi ternak

domestik belum mampu untuk mencukupinya, sehingga harus dipenuhi melalui

impor yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Peternakan kini menjadi subsektor yang strategis dalam upaya mencapai

ketahanan pangan nasional, peningkatan gizi masyarakat, dan penyerapan

tenaga kerja. Namun, hal tersebut harus dicapai dengan menghadapi tantangan

yang cukup banyak, diantaranya ancaman produk impor illegal, penurunan

mutu bibit ternak besar, kebijakan pemerintah di bidang peternakan, dan

ketergantungan pakan ternak impor.

Tuntutan akselerasi pembangunan peternakan untuk memenuhi permintaan

produk peternakan yang sangat cepat disatu sisi dan kondisi nyata kinerja

pembangunan peternakan yang belum optimal, perlu diformulasikan melalui

strategi dan kebijakan yang komprehensif, sistematik, terintegrasi baik vertikal

maupun horizontal, berdaya saing, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Kecukupan pangan (protein hewani) yang berfungsi menyehatkan dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, agribisnis berbasis peternakan yang

merupakan salah satu pilar pembangunan sosial ekonomi, pemanfaatan dan



pelestarian sumber daya peternakan yang seimbang, menjadi blue print

pengembangan peternakan di masa mendatang.

Salah satu upaya untuk memperluas pengembangan sektor peternakan adalah

beternak sapi potong. Beternak sapi potong mempunyai prospek yang cerah

karena relatif mudah dilakukan oleh siapa saja, tidak memerlukan teknologi

tinggi dan dapat dilakukan pada lahan sempit. Ternak sapi memiliki manfaat

lebih luas dan bernilai ekonomis lebih besar daripada ternak lain. Usaha ternak

sapi merupakan usaha yang lebih menarik sehingga mudah merangsang

pertumbuhan usaha. Populasi ternak menurut jenis ternak di Indonesia tahun

2005-2009 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi Ternak menurut Jenis Ternak di Indonesia tahun 2005-2009.

Jenis Ternak 2005 2006 2007 2008 2009
Proporsi Growth

(%/ th) (%/ th)

Ternak Besar

Sapi Potong 11.137.000 11.298.000 10.504.000 10.533.000 10.680.000 79,36 -0,98

Kerbau 2.333.000 2.403.000 2.459.000 2.403.000 2.428.000 17,62 1,02

Kuda 422.000 419.000 413.000 397.000 406.000 3,01 -0,94

Jumlah 13.892.000 14.120.000 13.376.000 13.333.000 13.514.000 100 %

Ternak Kecil

Kambing 12.464.000 12.549.000 12.722.000 12.781.000 13.182.000 48,03 1,42

Domba 7.401.000 7.641.000 7.811.000 8.075.000 8.307.000 29,58 2,93

Babi 5.369.000 5.927.000 6.151.000 5.980.000 6.267.000 22,39 4,05

Jumlah 25.234.000 26.117.000 26.684.000 26.836.000 27.756.000 100%

Ternak Unggas

Ayam Buras 268.039.000 275.292.000 277.357.000 276.989.000 286.690.000 23,23 3,82

Ayam Ras Petelur 70.254.000 78.039.000 79.206.000 93.416.000 98.491.000 7,04 8,99

Ayam Ras Pedaging 621.870.000 865.075.000 847.744.000 778.970.000 864.246.000 66,74 9,98

Itik 32.068.000 46.001.000 33.863.000 32.573.000 34.275.000 3,00 4,62

Jumlah 999.231.000 1.264.407.000 1.238.170.000 1.181.948.000 1.283.702.000 100%

Total Keseluruhan 1.031.357.000 1.304.644.000 1.278.230.000 1.222.117.000 1.324.972.000

Sumber : Ditjen Peternakan, 2009



Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan populasi ternak besar lebih kecil

dibandingkan pertumbuhan populasi ternak kecil dan unggas. Sapi potong

memiliki rata-rata proporsi populasi per tahun yang paling tinggi dibandingkan

ternak besar lainnya walaupun pertumbuhannya masih rendah. Pada tahun

2005-2009, populasi sapi potong mengalami trend penurunan rata-rata sebesar

0,98 persen per tahun yaitu 11.137.000 ekor pada tahun 2005, menjadi

10.680.000 ekor pada tahun 2009. Penurunan populasi dalam lima tahun

tersebut disebabkan oleh laju kenaikan kelahiran yang rendah, yaitu rata-rata

2,96 persen dengan laju tingkat kematian rata-rata 3,37 persen, dan laju tingkat

pemotongan rata-rata mencapai 3,3 persen.

