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I.  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Blue Print Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 mengisyaratkan bahwa

target pembangunan peternakan sapi potong di Indonesia adalah dapat memenuhi 90%

kebutuhan daging sapi nasional dari produksi dalam negeri pada akhir tahun 2014. Target

program PSDS tersebut sampai saat ini belum tercapai. Impor daging sapi dan sapi bakalan

dalam lima tahun terakhir ini belum mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2012

realisasi impor sapi bakalan sebanyak 297.462 ekor dan daging sapi sebesar 41.027

ton. Tahun 2013 impor daging sapi dan sapi bakalan meningkat menjadi daging sapi

sebesar 55.840 ton, sapi bakalan sebanyak 312.628 ekor, dan sapi siap potong 94.949

ekor. Tahun 2014 impor daging sapi dan sapi bakalan lebih meningkat lagi menjadi

sapi bibit 3.794 ekor, sapi siap potong dan bakalan sebanyak 693.756 ekor, dan daging

sebesar 85.284 ton (Cahyono, 2014). Dalam upaya mengatasi permasalahan ini Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian terus menyempurnakan dan

melengkapi kebijakan. Salah satu program penting dalam Tahun 2015 ini adalah

tersusunnya Masterplan Pengembangan Peternakan terutama Peternakan Sapi Potong

di seluruh provinsi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi sumber

bibit Sapi Bali dan sekaligus sumber Sapi Potong. Populasi sapi di NTB menempati

urutan ke-5 setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara

Timur. Oleh karena itu Provinsi NTB menetapkan ternak sapi sebagai salah satu

komoditas unggulan disamping komoditas lainnya, yaitu jagung dan rumput laut, yang

selanjutnya dikemas dalam program unggulan daerah yang dikenal dengan PIJAR

(sapi, jagung, dan rumput laut). Program pengembangan ternak sapi dikenal dengan

NTB-Bumi Sejuta Sapi (NTB-BSS).  Target yang tercantum dalam Blueprint NTB-

BSS adalah  tercapainya populasi ternak sapi dari 546.114 ekor pada tahun 2009

menjadi sekitar satu juta ekor pada akhir tahun 2013. Selain target tersebut

kemanfaatan lain yang diharapkan dari NTB-BSS adalah  menjadikan usahatani ternak
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sapi rakyat yang telah membudaya di masyarakat pedesaan dapat menjadi lokomotif

penggerak perekonomian masyarakat. Namun demikian, target tersebut sampai saat ini

belum sepenuhnya tercapai karena aplikasi teknologi dan operasionalisasi program

kerja belum optimal.

Dalam upaya mengejar target NTB-BSS tersebut, Pemerintah Daerah NTB

sudah memiliki Masterplan Kawasan Peternakan Provinsi NTB. Masterplan ini selain

menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi

pembangunan peternakan sapi potong di NTB juga sekaligus merevisi Blue Print yang

disusun pada tahun 2009. Untuk dapat melengkapi Masterplan yang ada maka

diperlukan action plan dan road map Pengembangan Ternak Sapi Potong 2015-2019 di

beberapa kabupaten/kota terpilih. Untuk itu perlu dilakukan kajian dan analisis yang

mendalam terhadap variable-variabel yang berpengaruh pada pengembangan

peternakan sapi potong di NTB.

1.2. Tujuan

Tujuan utama kegiatan kajian ini adalah menyusun action plan dan road map

Pengembangan Ternak Sapi Potong 2015-2019 di enam kabupaten di NTB. Salah satu

daerah yang menjadi obyek penelitian adalah Kabupaten Sumbawa.

Tujuan khusus dalam rangka mencapai tujuan utama tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Mengkaji potensi sumber daya peternakan sapi dan daya tampung wilayah untuk

pengembangan populasi sapi di Kabupaten Sumbawa;

2) Menyusun  program,  rencana aksi dan berbagai indikator keberhasilan

pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Sumbawa sesuai visi, misi, strategi,

dan kebijakan serta faktor penunjang  keberhasilan pengembangan peternakan sapi

di NTB;

3) Menyusun bagan road map pengembangan Peternakan Sapi Potong di Kabupaten

Sumbawa.
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1.3. Manfaat

Action plan dan road map Pengembangan Ternak Sapi Potong 2015-2019 ini

dapat digunakan untuk keperluan antara lain:

1) Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak sapi potong

di Kabupaten Sumbawa  selama kurun waktu 2015-2019;

2) Sebagai pedoman bagi perumusan kebijakan dalam penyusunan program dan

proyek-proyek prioritas terkait dengan pengembangan sapi Potong di Kabupaten

Sumbawa;

3) Sebagai pedoman bagi proses pengambilan keputusan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pembangunan Peternakan di Kabupaten

Sumbawa;

4) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan sapi

potong sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan peternakan di NTB.

1.4. Luaran

Luaran dari penyusunan masterplan pengembangan  peternakan sapi potong ini

adalah  laporan action plan dan road map Pengembangan Ternak Sapi Potong 2015-

2019 di Kabupaten Sumbawa yang memuat hal-hal strategis yaitu Program

Pengembangan Kawasan Ternak Sapi Potong, Rencana Aksi Pengembangan Ternak

Sapi Potong, Rencana Kebutuhan Anggaran dan Bagan Roadmap Pengembangan

Kawasan Ternak Sapi Potong.

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penyusunan masterplan ini meliputi:

1) Permentan 50/2012 dan Kepmentan tentang Penetapan Kawasan Pertanian

Nasional No.3/Kpts/PD.120/1/2015; No. 43/Kpts/PD.410/1/2015; No. 45/Kpts/

PD.200/1/2015; dan No. 46/Kpts/PD.300/1/2015.

2) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B-1013/RC.040/A/03/2015

tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkup Pertanian



4

Provinsi Seluruh Indonesia.

3) Masterplan Kawasan Peternakan NTB Tahun 2014.

4) DIPA No. 018.06.3.239075/2015, tgl. 14 Nopember 2014 yang mencantumkan

kegiatan roadmap kawasan dan database peternakan dan kesehatan hewan.
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II. ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN SAPI POTONG

2.1. Isu Strategis Pengembangan Kawasan Sapi Potong

Isu strategis pengembangan kawasan sapi potong secara nasional dapat

dikelompokkan ke dalam empat topik besar meliputi:

1).   Impor sapi bakalan dan daging sapi masih cukup tinggi,

2).  Luas dan produktivitas lahan sumber pakan cenderung menurun dan belum

terdapat kawasan yang jelas untuk pengembangan ternak sapi,

3).  Produksi ternak sapi potong nasional sebagian besar masih berasal dari usaha

peternakan rakyat dengan ciri-ciri: skala pemeliharaan kecil (2-5 ekor per rumah

tangga tani-ternak), diusahakan secara individual, penyediaan pakan secara cut

and carry, sebagai usaha sambilan, dan belum menggunakan prinsip bisnis;

4).  Pemerintah dan stakeholders lainnya belum optimal mendukung usaha peternakan

rakyat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sapi potong.

Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), isu strategis

pengembangan kawasan peternakan sapi dapat dikelompokkan ke dalam enam hal:

1). Produksi dan produktivitas ternak sapi terutama untuk perbibitan sapi belum

optimal, baik karena faktor genetik maupun lingkungan (terutama pakan dan

teknik pemeliharaan).

2). Jumlah dan kualitas ketersediaan pakan tidak kontinyu sepanjang tahun,

melimpah pada musim hujan dan kekurangan pada musim kemarau. Di Pulau

Sumbawa umumnya terjadi kekeringan mulai Agustus s/d Desember. Di Pulau

Lombok pada musim kemarau lebih banyak memanfaatkan limbah pertanian.

3). Pengusahaan ternak masih dilakukan secara tradisional pada peternakan rakyat.

Di wilayah Pulau Lombok telah berkembang kelompok tani-ternak dengan

pemeliharaan ternak dalam kandang kolektif, tetapi pemeliharaan sehari-harinya

masih secara individual dengan skala usaha relatif kecil, hanya 2-3 ekor per

peternak, dan pengelolaannya belum berorientasi bisnis. Di Pulau Sumbawa,
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pemeliharaan ternak sapi umumnya dilakukan secara ekstensif dan semi ekstensif,

yang hanya menggantungkan pada ketersediaan pakan alami pada padang

penggembalaan.