Kondisi saat ini pertumbuhan populasi sapi potong dari tahun 2003-2007 baru

mencapai rata-rata 3,7 persen per tahun atau dari 10,68 juta ekor (2005)

meningkat menjadi 11,36 juta ekor (2007). Sedangkan tingkat pemotongan

ternak sapi rata-rata sebesar 3,64 persen per tahun atau dari 1,65 juta ekor

(2005) meningkat menjadi 1,92 juta ekor (2007). Kekurangan kebutuhan untuk

konsumsi dipenuhi dari impor ternak dan daging sapi dengan peningkatan rata-

rata sebesar 14,76 persen per tahun ternak bakalan atau dari 323 ribu ekor

(2005) menjadi 496 ribu ekor (2007) dan impor daging meningkat dari 55,82

ribu ton (2005) menjadi 69,05 ribu ton (2007).

Usaha ternak di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga

kategori ditinjau dari pelakunya, yaitu : (1) yang dikelola oleh petani secara

tradisional, (2) yang diusahakan secara komersial oleh perusahaan besar, dan



(3) yang diusahakan oleh sistem inti-plasma. Secara umum produksi ternak di

Indonesia didominasi oleh usaha ternak skala rumah tangga yang dikelola

secara tradisional (99,70%) dan sisanya sebesar (0,30%) diusahakan oleh

perusahaan berskala besar (Soedjuna, 2006).

Sistem produksi daging sapi di Indonesia secara tradisional dicirikan oleh skala

usaha kecil yang memelihara hanya 1-3 ekor sapi/ rumah tangga. Tenak sapi

dipelihara sebagai sumber tenaga kerja untuk pengolahan lahan serta sebagai

tabungan, bukan untuk tujuan memproduksi daging. Pemeliharaan dilakukan

secara tradisional dengan kualitas pakan yang rendah sehingga kualitas hasil

ternak juga rendah. Untuk memberikan peluang ke arah perubahan dari kondisi

yang kurang menguntungkan tersebut, pemerintah memfasilitasi pihak swasta

dalam upaya modernisasi industri sapi potong nasional. Upaya tersebut

diarahkan kepada perbaikan manajemen pemeliharaan dan kesejahteraan petani-

peternak kecil yang menghasilkan produk ternak sapi potong (Soedjuna, 2006).

Pemerintah pusat telah mencanangkan  swasembada daging tahun 2014. Upaya-

upaya kongkrit pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014

dilatarbelakangi data yang ada, bahwa Indonesia hanya mampu memenuhi 72

persen konsumsi masyarakat akan daging sapi. Sedangkan 28 persen dipenuhi

melalui impor ternak bakalan dan daging beku yang diperkirakan akan

meningkat apabila tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan (Kompas,

2010).



Implikasinya agar Indonesia mampu swasembada daging sapi pada tahun 2014,

maka pemerintah perlu melakukan upaya khusus yang lebih serius lagi dalam

memacu produksi dalam negeri. Upaya khusus tersebut dapat dilakukan

melalui Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS)

dimana pada tahun 2014 diharapkan kebutuhan konsumsi masyarakat dapat

dipasok dari sumberdaya ternak domestik sebesar 90-95 persen (Dirjen

Peternakan, 2009).

Upaya Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS)

dimulai tahun 2008 melalui 7 (tujuh) langkah operasional yang difokuskan pada

18 provinsi yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) daerah prioritas berdasarkan

potensi sumberdaya (lahan, ternak, SDM, teknologi, sarana pendukung, pola

budidaya dan pasar) yaitu : (1) Daerah Prioritas Inseminasi Buatan, (2) Daerah

Campuran Inseminasi Buatan, dan (3) Daerah Prioritas Kawin Alam (Dirjen

Peternakan, 2009).

Pemerintah pusat telah mencanangkan untuk swasembada daging tahun 2014

dan Provinsi Lampung merupakan lumbung ternak nasional yang sangat

potensial untuk dikembangkan lebih profesional. Saat ini Provinsi Lampung

sebagai bumi agribisnis sekaligus sebagai lumbung ternak nasional, sebagai

daerah sentra sapi hasil inseminasi buatan dan kawin memiliki prospek

mensukseskan swasembada daging nasional.



Provinsi Lampung pada tahun 2007 memiliki populasi ternak sapi potong

sebanyak 406.845 ekor (menyumbang populasi sapi potong di Indonesia

dengan proporsi 3,98 persen) atau menempati urutan ke 8 di Indonesia setelah

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara

Timur, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Produksi sapi potong di

Provinsi Lampung perlu ditingkatkan agar dapat menyumbang total populasi

sapi potong di Indonesia dengan proporsi yang lebih besar lagi mengingat

Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung ternak di Indonesia yang

memiliki potensi untuk ditingkatkan (Dirjen Peternakan, 2008).

Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar untuk dapat mengembangkan

peternakan. Lampung memiliki banyak pabrik pakan ternak (feed mill),

breeding, rumah potong ayam dan penghasil jagung terbesar di Indonesia.

Namun, saat ini Provinsi Lampung masih belum dapat memaksimalkan

potensinya sebagai lumbung ternak mengingat baru dapat menyumbang 3-5

persen dari total produksi nasional, dimana seharusnya Lampung mampu

menyumbang 15-20 persen produksi nasional. Populasi Ternak di Provinsi

Lampung Tahun 2003-2009 dapat di lihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Populasi Ternak di Provinsi Lampung tahun 2003-2009.

Jenis Ternak 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Proporsi

(%/ th)

Growth

(%/ th)

Ternak Besar

Sapi Potong 373.534 381.934 387.350 391.846 417.129 401.636 410.165 89,32 1,61

Kerbau 50.012 50.095 52.351 52.203 49.219 36.408 38.991 10,64 -3,38

Kuda 178 182 196 176 192 206 196 0,04 1,88

Jumlah 423.724 432.211 439.897 444.225 466.540 438.250 449.352 100,000

Ternak Kecil

Kambing 726.350 761.490 810.456 824.235 927.736 979.034 955.901 85,73 4,78

Domba 46.273 59.063 66.038 67.999 75.556 70.884 83.382 6,72 10,83

Babi 94.188 80.723 83.131 81.556 64.311 60.144 63.092 7,55 -5,99

Jumlah 866.811 901.276 959.625 973.790 1.067.603 1.110.062 1.102.375 100,000

Ternak Unggas

Ayam Buras 15.163.784 15.178.000 12.601.928 12.777.348 13.940.992 12.240.882 10.309.346 35,37 -5,73

Ayam Ras 1.780.313 2.051.600 1.648.030 1.653.219 1.661.242 2.426.900 1.871.253 5,02 3,26

Petelur

Ayam Ras 22.521.970 23.640.000 22.705.716 24.902.989 21.747.209 21.094.571 15.033.671 58,17 -5,62

Pedaging

Itik 426.205 515.927 635.076 648.805 628.904 439.567 467.457 1,44 3,25

Jumlah 39.892.272 41.385.527 37.590.750 39.982.361 37.978.347 36.201.920 27.681.727 100,000

Total

Keseluruhan 41.182.807 42.719.014 38.990.272 41.400.376 39.512.490 37.750.232 29.233.454