4). Keterbatasan/ketidakberdayaan para peternak dalam hal permodalan, pengetahuan

dan ketrampilan, akses teknologi, dan akses pasar.

5). Peran lembaga pendukung (khususnya perbankan, pendidikan dan penyuluhan,

kesehatan hewan, IB dan pemasaran) serta regulasi (khususnya menyangkut

pengeluaran ternak dan pemotongan ternak betina produktif), belum optimal.

6). Fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) belum optimal dalam memproduksi daging

ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) baik untuk memenuhi konsumsi dalam

daerah sendiri maupun untuk dijual ke luar daerah.

2.1. Arah dan Kebijakan

2.1.1. Visi Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong di NTB

Visi pengembangan kawasan peternakan sapi potong di NTB adalah:

“TERWUJUDNYA PROVINSI NTB MENJADI BUMI SEJUTA SAPI “

Bumi Sejuta Sapi mengandung makna sebagai berikut :

1) Bumi adalah kawasan pengembangan peternakan sapi berbasis budidaya.

2) Sejuta sapi adalah populasi dan produksi sapi yang besar yang mencerminkan

bahwa Provinsi NTB memiliki kawasan pengembangan peternakan sapi potong

yang potensial, khususnya untuk pengembangan Sapi Bali.

3) Bumi Sejuta Sapi (BSS) adalah semangat masyarakat NTB untuk mewujudkan

kawasan pengembangan peternakan sapi potong sebagai basis peningkatan

produksi dan produktivitas sapi potong, peningkatan kesejahteraan masyarakat

khususnya rumah tangga tani-ternak, dan penggerak perekonomian masyarakat

terutama masyarakat pedesaan.

2.1.2. Misi Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong di NTB

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
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1) Mengembangkan peternakan sapi potong untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas ternak sapi potong berbasis kawasan pengembangan, sentra

peternakan rakyat (SPR), dan kelompok tani-ternak.

2) Menyediakan insfrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pengembangan

peternakan sapi potong.

3) Mengintroduksi dan menerapkan teknologi dalam pengembangan peternakan

sapi potong, terutama dalam bidang produksi, pakan, reproduksi, pemuliaan,

kesehatan hewan, pengolahan hasil ternak.

4) Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani-ternak melalui bantuan modal

untuk memperbesar skala usaha (jumlah sapi yang dipelihara).

5) Mengoptimalkan fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memproduksi

daging sapi yang ASUH baik guna memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam

daerah sendiri maupun dijual ke luar daerah.

6) Mendorong tumbuhnya industri pengolahan daging sapi, seperti sosis, kerupuk

kulit, bakso, dan dendeng.

2.1.3. Program Prioritas

Guna mewujudkan visi dan misi maka ditetapkan program prioritas sbb:

1) Memantapkan kawasan pengembangan peternakan sapi potong pada masing-

masing kabupaten sesuai dengan daya dukung yang tersedia.

2) Membentuk sentra-sentra peternakan rakyat (SPR) pada kawasan-kawasan

pengembangan yang telah ditetapkan.

3) Membangun  insfrastruktur pengairan dan penanaman hijauan makanan ternak

pada  padang-padang penggembalaan di wilayah Pulau Sumbawa.

4) Mengoptimalkan fungsi kawasan peternakan Banyumulek sebagai science-

technology park (STP) untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang dapat

diterapkan dalam pengembangan peternakan rakyat.

5) Mengoptimalkan fungsi tiga  RPH, yaitu RPH-Banyumulek, RPH-Poto Tano,

dan RPH-Kota Bima sebagai produsen daging sapi ASUH.
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6) Mendorong tumbuhnya industri pengolahan daging sapi memalui pelatihan

teknis produksi, pengepakan, dan pemasaran.
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III. KERANGKA PIKIR

3.1. Kerangka Kerja Teoritis

Rincian kerangka kerja teoritis dalam penyusunan pengembangan data base

peternakan dan keswan (road map kawasan peternakan sapi potong) di Kabupaten

Sumbawa terurai pada bagan di bawah ini.  Kegiatan berawal dari peta keunggulan

peternakan sapi dan potensi sumber daya pendukung. Potensi tersebut kemudian

dianalisis untuk menemukan rumusan, tujuan dan sasaran peternakan strategis di suatu

kawasan, dan kemudian disusun rencana aksi (action plan) dan road map suatu

kawasan peternakan.

Gambar 3.1. Kerangka teoritis Penyusunan Pengembangan Data Base Peternakan
dan Keswan (Road Map Kawasan Peternakan Sapi Potong)
Kabupaten Sumbawa
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Kegiatan yang dilakukan dalam rencana aksi (action plan) dan road map ini

meliputi pewilayahan komoditas ternak sapi, program pengembangan ternak sapi, dan

indikator keberhasilan program. Berdasarkan rencana aksi (action plan) dan road map

tersebut, diharapkan pengembangan ternak sapi potong dapat memberikan

kemanfaatan yang luas seperti peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi

potong, peningkatan kesejahteraan rumah tangga tani-ternak, mengurangi kemiskinan,

dan peningkatan PAD sub sektor peternakan.
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IV. METODE KAJIAN

4.1. Variabel yang diperlukan

Adapun variabel yang diperlukan terutama bertalian dengan variabel yang

memberikan gambaran mendalam tentang kondisi sumberdaya yang terkait dengan

pengembangan peternakan sapi. Sumberdaya dimaksud adalah, (1) sumberdaya ternak,

(2) sumberdaya lahan, pakan dan iklim, (3) sumberdaya manusia semua stakeholders

peternakan sapi potong, dan (4) potensi kelembagaan. Secara rinci variable-variabel

dimaksud adalah:

a. Perkembangan populasi sapi di NTB dan dirinci menurut kecamatan hingga tahun

2014 dalam satuan ekor dan Unit Ternak (UT);

b. Populasi sapi tahun terakhir diperinci menurut umur dan jenis kelamin di

Kabupaten Sumbawa dan di masing-masing kecamatan

c. Perkembangan produksi ternak sapi dan hasil ternak sapi;

d. Perkembangan suplay-demand ternak sapi dan hasil ternak , terutama daging;

e. Perkembangan pemotongan ternak sapi baik jantan maupun betina;

f. Pengeluaran dan pemasukan ternak sapi selama 5 tahun terakhir;

g. Populasi ternak pemakan hijauan selain sapi (kerbau, kuda, kambing, dan domba)

dalam tahun terakhir dalam ekor dan unit ternak (UT);

h. Luas lahan menurut penggunaan dan topografinya;

i. Luas lahan sumber pakan (sawah, tegal, kebun, ladang, padang pangonan, hutan

rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan yang tidak dimanfaatkan, dan lain-lain;

j. Perkembangan curah hujan dan hari hujan per kecamatan;

k. Luas panen tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah,

ketela pohon, ubi jalar, dsb) dan produksi limbah tanaman pangan tersebut;

l. Jumlah penduduk menurut umur, jenis kelamin, dan mata pencaharian;

m. Jumlah rumah tangga tani-ternak yang memelihara sapi di NTB dan per

kabupaten, kota dan per kecamatan
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n. Perkembangan jumlah kelompok tani-ternak sapi menurut kelas di Kabupaten

Sumbawa per kecamatan selama 5 tahun terakhir;

o. Kondisi kelembagaan pelayanan peternakan, terutama untuk sapi, meliputi:

Karantina, Holding Ground, Poskeswan, Pos IB, Rumah Sakit Hewan, UPT

Pembibitan, Lembaga Penyuluhan, dan Lembaga Pendidikan;

p. Kondisi kelembagaan ekonomi dalam bidang peternakan sapi meliputi:

perusahaan pembibitan, perusahaan penggemukan, pabrik pakan, RPH, pasar

hewan, pabrik pupuk organik, pabrik pengolahan daging, pabrik pengolahan kulit;

q. Kondisi sumber daya manusia petugas peternakan, meliputi dokter hewan, sarjana

membangun desa, pegawai pada dinas lingkup peternakan, inseminator, dan

lainnya;

r. Program pembangunan peternakan sebelum tahun 2015;

s. Hasil riset yang terkait dengan pengembangan ternak sapi, terutama tentang

produksi dan reproduksi ternak sapi serta teknologi pakan.

t. Persepsi stakeholders (peternak, pengurus kelompok tani-ternak, pejabat

pemerintah, akademisi, investor, tokoh masyarakat, dan lain-lain) terhadap tingkat

keunggulan peternakan sapi di kawasan tertentu dalam wilayah Kabupaten

Sumbawa, prospek pengembangan ke depan, dan harapan terkait dengan

pengembangan peternakan sapi, dan lain sebagainya.

4.2.  Macam dan Teknik Pengumpulan Data

Macam dan jenis data yang dikumpulkan dalam kajian ini meliputi data

sekunder dan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara

menggunakan questionair dan focus group discussion (FGD) dengan stakeholders

yang kompeten dalam bidang peternakan sapi, terdiri atas peternak, pejabat

pemerintah provinsi/kabupaten, pelaku usaha, pengurus kelompok tani-ternak,

perbankan, LSM, asosiasi, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data sekunder

dilakukan dengan cara mencatat langsung data yang tersedia di Dinas Peternakan

atau yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten Sumbawa, Dinas Pertanian

yang menangani fungsi pertanian dan hortikultura di Kabupaten Sumbawa, BPN
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kabupaten, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten, dan instansi

lain yang terkait. Di samping itu juga dikumpulkan data dari laporan penelitian

terdahulu, dokumen terkait yang tersedia di kantor dinas/instansi terkait, referensi

ilmiah, dan lain sebagainya.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Analisis Potensi Wilayah

Potensi optimal pengembangan ternak sapi dianalisis menggunakan

pendekatan daya tampung ternak pemakan hijauan. Pendekatan ini bertitik tolak

dari pemikiran bahwa: (1) para peternak di pedesaan umumnya memenuhi

kebutuhan pakan hijauan dari berbagai lahan sumber pakan (sawah, tegal, kebun,

hutan, padang penggembalaan, perkebunan, dan lainnya, dan (2) penambahan

populasi ternak pemakan hijauan tidak melampaui daya tampung (carrying

capacity). Formulasi analisis daya tampung adalah sebagai berikut:

a.   POL = a LS + b LK + c LPR + d LH + e LKb

POL = Potensi Optimal Lahan (daya tampung optimal lahan sumber pakan)
LS    = lahan sawah
LK   = lahan kering
LPR = lahan padang rumput
LH   = lahan hutan
LKb = lahan perkebunan
a, b, c, d, dan e = parameter.

b.  PMKK = d KK

PMKK = potensi optimal berdasarkan rumah tangga petani-peternak

KK = jumlah rumah tangga petani-peternak

d = koefisien jumlah ternak yang dapat dipelihara per RTP

c. PPT = POL – Popril

PPT = Potensi Pengembangan Ternak
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POL = Potensi Optimum Berdasarkan Lahan

Popril  = Populasi riel

d.  PPTKK = PMKK – Popril

PPTKK = Potensi Pengembangan Ternak Berdasarkan KK

PMKK  = Potensi Optimum

4.3.2. Analisis Location Quation /LQ

Adapun analisis LQ digunakan untuk mengetahui apakah suatu lokasi/

wilayah merupakan wilayah basis atau non basis ternak sapi.  Analisis  LQ

dirumuskan sebagai berikut:

LQ = Si / Ni,

Keterangan:

Si  = rasio antara populasi ternak sapi dalam satuan ternak dengan jumlah

penduduk di wilayah yang sama.

Ni = rasio antara populasi ternak di kabupaten sampel dengan jumlah

penduduk di kabupaten yang sama.

Jika nilai LQ lebih dari 1 merupakan daerah basis sedangkan jika kurang dari 1

merupakan daerah non basis.

4.3.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT pada prinsipnya adalah analisis faktor-faktor lingkungan

internal dan eksternal, yang terdiri atas faktor-faktor kekuatan (strength),

kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats). Hasil

identifikasi faktor-faktor tersebut selanjutnya disusun strategi melalui bantuan

matriks SWOT (Tabel 2).

Tahapan  analisis SWOT  meliputi:
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1. Pengumpulan data: data yang terkait dengan faktor internal dan eksternal.

2. Tahap analisis: untuk menentukan strategi pengembangan.

3. Tahap perumusan strategi: menetapkan strategi yang terbaik dari empat strategi

alternatif hasil analisis.

Tabel 4.1. Matrik Analisis SWOT

Internal

Eksternal
S (Strength) W (Weaknesses)

O  (Opportunity)

SO WO

Strategi menggunakan
kekuatan internal guna
memanfaatkan peluang

Strategi meminimalisir
kelemahan dan

memanfaatkan peluang

T (Threats)

ST WT

Strategi memanfaatkan
kekuatan dan berusaha

meminimalisir  ancaman

Strategi meminimalkan
kelemahan dan ancaman
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V. POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN SAPI POTONG
KABUPATEN SUMBAWA

5.1. Kondisi Saat Ini

5.1.1.Letak dan Keadaan Alam

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah dari sepuluh

kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di

ujung barat Pulau Sumbawa pada posisi 116" 42' sampai dengan 118" 22' Bujur

Timur dan 8” 8' sampai dengan 9” 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah

6.643,98 Km2.

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten

Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara

0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut, di mana sebagian besar di

antaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81% berada pada ketinggian 100-500

meter. Sementara itu ketinggian kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa

berkisar antara 10-650 meter di atas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan

Batulanteh yaitu Semongkat, merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi

sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan terendah.

Batas Wilayah Kabupaten Sumbawa adalah seperti tertera berikut ini:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Flores

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Dompu

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Indonesia

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa

S
5.1.2. Penduduk dan Luas Wilayah

Penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 mencapai 423.029 jiwa,

terdiri dari 216.066 laki-laki dan 206.963 perempuan yang berarti penduduk laki-

laki lebih banyak daripada perempuan, dengan sex ratio 104. Bila jumlah penduduk

dibandingkan dengan luas wilayah seluas 6.643,98 km2 maka setiap km2 dihuni oleh

64 jiwa, ini memperlihatkan penduduk Kabupaten Sumbawa relatif masih jarang.



17

Ditinjau berdasarkan keadaan masing-masing kecamatan, maka kecamatan

Sumbawa merupakan yang terpadat yaitu sebesar 1.279 jiwa per km2, diikuti

Kecamatan Alas dan Unter Iwes yakni masing-masing sebesar 233 dan 224 jiwa per

km2. Terdapat 6 kecamatan lainnya yang memiliki kepadatan penduduk 100 s/d 200

jiwa per km2 yaitu Kecamatan Alas Barat, Buer, Utan, Moyohilir, Moyo Utara dan

Kecamatan Lopok, sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah

adalah Kecamatan Orong Telu dengan tingkat kepadatan sebesar 10 jiwa per km2.

Relatif jarangnya jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu

bahan pertimbangan dalam penetapan suatu daerah menjadi daerah tujuan

transmigrasi.

Tabel 5.1.: Luas Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan, serta jumlah desa dan
dusun, 2012

No Kecamatan
Luas Wilayah

(km2)
Proporsi

Jml
Desa

Jml
Dusun

Jml RT

1 Lunyuk 513,74 7,73 7 32 -
2 Orong Telu 465,97 7,01 4 17 -
3 Alas 123,04 1,85 8 29 -
4 Alas Barat 168,88 2,54 8 31 -
5 Buer 137,01 2,06 6 17 -
6 Utan 155,42 2,34 9 35 -
7 Rhee 230,82 3,47 4 15 -
8 Batulanteh 391,40 5,89 6 27 -
9 Sumbawa 44,83 0,67 - 28 8

10 Labuhan Badas 435,89 6,56 7 31 -
11 Unter Iwes 82,38 1,24 8 31 -
12 Moyo Hilir 186,79 2,81 10 46 -
13 Moyo Utara 90,80 1,37 6 23 -
14 Moyo Hulu 311,96 4,70 12 47 -
15 Ropang 444,48 6,69 5 15 -
16 Lenangguar 504,32 7,59 4 16 -
17 Lantung 167,45 2,52 4 12 -
18 Lape 204,43 3,08 4 22 -
19 Lopok 155,59 2,34 7 35 -
20 Plampang 418,69 6,30 11 38 -
21 Labangka 243,08 3,66 5 20 -
22 Maronge 274,75 4,14 4 19 -
23 Empang 558,55 8,41 10 39 -
24 Tarano 333,71 5,02 8 33 -

Total 6 643,98 100 157 658 8

Sumber: BPN Sumbawa



18

5.1.3. Kondisi Iklim

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh fenomena

El-Nino dan La Nina dari Samudera Pasifik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

hari hujan dan curah hujan sepanjang tahun. Pada tahun 2013 jumlah hari hujan

tercatat sebanyak 104 hari, lebih sedikit dibandingkan jumlha hari hujan pada

tahun 2012 yaitu sebanyak 127 hari. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan

Januari yaitu selama 24 hari.