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2009

Pada Tabel 2 terlihat populasi sapi potong lebih besar dibandingkan dengan

populasi ternak besar lainnya di Provinsi Lampung dengan proporsi rata-rata

89,32 persen per tahun. Produksi sapi potong yang besar menyebabkan

ketersediaan daging sapi untuk memenuhi konsumsi daging sapi di Provinsi

Lampung tinggi yang pada akhirnya selalu terdapat surplus daging sapi yang

kemudian dapat diekspor ke luar daerah untuk memenuhi permintaan daging

sapi di Indonesia. Walaupun jika dilihat dari pertumbuhan tiap tahunnya,

populasi sapi potong di Provinsi Lampung masih kecil yakni 1,61 persen per

tahun lebih kecil dari pertumbuhan ternak kuda, kambing, domba, ayam ras



petelur, dan itik. Populasi ternak sapi potong tertinggi terdapat di Kabupaten

Lampung Tengah yang merupakan sentra produksi sapi potong. Secara rinci

populasi ternak sapi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2007-

2009 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Populasi ternak sapi potong Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung
tahun 2007-2009.

Nama Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009

Proporsi

(%/ tahun)

Growth

(%/ tahun)

Kabupaten Lampung Barat 14.904 14.972 15.284 3,68 0,34

Kabupaten Tanggamus 7.678 7.352 14.968 2,44 22,05

Kabupaten Lampung Selatan 83.084 71.464 55.719 17,11 -3,41

Kabupaten Lampung Timur 51.323 55.204 59.245 13,49 2,72

Kabupaten Lampung Tengah 139.451 138.031 138.433 33,84 -0,19

Kabupaten Lampung Utara 27.740 17.290 19.307 5,24 -4,98

Kabupaten Way Kanan 25.850 26.192 26.422 6,39 0,40

Kabupaten Tulang Bawang 63.941 67.758 77.332 17,01 3,40

Kota Bandar Lampung 1.156 1.241 1.253 0,30 1,82

Kota Metro 2.002 2.132 2.202 0,52 1,90

Total (Lampung) 417.129 401.636 138.433 100,000

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2010

Dari Tabel 3 terlihat bahwa populasi sapi potong terbanyak terdapat di

Kabupaten Lampung Tengah. Mulai tahun 2007 hingga tahun 2009 Kabupaten

Lampung Tengah menyumbang populasi sapi di Provinsi Lampung tertinggi

dengan proporsi sebanyak 33,84 persen per tahun, walau pada tahun 2007

hingga tahun 2009 mengalami penurunan pertumbuhan populasi rata-rata

sebesar 0,19 persen per tahun. Berikut ini akan disajikan populasi sapi di

Kabupaten Lampung Tengah Per Kecamatan tahun 2008-2009 pada Tabel 4.



Tabel 4. Populasi sapi potong di Kabupaten Lampung Tengah per Kecamatan
tahun 2008-2009.

Nama Kecamatan 2008 2009
Proporsi

(%/ tahun)
Growth

(%/ tahun)

Padang Ratu 3.666 3.704 2,67 1,04
Anak Tuha 1.935 1.955 1,41 1,03
Pubian 5.501 5.559 4,00 1,05
Selagai Lingga 1.996 2.017 1,45 1,05
Anak Ratu Aji 1.534 1.550 1,12 1,04
Kalirejo 2.180 1.802 1,44 -17,34
Sendang Agung 1.534 1.550 1,12 1,04
Bangun Rejo 3.624 3.662 2,64 1,05
Gunung Sugih 2.783 2.115 1,77 -24,00
Bekri 4.305 4.828 3,30 12,15
Bumi Ratu Nuban 1.297 1.311 0,94 1,08
Trimurjo 1.102 595 0,61 -46,01
Punggur 2.214 2.237 1,61 1,04
Kota Gajah 3.546 3.583 2,58 1,04
Seputih Raman 14.642 14.796 10,65 1,05
Terbanggi Besar 11.727 11.850 8,53 1,05
Seputih Agung 1.332 1.346 0,97 1,05
Way Pengubuan 2.100 2.122 1,53 1,05
Terusan Nunyai 1.374 1.388 1,00 1,02
Seputih Mataram 15.835 15.965 9,74 0,82
Bandar Mataram 4.624 4.673 11,50 1,06
Seputih Banyak 13.231 13.704 3,36 3,57
Way Seputih 5.510 4.982 3,80 -9,58
Rumbia 15.264 11.324 9,62 -25,81
Bumi Nabung 5.040 5.093 3,67 1,05
Seputih Surabaya 4.019 4.061 2,92 1,05
Bandar Surabaya 6.116 6.164 4,44 0,78
Putra Rumbia - 4.497 1,63 0