Curah hujan terbanyak tahun 2013 terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar

446,0 mm, sedikit menurun dari curah hujan terbanyak tahun sebelumnya yaitu

465,5 mm. Saalah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap hari hujan dan curah

hujan adalah besarnya penguapan. Karena banyak sedikitnya penguapan dapat

berpengaruh terhadap banyak sedikitnya hari hujan dan curah hujan yang terjadi

pada periode berikutnya.

Dalam Tabel 5.2. terlihat bahwa selama 12 bulan, terdapat lima bulan yang

tergolong bulan basah (bulan dengan  curah hujan lebih dari 100 mm), yaitu bulan

Januari, Pebruari, Maret, Nopember dan Desember. Enam bulan lainnya tergolong

bulan kering (bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm). Penggolongan bulan

basah dan bulan kering tersebut digunakan untuk mengklasifikan iklim di suatu

wilayah.

Tabel 5.2. Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten
Sumbawa Menurut Bulan, Tahun 2012

Bulan
Curah Hujan

(mm3)
Hari Hujan

(Hari)
1. Januari 344,6 25
2. Pebruari 158,3 15
3. Maret 465,5 29
4. April 30,5 7
5. Mei 69,0 9
6. Juni 0 0
7. Juli 0 0
8. Agustus 0 0
9. September 0 0
10. Oktober 47,1 14
11. November 300 25

12. Desember 178,3 24

Sumber : Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, 2013
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Dengan menggunakan rumus Schmid dan Ferguson:

Jumlah rata-rata bulan kering      30
Q = ------------------------------------- = ----- = 0,1667

Jumlah rata-rata bulan basah 180
maka iklim di Kabupaten Sumbawa termasuk golongan B ( 0,143 <= Q < 0,333)

atau termasuk basah. Iklim golongan B cukup baik untuk mendukung kegiatan

pertanian, termasuk peternakan.

5.1.4. Daya Dukung Lahan

Daya dukung digunakan untuk merancang jumlah ternak pemakan hijauan

yang dapat ditampung sesuatu wilayah berdasarkan potensi ketersediaan pakan

yang dihasilkan di wilayah itu.

Tabel 5.3.: Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Sumbawa Tahun
2012 (Ha)

Penggunaan
Setahun Ditanami Padi

Tiga kali Dua kali Satu kali
1 Luas lahan sawah

a. Irigasi Teknis 3.747 11.131 4.134
b. Irigasi setengah  Teknis 1.861 6.268 3.169
c. Irigasi Sederhana 510 2.053 1.635
d. Irigasi Desa/Non-PU 718 2.901 9.859
e. Tadah Hujan - - 3.592
f. Pasang surut - - -
g. Lebak - - -
h. Lainnya (polder, rembesan.

Dll)
- - -

Jumlah Lahan Sawah 6.836 22.353 22.389

Sumber: Kabupaten Sumbawa dalam Angka, 2013

Luas lahan menurut penggunaannya yang berpotensi menjadi sumber pakan

di Kabupaten Sumbawa tertera dalam Tabel 5.3. dan Tabel 5.4. Luas lahan

tersebut digunakan untuk menghitung daya tampung ternak pemakan hijauan

dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu sebagai pendekatan.

Dalam perhitungan daya tampung ternak pemakan hijauan di Kabupaten

Sumbawa digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1) Lahan sawah dapat menampung 2 Unit ternak (UT) per ha,

2) Tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, dan lahan yang tidak diusahakan

masing-masing dapat menampung 1 UT per ha;
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3) Hutan negara dapat menampung 0,25 UT per ha,

4) Hutan rakyat dan perkebunan dapat menampung 0,5 UT per ha.

Rincian mengenai luas penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

terinci pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.: Luas Lahan (Ha) menurut Penggunaanya di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2012

Uraian
Tidak

Ditanami
Padi

Sementara
tidak

diusahakan
Jumlah

1 Luas lahan sawah

a) Irigasi Teknis 3 1 19.016
b) Irigasi setengah  Teknis - - 11.298
c) Irigasi Sederhana 3 3 4.204
d) Irigasi Desa/Non-PU - - 7.211
e) e. Tadah Hujan - - 9.859
f) Pasang surut - - -
g) Lebak - - -
h) Lainnya (polder,rembesan. dll) - - -

Jumlah Lahan Sawah 6 4 51.588

2 Luas lahan bukan sawah

a. Tegal / Kebun 60.611
b. Ladang / Huma 17.178
c. Perkebunan 26.496
d. Ditanami Pohon / Hutan Rakyat 88.409
e. Tambak 3.029
f. Kolam/Tebat/Empang 252
g. Padang Pengembalaan / Rumput 3.750
h. Sementara Tidak Diusahakan 16.569
e. Lainnya (pekarangan yg

ditanami tanaman pertanian, dll)
20.357

Jumlah Lahan Sawah 236.651
3. LAHAN BUKAN PERTANIAN

a. Rumah, bangunan & halamannya 6.293
b. Hutan Negara 278.886
c. Rawa-rawa (Tidak Ditanami) 6
d. Lainnya (jalan, sungai, danau,

lahan tandus, dll)
90.974

Jumlah Lahan Bukan Pertanian 376.159

Jumlah Seluruhnya 664.398

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa
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Lahan produktif seperti sawah, kebun, ladang, perkebunan di Kabupaten

Sumbawa luasnya mencapai 155.809 hektar atau sekitar 27,49 persen dari luas

daerah ini. Lahan lainnya terdiri dari areal tambak, kolam, hutan negara dan lain-

lain mencapai 288.323 Ha sekitar 50,87 persen. Dari semua lahan produktif yang

ada, luas lahan tegal/kebun sebesar 56.351 hektar melebihi lahan sawah yang

memiliki luas 51.588 hektar. Luas lahan sawah tahun 2013 meningkat 4.558 hektar

dibandingkan tahun 2012 karena adanya program percetakan sawah baru.

Daya tampung ternak di sesuatu wilayah sangat ditentukan oleh

ketersediaan pakan di kawasan itu. Semakin banyak pakan tersedia di sesuatu

wilayah akan memungkinkan semakin banyak ternak bisa dipelihara di kawasan

itu, dan begitu sebaliknya. Pakan ternak bukan hanya tersedia di alam bebas seperti

di padangan, hutan dan pegunungan dan lainnya namun juga bisa dipasok dari

lahan pertanian dalam bentuk limbah. Limbah pertanian bahkan bisa menjadi

sumber pakan berkelas dan menjanjikan dalam pengembangan ternak.

Pakan seringkali menjadi kendala tersendiri di Kabupaten Sumbawa

terutama terkait ketersediaannya di musim kemarau. Kondisi sebagian kecil

wilayah Sumbawa ini yang relatif kering mengakibatkan sejumlah sapi cenderung

lebih kurus akibat kekurangan pakan. Tabel 5.5. menyajikan potensi

pengembangan sapi dikaitkan dengan ketersediaan pakan di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 5.5.:  Sebaran perkiraan Produksi pakan dan kebutuhan pakan ternak di Kabupaten Sumbawa

Bln Hijauan alam
(ton BK)

Limbah per-
tanian (ton

BK)
Ketersediaan

(ton BK)
Ternak

(UT)
Kebutuhan

(ton BK)
Selisih (ton

BK) Selisih (UT)

Jan 55,621.68 - 55,621.68 231,843.80 44,919.74 10,701.94 55,235.81
Feb 55,621.68 - 55,621.68 231,843.80 40,572.67 15,049.01 83,029.02
Mar 55,621.68 25,882.85 81,504.53 231,843.80 44,919.74 36,584.79 188,824.71
Apr 55,621.68 95,853.33 151,475.00 231,843.80 43,470.71 108,004.29 576,022.86
Mei 55,621.68 135,798.30 191,419.97 231,843.80 44,919.74 146,500.24 756,130.26
Jun 55,621.68 152,011.68 207,633.35 231,843.80 43,470.71 164,162.64 875,534.07
Jul 55,621.68 3,007.13 58,628.81 231,843.80 44,919.74 13,709.07 70,756.48
Agst 55,621.68 13,768.36 69,390.04 231,843.80 44,919.74 24,470.30 126,298.32
Sept 55,621.68 9,536.08 65,157.76 231,843.80 43,470.71 21,687.04 115,664.22
Okt 55,621.68 2,665.50 58,287.17 231,843.80 44,919.74 13,367.44 68,993.22
Nop 55,621.68 9,156.48 64,778.15 231,843.80 43,470.71 21,307.44 113,639.67
Des 55,621.68 14,132.93 69,754.61 231,843.80 44,919.74 24,834.87 128,179.97
Jmlh 667,460.10 461,812.63 1,129,272.73 231,843.80 528,893.68 600,379.05 263,179.86

Sumber: Sumbawa dalam Angka, diolah 2015
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Data pada Tabel 5.5. memperlihatkan produksi dan ketersediaan pakan

ternak relatif tersedia sepanjang tahun, kecuali pada Januari-Pebruari.  Berdasarkan

data tersebut, Kabupaten Sumbawa masih mungkin menampung 263.180 unit

ternak. Anugerah itu tergolong istimewa karena tidak semua daerah di NTB

memilikinya. Produksi pakan melimpah pada bulan Juni yang diprediksi bisa untuk

menghidupi dan menampung 875.534 unit ternak, lalu bulan Mei sebanyak 756.130

unit ternak dan pada bulan April sejumlah 576.023 unit ternak.

Adapun periode di mana ternak pemakan hijauan mengalami kesulitan pakan

di Kabupaten Sumbawa terutama terjadi pada Oktober yang hanya menyediakan

pakan bagi 68.993 UT ternak dan pada bulan Juni dengan pasokan pakan yang bisa

dipakai untuk menghidupi 70.756 UT.

Gambar 5.1.: Ketesediaan dan kebutuhan pakan berdasarkan bulan di Kabupaten
Sumbawa.

Kajian ini juga merinci jumlah populasi ternak pemakan hijauan yang masih

dimungkinkan dipelihara di setiap kecamatan dikaitkan dengan ketersediaan pakan

di masing-masing wilayah di Kabupaten Sumbawa. Tabel 5.5. menunjukkan

berdasarkan ketersediaan pakan, ada 14 kecamatan yang mengalami kelebihan

populasi karena volume pakan relative terbatas dibandingkan jumlah populasi ternak

yang relatif sudah tidak berimbang. Kecamatan yang over populasi meliputi

Kecamatan Empang 11.822 UT, Moyo Hilir 6.712 UT,  Moyo Utara 6.537 UT,

Labuhan Badas 6.499 UT, diikuti oleh kecamatan lain dalam proporsi lebih kecil
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yakni Lopok, Tarano, Lape, Lantung, Maronge, Sumbawa, Utan,  Moyo Hulu,

Orong Telu dan Unter Iwis.

Sebanyak 10 dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa masih

potensial bagi pengembangan ternak pemakan hijauan terutama sapi. Potensi

pengembangan ternak sapi terbesar berdasarkan ketersediaan pakan terkosentrasi di

Kecamatan Labangka dengan kelebihan pakan yang bisa dipakai untuk menampung

45.640 UT, kemudian Lenangguar dengan daya tampung sekitar 30.364 UT diikuti

Kecamatan Lunyuk 28.279 UT, Plampang 11.024 UT, Alas Barat dengan daya

tampung tersisa 10.915 UT. Kecamatan dengan daya tampung dalam proporsi lebih

kecil adalah kecamatan Batu Lanteh, Alas, Buer dan Kecamatan Ropang.

Tabel 5.6.: Ketersediaan pakan (ton BK) dan populasi ternak herbivora (UT) di Sumbawa

No Kecamatan Ketersediaan Populasi
(UT) Kebutuhan Selisih

Limbah Hijauan Total ton/tahun UT
1 Lunyuk 11,721.46 79,395.30 91,116.76 11,662.15 26,604.29 64,512.47 28,279.44
2 Orong Telu 2,153.84 9,378.60 11,532.44 5,236.15 11,944.97 -412.53 -180.84
3 Alas 4,349.87 13,765.35 18,115.22 3,095.27 7,061.08 11,054.15 4,845.65
4 Alas Barat 6,295.44 31,469.70 37,765.14 5,639.23 12,864.50 24,900.64 10,915.35
5 Buer 2,954.17 11,901.75 14,855.92 3,488.18 7,957.40 6,898.52 3,024.01
6 Utan 7,554.41 16,421.85 23,976.26 11,791.71 26,899.83 -2,923.57 -1,281.57
7 Rhee 2,348.01 37,292.81 39,640.82 4,058.73 9,258.97 30,381.85 13,318.07
8 Batulanteh 4,352.73 28,222.80 32,575.53 4,180.83 9,537.51 23,038.02 10,098.86
9 Sumbawa 2,959.03 5,862.21 8,821.24 5,238.51 11,950.35 -3,129.11 -1,371.66

10 Labuan Badas 6,003.88 847.08 6,850.96 9,502.55 21,677.70 -14,826.74 -6,499.39
11 Unter Iwes 5,354.18 13,170.29 18,524.46 8,201.41 18,709.47 -185.01 -81.1
12 Moyo Hilir 15,661.43 18,562.95 34,224.38 21,715.31 49,538.04 -15,313.67 -6,712.84
13 Moyo Utara 4,183.90 4,688.40 8,872.30 10,426.35 23,785.10 -14,912.80 -6,537.12
14 Moyo Hulu 9,801.61 43,788.98 53,590.59 24,507.64 55,908.05 -2,317.46 -1,015.87
15 Ropang 9,909.06 4,268.18 14,177.23 6,023.94 13,742.11 435.12 190.74
16 Lenangguar - 85,541.10 85,541.10 7,133.01 16,272.18 69,268.92 30,364.46
17 Lantung - 168.75 168.75 3,013.51 6,874.57 -6,705.82 -2,939.54
18 Lape 9,565.06 171.9 9,736.96 9,112.44 20,787.76 -11,050.80 -4,844.18
19 Lopok 9,548.56 15,885.75 25,434.31 16,634.28 37,946.95 -12,512.65 -5,485.00
20 Plampang 18,344.81 43,878.30 62,223.11 16,251.82 37,074.46 25,148.65 11,024.07
21 Labangka 38,440.59 80,335.80 118,776.39 6,425.97 14,659.24 104,117.16 45,640.40
22 Maronge 6,087.90 3,875.85 9,963.75 7,264.46 16,572.05 -6,608.30 -2,896.79
23 Empang 14,076.42 2,448.75 16,525.17 19,066.34 43,495.08 -26,969.91 -11,822.43
24 Tanaro 4,529.93 13,921.65 18,451.58 12,174.03 27,772.01 -9,320.43 -4,085.67

Kab. Sumbawa 196,196.29 667,460.10 863,656.39 231,843.80 528,893.68 334,762.71 146,745.30

Sumber: berbagai sumber, diolah 2015
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Mengembangkan ternak sapi Bali di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa

seperti di Lenangguar, Plampang, Lunyuk dan lainnya, sepatutnya dilakukan dengan

hati-hati, terutama jika pola pengelolaan ternak dilakukan melalui pendekatan

ekstensif. Kehati-hatian diperlukan karena pada pola ekstensif ternak hanya sesekali

dilihat dan dikontrol pemiliknya sehingga terbuka peluang sapi tersebut menghilang

dan menjadi liar di hutan belantara yang masih terhampar luas di wilayah itu.

Pengalaman semacam itu masih berlangsung hingga kini dan menjadi pengetahuan

sekaligus keluhan umum yang dirasakan peternak di berbagai tempat di Sumbawa.

Kondisi dimaksud terlebih amat potensial terjadi pada ternak jantan yang

hendak digemukkan. Pada musim kawin, sapi bakalan seringkali meninggalkan

kawanan untuk mencari dan mengawini betina di kelompok lain yang sedang birahi.

Pejantan tersebut, bila tidak tertangani baik, potensial hilang menjadi banteng.