Total (Kab. Lampung Tengah ) 138.031 138.433 100,000

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Tengah, 2010

Pada Tabel 4 terlihat salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang

memiliki jumlah populasi ternak sapi potong yang besar adalah Kecamatan

Terbanggi Besar yang mensuplai ternak sapi potong sebanyak 8,53 persen

(urutan kelima) dari total populasi sapi potong di Kabupaten Lampung Tengah

setelah Kecamatan Bandar Mataram, Seputih Raman, Seputih Mataram, dan

Rumbia. Hal tersebut lumrah mengingat di Kecamatan Terbanggi Besar

terdapat PT. GGLC yang merupakan salah satu perusahaan peternakan sapi

potong yang selalu melakukan kemitraan dengan petani-peternak dan mensuplai

bakalan ternak untuk dibudidayakan. Namun pertumbuhan populasi sapi potong

tahun 2008-2009 di Kecamatan Terbanggi Besar masih kecil yakni 1,05 persen



(ekor) (ekor) (ekor)

2003 373.534 251.943 121.591

2004 381.934 237.643 144.291

2005 387.350 238.323 149.027

2006 391.846 231.880 159.966

2007 417.129 256.204 160.925

2008 401.636 201.059 200.577

2009 410.165 207.933 202.232

Jumlah 2.763.594 1.624.985 1.138.609

Rata-Rata/tahun 394.799,14 232.140,71 162.658,43

Persentase (%) 100,00 58,80 41,20

per tahun, hal ini dapat ditingkatkan dengan jalan kemitraan PIR Penggemukan

sapi potong antara PT.GGLC dan petani-peternak di kecamatan tersebut.

Komposisi antara populasi, konsumsi, dan pengeluaran ternak sapi potong di

Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Populasi, Konsumsi, dan Pengeluaran ternak sapi potong Provinsi
Lampung Tahun 2003-2009.

Tahun
Populasi ternak Konsumsi ternak Pengeluaran ternak

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2010

Pada Tabel 5 terlihat bahwa di Provinsi Lampung populasi ternak sapi potong

lebih besar daripada konsumsi terhadap sapi potong, sehingga Provinsi

Lampung memiliki surplus ternak sapi potong dan dapat melakukan ekspor

ternak sapi potong ke luar daerah yakni ke DKI, Jawa Barat, Banten/ Serang,

Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Bengkulu. Namun

sumbangan ternak sapi potong dari Provinsi Lampung masih sedikit sehingga

masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjadikan Provinsi Lampung

Lumbung Ternak andalan di Indonesia.



Selain masalah produksi daging sapi yang harus ditingkatkan untuk memenuhi

konsumsi dalam negeri, perlu juga diperhatikan faktor tenaga kerja dan sumber

daya manusia yang disiapkan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas

usaha ternak, dimana keberhasilan pembangunan subsektor peternakan tidak

dapat hanya diukur dari kemampuannya meningkatkan produksi daging saja,

tetapi juga harus berkemampuan untuk meningkatkan pemberdayaan

masyarakat peternak (terlihat dari serapan tenaga kerja di sektor peternakan

khususnya sapi potong yang semakin tinggi) dalam rangka meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan keluarganya,  dimana diketahui bahwa Indonesia

memiliki jumlah tenaga kerja besar.