Pendekatan yang seyogyanya ditempuh dalam penanganan ternak di

Kabupaten Sumbawa, terlebih khusus pada sapi jantan untuk keperluan

penggemukan pada sistem pemeliharaan ekstensif adalah perlu kiranya peternak

lebih sering mengontrol sapinya agar tidak liar dan sulit ditangkap lalu hilang. Perlu

kesadaran dan kesungguhan peternak dalam memelihara pejantan sebagai asset

strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pemeliharaan sapi dengan pola pemeliharaan ekstensif juga perlu daya upaya

untuk secara perlahan agar dialihkan ke model pendekatan semi intensif dan intensif.

Hal itu mendesak dilakukan agar potensi sapi jantan di Sumbawa yang selama ini

sebagian masih terabaikan dapat didorong untuk berproduksi lebih optimal sehingga

pada gilirannya potensi sumberdaya lokal Sumbawa ini mampu memberikan

sumbangsih lebih besar bagi ketersediaan daging di level nasional.

5.2. Populasi Ternak Besar

Populasi ternak besar, termasuk sapi di 24 kecamatan di Kabupaten

Sumbawa tertera pada Tabel 5.7. Populasi sapi di Kabupaten Sumbawa terutama

terkonsentrasi berturut-turut di Kecamatan Moyo Hulu, Moyo Hilir, Empang,

Lopok, Plampang, Lunyuk, Utan dan Tarano. Tabel 5.7. juga mengetengahkan

dominasi sapi sebagai ternak besar yang paling disukai dipelihara dibandingkan dua

ternak besar lainnya --yakni kerbau dan kuda-- oleh peternak di Kabupaten

Sumbawa.
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Tabel 5.7.: Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa, 2013

No Kecamatan
Jumlah (ekor)

Jumlah
Sapi Kerbau Kuda

1 Sumbawa 6,540 97 112 6,749
2 Unter Iwis 11,489 715 454 12,658
3 Labuan Badas 9,459 355 304 10,118
4 Utan 14,004 447 523 14,974
5 Rhee 5,039 95 138 5,272
6 Alas 2,708 250 580 3,538
7 Buer 3,915 241 390 4,546
8 Alas Barat 5,384 691 1019 7,094
9 Batu Lanteh 4,689 129 879 5,697

10 Moyo Hulu 24,839 5041 1889 31,769
11 Ropang 5,451 197 3611 9,259
12 Lenangguar 4,742 2818 1787 9,347
13 Lantung 2,641 266 1492 4,399
14 Lunyuk 12,141 1574 1948 15,663
15 Orong Telu 3,654 1377 1575 6,606
16 Moyo Hilir 17,262 7433 3837 28,532
17 Moyo Utara 10,104 2466 942 13,512
18 Lape 6,000 4516 883 11,399
19 Lopok 16,802 2390 3571 22,763
20 Plampang 15,828 2491 2397 20,716
21 Maronge 5,162 3012 288 8,462
22 Labangka 8,146 121 132 8,399
23 Empang 6,254 10751 7222 24,227
24 Tarano 8,437 3383 2309 14,129

Total 210,690 50,856 38,282 299,828

Sumber: BPS Sumbawa, 2014

5.3. Analisis LQ

Berdasarkan data populasi ternak besar di Kabupaten Sumbawa seperti

termaktub pada Tabel 5.8. dapat diketahui kedudukan dan posisi masing-masing

kecamatan sebagai basis maupun non basis sapi, sebagaimana menjadi dasar

perhitungan analisis LQ. Terkait penyusunan road map peternakan Kabupaten

Sumbawa, tersaji hasil analisis LQ ternak besar yang dibandingkan dengan jumlah

ternak besar pemakan hijauan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis LQ ternak sapi seperti nampak

pada Tabel 5.8., wilayah basis pengembangan sapi di Kabupaten Sumbawa berturut-

turut adalah di Kecamatan Labangka dan Sumbawa (LQ masing-masing 1,38),

kemudian diikuti Kecamatan Rhee (LQ= 1,36), Utan dan Labuan Badas (LQ
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masing-masing 1,33), diikuti Kecamatan Unter Iwis, Buer, Batu Lanteh, Moyo

Hulu, Lunyuk, Alas, Plampang, Alas Barat, Moyo Utara dan Kecamatan Lopok.

Tabel 5.8: Nilai LQ Kecamatan di Kabupaten Sumbawa

No Kecamatan LQ

1 Sumbawa 1.38
2 Unter Iwis 1.29
3 Labuan Badas 1.33
4 Utan 1.33
5 Rhee 1.36
6 Alas 1.09
7 Buer 1.23
8 Alas Barat 1.08
9 Batu Lanteh 1.17

10 Moyo hulu 1.11
11 Ropang 0.84
12 Lenangguar 0.72
13 Lantung 0.85
14 Lunyuk 1.10
15 Orong telu 0.79
16 Moyo Hilir 0.86
17 Moyo Utara 1.06
18 Lape 0.75
19 Lopok 1.05
20 Plampang 1.09
21 Maronge 0.87
22 Labangka 1.38
23 Empang 0.37
24 Tarano 0.85

Sumber: BPS 2014, diolah

Sebaliknya, kecamatan yang berdasarkan hasil analisis LQ bukan merupakan

kawasan basis sapi bertutur-turut adalah  Kecamatan Empang, Lenangguar, Lape,

Orong Telu, Lantung, Tarano, Moyo Hilir dan Maronge. Wilayah yang bukan basis

sapi di Sumbawa ini dapat diklasifikasikan sebagai kawasan yang belum sepenuhnya

mandiri dalam penyediaan produk asal sapi.

Berdasarkan hasil analisis LQ, catatan khusus patut disematkan pada

Kecamatan Sumbawa. Meskipun berdasarkan hasil analisis LQ wilayah ini

merupakan basis pengembangan sapi namun perlu perhitungan mendalam, terukur

dan menyeluruh jika pengambil kebijakan berkeinginan untuk mengembangkan dan

mengokohkan Kecamatan Sumbawa sebagai basis pengembangan sapi di Kabupaten

Sumbawa. Hal ini perlu mendapat perhatian karena posisi Kecamatan Sumbawa
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sejauh ini dikenal sebagai ibukota kabupaten. Posisi sebagai ibukota sebuah daerah

tingkat II memberikan konsekuensi logis dan spesifik tentang kecenderungan umum

yakni fenomena perihal betapa tingginya tingkat persaingan penggunaan lahan untuk

pengembangan sesuatu bidang pembangunan di kawasan perkotaan.

Mengembangkan sapi di tengah kota merupakan sesuatu hal riskan karena dapat

dipastikan akan bertabrakan dengan kepentingan sektor pembangunan lain seperti

untuk pemenuhan dan penyediaan fasilitas pemukinan, perkantoran, pendidikan,

kesehatan, perdagangan, pelayanan umum, jasa, rekreasi, serta berbagai kebutuhan

pembangunan lainnya.

Oleh karena itu diperlukan perhitungan seksama dan matang bila pemda

memiliki rencana mengembangkan sapi di kawasan perkotaan. Hal itu patut

dipertimbangkan seksama karena potensi pengembangan sapi masih tersedia di

sebagian besar kecamatan lain di luar Kecamatan Sumbawa. Artinya areal

pengembangan sapi dan semua jenis ternak relatif masih ‘longgar’. Kabupaten

Sumbawa sejauh ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan kepadatan penduduk

paling jarang di Provinsi NTB.

Gambar 5.2.: Nilai LQ 24 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, 2014

Gambar 5.2. menunjukkan urut-urutan dan posisi setiap kecamatan dalam

peta pengembangan Kabupaten Sumbawa sebagai basis-non basis ternak sapi.

Ilustrasi dimaksud potensial berubah dari waktu ke waktu tergantung dari

kecenderungan pertumbuhan populasi sapi di masing-masing kecamatan.
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VI. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN
SAPI POTONG DI KABUPATEN SUMBAWA

6.1. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan kawasan peternakan sapi potong didasarkan pada

analisis SWOT. Dalam analisis SWOT digali faktor internal dan eksternal yang terkait

dengan sumber daya yang berperan penting seperti sumber daya lahan, ternak, manusia

(peternak), kelembagaan dan sarana-prasarana. Dalam strategi ini, pengembangan

peternakan sapi difokuskan pada konsep Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Secara umum permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rencana

pembentukan SPR di Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Organisasi:

a. Pemeliharaan sapi di Kabupaten Sumbawa umumnya dilakukan secara ekstensif

dan semi ekstensif, sehingga pembentukan SPR harus memperhatikan hamparan

padang penggembalaan yang digunakan.

b. Para peternak umumnya belum memahami dan belum merasakan manfaat dari

adanya “prinsip kelompok usaha”  sebagaimana yang terdapat dalam konsep

SPR. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang intensif kepada para peternak.

c. Kemungkinan terjadi kesulitan dalam merekrut manajer SPR yang memiliki

kompetensi dan etos kerja tinggi. Hal ini didasari oleh kegagalan program

SMD.  Oleh karena itu diperlukan metode perekrutan yang teliti.

d. Belum ada petunjuk teknis dalam pembentukan SPR.

2. Infrastruktur dan Sarana-Prasarana:

a. Sebagian besar lahan sumber pakan, terutama padang penggembalaan,

merupakan lahan kering sehingga kekurangan air, baik untuk pengairan maupun

minum ternak. Untuk itu diperlukan infrastruktur pengairan.
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b. Kawasan padang penggembalaan tidak jelas status dan wilayahnya. Umumnya

peternak menggembalakan ternaknya pada lahan-lahan yang belum

dimanfaatkan dan  di kawasan hutan negara.

c. Sarana-prasarana secara kuantitas relatif sudah baik, namun diperlukan

peningkatan kualitas pelayanan. Semua kecamatan sudah memiliki Poskeswan,

kecuali Sekongkang. Demikian pula POS IB dan BPP telah ada di semua

kecamatan.  RPH  telah  ada  di tujuh kecamatan, yaitu  di Kecamatan Labuhan

Badas, Moyo Utara, Lape, Plampang, Empang, Utan, Alas. Pasar hewan hanya

ada satu yakni di Kecamatan Labuhan Badas. Fasilitas tersebut belum berfungsi

optimal.

3. Sumber Daya Ternak:

a. Kualitas sapi induk belum optimal. Para peternak belum sengaja memilih induk

yang bagus dalam usaha ternaknya.

b. Kualitas sapi pejantan juga belum optimal. Para peternak masih banyak yang

membiarkan ternaknya kawin secara inbreeding.

c. Struktur umur dan jenis kelamin ternak dalam suatu wilayah belum seimbang

untuk memperoleh pertumbuhan populasi yang optimal.

4. Sumber Daya Manusia (Peternak):

a. Para peternak umumnya masih memelihara ternak secara individual dan

tradisional, belum menggunakan prinsip bisnis.

b. Para peternak masih terbatas dalam akses permodalan, teknologi, dan pasar.

c. Para peternak belum memahami dan merasakan manfaat dari “usaha ternak

dengan sistem/prinsip kelompok”.

5. Kelembagaan Pendukung:

a. Lembaga perkreditan belum mendukung permodalan usaha ternak rakyat.

b. Lembaga penyuluhan belum optimal menyediakan penyuluh peternakan yang

professional.

c. Lembaga penelitian dan pengembangan belum menghasilkan teknologi tepat

guna untuk usaha ternak rakyat.
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d. Belum terkordinir harmonis antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi

dalam program pengembangan peternakan sapi.

Atas dasar permasalahan-permasalahan di atas, disusun startegi pengembangan

kawasan peternakan sapi di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

A. Pengembangan Infrastruktur (jalan, irigasi, bangunan, dll):

Infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan kawasan peternakan sapi di

Kabupaten Sumbawa adalah:

a. Menetapkan status kawasan peternakan sapi, apakah lahan tersebut milik

adat/hak ulayat, milik komunitas petani-peternak, milik pemerintah ataukah

dimiliki badan usaha lain

b. Membangun kawasan berdasarkan lay out, yang  minimal berisi zona padang

penggembalaan, zona tanaman hijauan pakan, dan zona perkandangan dan

perlengkapannya.

c. Membangun sumur-sumur bor untuk pengairan padang penggembalaan dan

memenuhi kebutuhan minum ternak dalam kawasan peternakan sapi.

d. Penanaman hijauan makanan ternak (terutama legium: lamtoro dan turi) pada

zona tanaman hijauan makanan ternak.

e. Membangun kandang dan perlengkapannya sesuai kebutuhan pada zona

perkandangan.

f. Menyediakan mesin pencacah dan mixer untuk membuat pakan dari limbah-

limbah pertanian sehingga dapat menyediakan pakan berkelanjutan, terutama

untuk mengatasi kekurangan pakan pada musim kemarau.

B. Penyediaan Sarana-Prasarana

Dalam upaya mengoptimalkan produksi dan produktivitas sapi dalam suatu

kawasan perlu dilengkapi sarana-prasarana yang memadai. Sarana-prasarana yang

penting  adalah poskeswan, Pos IB, RPH, dan Pasar Hewan. Untuk mendukung

pembentukan SPR, perlu dipersiapkan sarana-prasarana:

a. Pos IB satu unit per SPR yang layak/lengkap (tenaga, peralatan, dan bahan).

b. Melengkapi peralatan dan tenaga memadai pada Poskeswan yang telah ada.
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c. Membangun pasar hewan yang layak sesuai dengan SNI di wilayah potensial

ternak sapi.

d. Menigkatkan manajemen RPH yang telah ada sehingga mendukung produksi

daging sapi ASUH.

C. Fasilitas Pasar dan Perdagangan Ternak

Fasilitas pasar dan perdagangan ternak merupakan salah satu faktor yang

perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan peternakan sapi karena produk

ternak sapi (daging) bersifat marketing driven. Oleh karena itu sehubungan dengan

pengembangan kawasan peternakan sapi perlu diperhatikan lembaga dan kebijakan

yang terkait dengan pemasaran dan perdagangan ternak dan hasil-hasilnya. Hal-hal

penting yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

a. Membuat peraturan daerah (perda) dan atau peraturan bupati (perbup) tentang

kebijakan pengeluaran, pemasukan, dan pemotongan ternak sapi.

b. Membuat Perda atau Perbub penetapan harga jual sapi bibit betina.

c. Memungsikan RPH sebagai produsen daging sapi untuk memenuhi kebutuhan

korporasi dan pasar di luar daerah.

d. Memungsikan pasar hewan dengan pelaksanaan transaksi jual beli

menggunakan timbangan ternak.

D. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan peternakan sapi

terdiri atas peternak, penyuluh, petugas (pegawai pemerintah dan swasta), pedagang

ternak,  dan jagal.  Dalam pengembangan peternakan sapi melalui SPR di

Kabupaten Sumbawa perlu dilakukan:

a. Merekrut tenaga penyuluh atau pendamping dari Sarjana Peternakan dan

Kedokteran Hewan yang kompeten.

b. Mengadakan sosialisasi tentang SPR kepada semua stakesholder bidang

peternakan (peternak, pengusaha, jagal, pedagang, petugas, dll).

c. Mengadakan pelatihan inseminator.
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d. Mengadakan pelatihan teknologi pakan, produksi, dan reproduksi kepada para

peternak anggota SPR.

e. Mengadakan karya wisata dan atau magang bagi para peternak ke perusahaan-

perusahaan peternakan sapi potong yang maju, baik di dalam negeri maupun di

luar negeri (Australia).

f. Melibatkan Fakultas Peternakan Unram dan BPTP-NTB  untuk pengembangan

dan pembinaan SDM peternakan.

E. Pembiayaan dan Peluang Investasi

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan kawasan peternakan

sapi di Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan konsep SPR antara lain adalah:

1). Infrastruktur dan sarana-prasarana:

a. Pembangunan sumur-sumur bor dalam dan instalasinya untuk pengairan

lahan sumber pakan dan minum ternak.

b. Pembangunan kandang berteduh pada areal padang penggembalaan.

c. Pembangunan kandang jepit untuk pemeriksaan keswan, IB, dan

penimbangan ternak.

d. Pembangunan kandang induk melahirkan dan menyusui.

e. Membangun zona penanaman hijauan makanan ternak pada areal padang

penggembalaan.

f. Membangun sarana jalan sederhana dalam areal padang penggembalaan.

g. Membangun gudang pakan untuk cadangan musim kemarau.

h. Pembelian timbangan ternak.

i. Pengadaan mesin pencacah dan mixer untuk pembuatan pakan dari bahan

limbah pertanian.

2). Organisasi:

a. Gaji manajer, dokter hewan, inseminator, dan tenaga pendamping.

b. Pembelian peralatan dan perlengkapan organisasi (ATK, motor, computer,dll).

c. Biaya operasional rutin organisasi.