Penduduk usia kerja tahun 2007 di Provinsi Lampung berjumlah 5.101.440 jiwa

yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sebanyak 3.550.483 jiwa dan bukan

angkatan kerja sebesar 1.550.957 jiwa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk

yang bekerja (3.281.351 jiwa) dan pengangguran (269.132 jiwa), sedangkan

yang termasuk bukan angkatan kerja adalah sekolah (381.697 jiwa), mengurus

rumah tangga (952.333 jiwa) dan lainnya (216.927 jiwa) (BPS, 2008).

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar memang memberikan masalah

jika tidak didukung dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja

untuk menyerap pertambahan angkatan kerja yang ada sehingga tidak

mengakibatkan besarnya tingkat penganguran. Jumlah angkatan kerja tahun

2007 yang berada dikota adalah 774.693 jiwa (21,82%) dan yang berada di

pedesaan 2.775.790 jiwa (78,18%). Penduduk Provinsi Lampung sebagian besar



bekerja di sektor pertanian yaitu 57,27 persen atau sebesar 1.879.282 jiwa. Dari

jumlah angkatan kerja yang bekerja di kota terdapat 22,66 persen dan di desa

36,03 persen yang bekerja di bawah 35 jam/minggu (BPS, 2008).

Pada tahun 2007  terdapat 2.775.790 orang angkatan kerja bekerja di pedesaan.

Dari jumlah tersebut 1.007.778 orang bekerja < 35 jam/minggu, tingginya

tingkat pengangguran mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja. Tingginya

tingkat pengangguran di pedesaan merupakan masalah di sektor pertanian

disamping semakin sempitnya lahan usahatani. Hal ini perlu ditanggulangi

kalau tidak tujuan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup petani dengan

jalan menciptakan lapangan kerja tidak akan tercapai dan untuk mengurangi

pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan di sektor pertanian perlu

perluasan tenaga kerja.

Serapan tenaga kerja di bidang pertanian umumnya tidak merata sepanjang

tahun. Ada saat-saat dimana diperlukan banyak tenaga kerja seperti pada saat

pengelolaan tanah dan penanaman, sebaliknya ada saat-saat dimana hampir

tidak ada kesibukan seperti pada saat tanaman akan menghasilkan. Keadaan ini

menyebabkan adanya saat-saat kekurangan tenaga kerja sedangkan pada saat

lain dirasakan kelebihan tenaga kerja. Pada usahatani padi sawah rata-rata

jumlah tenaga kerja luar keluarga yang digunakan tiap hektarnya dalam satu

kali musim tanam adalah 82,4 HKP dan tenaga kerja dalam keluarga sebesar

35,4 HKP (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung, 2005). Hal ini

berarti masih banyak waktu yang belum dimanfaatkan oleh petani untuk



melakukan kegiatan yang dapat menambah pendapatan keluarga dan

peningkatan curahan tenaga kerja petani.

Pengembangan kesempatan kerja di sektor pertanian tetap merupakan pilihan

utama dalam meningkatkan pendapatan di daerah pedesaaan karena faktor ini

relatif mudah dikuasai oleh masyarakat pedesaan dan tetap merupakan mata

pencaharian utama. Penduduk pedesaan yang mempunyai mata pencaharian

sebagai petani tidak perlu meninggalkan pekerjaannya untuk mendapatkan

tambahan penghasilan.

Upaya pengembangan usaha ternak sapi potong dapat menjawab permasalahan

di atas. Beternak sapi potong memiliki prospek yang cerah karena relaif mudah

dilakukan oleh siapa saja, tidak memerlukan teknologi tinggi dan dapat

dilakukan pada lahan sempit sehingga dapat diterapkan oleh lapisan masyarakat

bawah. Populasi ternak sapi di Provinsi Lampung lebih tinggi dari populasi

ternak lain dimana hal ini mempermudah petani memperoleh ternak sapi, selain

itu sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencaharian di bidang

pertanian yang tidak bisa terlepas dari usaha beternak sapi.

C. Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berdampak langsung pada

peningkatan pendapatan perkapita penduduk telah menyebabkan meningkatnya

permintaan dan konsumsi daging, termasuk daging sapi. Hal ini tampak jelas



dari pertumbuhan jumlah sapi yang dipotong maupun daging sapi yang

dikonsumsi secara nasional beberapa tahun terakhir. Sementara pada sisi lain

pertumbuhan populasi sapi secara nasional tidak mampu mengimbangi

pertumbuhan jumlah pemotongan, sehingga berakibat adanya kelebihan

permintaan di bandingkan penyediaan. Dalam rangka menanggulangi masalah

tersebut, telah ditempuh upaya untuk mencukupi kebutuhan sapi dan daging

sapi dengan cara lain mengimpor baik dalam bentuk sapi, sapi potong, daging

sapi maupun semen untuk inseminasi buatan . Diantara yang banyak diimpor

tersebut adalah impor sapi potong.

Kebijakan Revitalisasi Pertanian yang diacanangkan Juni 2005 dalam rangka

mencapai ketahanan pangan, menetapkan target swasembada daging tahun

2014. Namun kenyataannya hingga  tahun 2010 angka impor daging beku dan

sapi bakalan masih tinggi. Untuk mengejar target diharapkan segenap pihak

bekerja keras melakukan kerja besar secara bersama-sama untuk mewujudkan

ketahanan pangan, dalam konteks ini khususnya ditekankan pada kinerja

seluruh pihak dalam mendukung tercapainya swasembada daging 2014.

Departemen Pertanian menargetkan impor daging pada tahun 2010 tinggal 9,5%

dibandingkan posisi tahun 2007 yakni 28% dari total kebutuhan nasional.

Dimana berdasarkan ketentuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Indonesia bisa dikatakan swasembada daging sapi jika impor dibawah 10%.

Langkah yang diambil untuk  percepatan peningkatan produksi dalam negeri

dengan melaksanakan Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging



Sapi (P2SDS) dimulai tahun 2008 melalui 7 (tujuh) langkah operasional yang

difokuskan pada 18 provinsi (Dirjen Peternakan, 2009).

Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung ternak nasional perlu

memaksimalkan potensinya sebagai lumbung ternak karena baru dapat

menyumbang 3-5 persen dari total produksi nasional mengingat Provinsi

Lampung memiliki potensi yang besar untuk dapat mengembangkan

peternakan. Lampung memiliki banyak pabrik pakan ternak (feed mill),

breeding, limbah pertanian yang banyak sebagai bahan baku pakan ternak,

penghasil jagung terbesar di Indonesia dan ketersediaan tenaga kerja yang

tinggi sehingga seharusnya Lampung mampu menyumbang 15-20 persen dari

produksi nasional.

Menurut Purwanto (2009), dalam mendukung percepatan program swasembada

daging sapi tahun 2014  harus diikuti peningkatan pelayanan inseminasi buatan

(IB), pelayanan kesehatan hewan sehingga tingkat kematian turun dari 3,1

persen menjadi 1,6 persen. Selain itu, peningkatan populasi ternak sapi potong

dengan tambahan 1.132 ekor harus diikuti peningkatan angka kelahiran.

Kemudian peningkatan berat lahir dari 25 kg menjadi 30 kg, dan peningkatan

karkas dari 141,1 kg menjadi 286,8 kg. Sehingga dengan tercapainya program

swasembada daging sapi, dampak sosial yang diharapkan yakni pendapatan

peternak meningkat, penyerapan tenaga kerja, dan penyelamatan devisa akibat

impor bakalan dan daging sebesar Rp. 23,4 triliun dapat tercapai.



Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daging sapi potong di dalam negeri,

baik yang berasal dari sapi potong impor maupun sapi potong lokal, telah

banyak berkembang akhir-akhir ini berbagai usaha penggemukan sapi potong

yang dilakukan oleh para feedlotters, para peternak kecil, dan yang dapat

dilakukan dengan cara kemitraan antara perusahaan peternakan besar (inti)

dengan para peternak kecil (plasma).

Salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penggemukan sapi

potong skala besar adalah PT. GGLC yang berada di Kecamatan Terbanggi

Besar Kabupaten Lampung Tengah. Usaha penggemukan sapi yang dilakukan

pada perusahaan ini menggunakan teknologi modern yang didukung oleh sarana

prasarana produksi yang memadai.

Sejak tahun 1991 PT. GGLC mengembangkan usaha produksi sapi potong

melalui pola kemitraan PIR penggemukan sapi potong dimana PT. GGLC

sendiri sebagai inti dan peternak sapi potong sebagai plasma. PT GGLC

merangkul petani peternak yang berada sampai dengan radius 60 km dari lokasi

perusahan.

Dalam perjalanan  kemitraan PIR penggemukan sapi potong telah banyak

manfaat yang diperoleh oleh pihak terkait yakni bagi perusahaan atau inti

menjaga kesinambungan tersedianya pasokan sapi potong dan daging sapi  agar

stabil dari segi jumlah dan kualitas untuk dipasarkan pada jalur pemasaran serta

terciptanya lingkungan perusahaan yang kondusif, sedangkan untuk peternak



atau plasma adalah meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia

peternak dan rekan kerjanya serta menjaga kepastian kelancaran usaha ternak

dalam rangka mendayagunakan tenaga kerja yang ada dan meningkatkan

penghasilan keluarga.

Salah satu lokasi ternak sapi potong di Lampung Tengah kususnya di

Kecamatan Terbanggi Besar yang melaksanakan kerjasama dengan PT. GGLC

adalah para peternak sapi potong di Desa Karang Endah. Dalam menunjuang

keberhasilan sektor pertanian untuk produksi daging di Desa Karang Endah

sendiri  dikembangkan usaha produksi sapi potong melalui PIR penggemukan

sapi dengan kemitraan berbentuk PIR pola kredit dan PIR pola swadana yang

dilaksanakan sejak tahun 1991.

Saat ini terdapat banyak kelompok tani di Desa Karang Endah yang

bekerjasama dengan PT. GGLC salah satunya Kelompok Tani Ternak Sapi

Potong Budidaya Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah yang bekerjasama dengan PT. GGLC untuk melaksanakan

usaha penggemukan sapi potong. Kelompok tani ini berdiri pada tahun 1990.

Setiap tahunnya anggota kelompok ini melakukan kemitraan dengan PT. GGLC

dalam bentuk PIR Kredit dan PIR Swadana. Namun sampai saat ini belum ada

kajian mengenai pola PIR yang lebih efektif dilakukan untuk memperoleh

pendapatan ternak yang lebih tinggi dan dapat menyerap tenaga kerja lebih

maksimal diantara kedua pola tersebut.



Penggemukan sapi potong di Desa Karang Endah diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan petani dengan  memanfaatkan tenaga kerja keluarga

terutama pada masa tidak ada kegiatan usahatani sehingga dapat mengurangi

pengangguran musiman. Pengembangan usaha peternakan disamping usaha tani

akan dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi para petani dan menigkatkan

pendapatan.

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1.   Apakah usaha ternak PIR penggemukan sapi potong menguntungkan dan

berapa besar pendapatan yang diperoleh peternak dari usaha PIR

penggemukan sapi potong ?

2. Berapa jumlah serapan tenaga kerja dalam keluarga peternak dan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya serapan tenaga kerja dalam

keluarga peternak pada usaha PIR penggemukan sapi potong di Desa

Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ?

C.   Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pendapatan yang diperoleh peternak  dari usaha PIR penggemukan sapi

potong.

2. Serapan tenaga kerja dalam keluarga peternak dan faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi besarnya serapan tenaga kerja dalam keluarga

peternak pada usaha PIR penggemukan sapi potong di Desa Karang Endah

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Peternak penggemukan sapi potong sebagai bahan pertimbangan dalam

mengelola usahanya

2.   Dinas atau instansi terkait sebagai bahan informasi dalam pengambilan

keputusan bagi perencanaan pengembangan usaha penggemukan sapi

potong dan peningkatan produksi sapi potong

3. Peneliti lain sebagai bahan perbandingan dan referensi pada waktu yang

akan datang.