33

3). Produksi Ternak:

a. Biaya bahan IB.

b. Pengadaan pejantan unggul.

c. Subsidi pakan induk bunting dan menyusui.

b. Biaya penggantian dan perbaikan induk.

Dengan pengembangan peternakan sapi berbasis SPR dapat menumbuhkan

peluang investasi, di antaranya:

1. Pembangunan pabrik pakan mini untuk ternak ruminansia.

2. Usaha sapi penggemukan.

3. Perdagangan sapi bibit betina, sapi bakalan, dan sapi potong.

4. Usaha pemotongan ternak sapi.

5. Usaha pengolahan daging sapi untuk sosis, bakso, dan dendeng.

6. Usaha pembuatan krupuk kulit.

6.2. Rencana Usulan

Pada tahap pertama, kegiatan SPR di Kabupaten Sumbawa difokuskan di 16

titik. Pada umumnya semua lokasi SPR tersebut memiliki potensi untuk maju antara

lain karena sebagian peternaknya sudah terhimpun dalam cikal bakal pendirian wadah

koperasi ternak. Untuk ukuran kolektivitas beternak, terbangunya wadah koperasi

merupakan suatu kemajuan dalam eskalasi kegiatan beternak warga Sumbawa yang

selama ini dikenal lebih cenderung beternak secara individual, dengan cara dilepas.

Koperasi tersebut sudah memiliki akta notaris, namun kegiatannya sejauh ini belum

terlaksana secara optimal.

Sentra baru SPR yang direncanakan tersebut sebagian meng-cover peternak dan

area yang tidak sepenuhnya berorientasi pada batas administratif sesuatu wilayah,

misalnya hanya berorientasi pada batas fisik kecamatan dan desa. Ada sejumlah SPR

yang dibuat dengan posisi di mana sebagian anggotanya berada di desa atau kecamatan

tertentu dan anggota lain berasal dari desa dan kecamatan lain. Perpaduan itu lumrah

secara teknis karena dalam praktiknya sebagian peternak lebih banyak melakukan



34

kontak individual dengan sesama peternak yang melepas sapinya di suatu

kawasan/hamparan seperti lar (padangan).

Rincian SPR yang diusulkan Pemda Kabupaten Sumbawa untuk jangka pendek

tertera adalah seperti tertera pada Tabel 6.1. Kebanyakan peternak yang tergabung

dalam SPR di Sumbawa memelihara sapi Bali.

Tabel 6.1.: SPR yang diusulkan Kabupaten Sumbawa, 2015.

No Nama SPR Lokasi Keterangan

1 Mitra Abadi Desa Leseng, Kec Moyo
Hulu

Memiliki izin sebagai
koperasi ternak

2 Hisbal Desa Sukadamai, Labangka Memiliki izin sebagai
koperasi ternak

3 Niat No Putes Utan Memiliki izin sebagai
koperasi ternak

4 Maju Jaya Mandiri Empang Memiliki izin sebagai
koperasi ternak

5 Pamega Desa Batu Lanteh, Tarano Memiliki izin sebagai
koperasi ternak

6 Olat Utuk Desa Lenangguar,
Lenangguar

Memiliki izin sebagai
koperasi ternak

7 Buin Serumung Desa Serading, Moyo Hilir Memiliki izin sebagai
koperasi ternak

8 Pungkit Desa Pungkit, Moyo Utara Kelompok tani/ternak
9 Saling Pendi Desa lape, Lape Memiliki izin sebagai

koperasi ternak
10 Buin Pedi Desa Seketeng, Sumbawa Kelompok tani/ternak
11 SPI Desa Prode-SP I, Plampang Kelompok tani/ternak
12 Maris Gama Desa Maronge, Maronge Kelompok tani/ternak
13 Totang Jangi Desa Lopok, Lopok Kelompok tani/ternak
14 Ai Jati Desa Mapin Kebak, Alas Barat Kelompok tani/ternak
15 Lenang Peal Desa Lunyuk Rea. Lunyuk Kelompok tani/ternak
16 Untir Sintung Desa Lantung, Lantung Kelompok tani/ternak

Sumber: Disnak Sumbawa

Salah satu hal mendasar dalam jangka pendek-menengah, perlu dibukakan

pemahaman tentang kesungguhan menggeluti sector peternakan secara lebih utuh.



35

Pemahaman itu penting agar peternak tidak lagi memandang sector peternakan sekadar

sebagai usaha sampingan mengingat potensi pengembangan ternak di lokasi yang

diusulkan amat potensial.

Adapun kelompok peternak yang direncanakan diusulkan Pemda Kabupaten

Sumbawa pada tahun 2016 adalah seperti tertera pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.: Sebagian SPR yang direncanakan diusulkan Kabupaten Sumbawa, 2016

No Nama SPR Lokasi Keterangan

1 Turin Tawir Rhee, Rhee Direncanakan  diusulkan
tahun 2016/2017

2 Olat Rea Batu Bulan, Moyo Hulu Direncanakan diusulkan
tahun 2016/2017

Sumber: Dinas Peternakan Sumbawa

Sekolah Peternakan Rakyat kiranya dipastikan harus bisa membuat peternak

naik kelas. Misalnya sekurangnya peternak sudah waktunya bisa menakasir nilai

ternaknya berdasarkan tampilan eksterior sehingga mampu mengestimasi bobot badan

sapinya yang berimplikasi pada perhitungan harga. Hal sederhana semacam ini

semalam ini cenderung diabaikan.
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VII. RENCANA AKSI DAN ROAD MAP PENGEMBANGAN

KAWASAN PETERNAKAN SAPI POTONG (2015-2019)

7.1. Program Pengembangan

Pemeliharaan ternak sapi di Kabupaten Sumbawa pada umumnya dilakukan

melalui pendekatan ekstensif dan semi ekstensif.  Oleh karena itu,  program-program

pokok dalam pengembangan kawasan peternakan sapi potong di Kabupaten

Sumbawa pada prinsipnya adalah menggunakan konsep Sentra Peternakan Rakyat

(SPR) berbasis padang penggembalaan. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan antara

lain adalah:

a. Pembentukan, pemantapan, dan penyehatan organisasi SPR.

b. Sosialisasi dan pelatihan bagi para peternak anggota SPR.

c. Inventarisasi sapi induk yang akan dimasukkan ke dalam SPR sesuai dengan

kriteria tertentu.

d. Pengadaan sapi pejantan unggul sesuai kebutuhan ideal.

e. Pembangunan infrastruktur (pengairan dan prasarana jalan).

f. Pembangunan sarana-prasarana sesuai kebutuhan manajemen SPR berbasis

padang penggembalaan, seperti pembangunan zona hijauan makanan ternak, zona

penggembalaan, zona perkandangan dan perlengkapan, perkantoran, dan

pergudangan).

g. Kegiatan inseminasi buatan (IB) pada sapi SPR untuk induk-induk tertentu.

h. Pelaksanaan subsidi pakan untuk induk bunting dan menyusui.

7.2.  Rencana Aksi

Kegiatan yang dilakukan sebagai penjabaran dari program pengembangan

merupakan wujud dari rencana aksi. Adapun bentuk rencana aksi yang perlu

dilakukan pada masing-masing program adalah sebagai berikut.

a. Pembentukan, pemantapan, dan penyehatan organisasi SPR, meliputi kegiatan:

1. Rekruitmen manajer, dokter hewan, tenaga pendamping, masing-masing 1

orang untuk 1 SPR.

2. Pelatihan bagi manajer, dokter hewan,  tenaga pendamping, dan DPPT

mengenai manajemen SPR dan teknis sesuai tugasnya.

3. Pengadaan sarana-prasarana administrasi, komunikasi, dan transportasi.



37

b. Sosialisasi dan pelatihan bagi para peternak anggota SPR, meliputi kegiatan:

1. Sosialisasi/memotivasi para peternak anggota SPR  pada pertemuan pleno.

2. Pelatihan bagi peternak tentang teknologi produksi, pakan, reproduksi, dan

manajemen bisnis.

c. Inventarisasi sapi induk yang akan dimasukkan dalam SPR, meliputi kegiatan:

1. Regristrasi sapi induk diperinci menurut umur dan performansinya.

2. Membuat peta lokasi sapi-sapi induk tersebut.

3. Menyusun dokumen profil sapi induk dan peternak pada unit SPR.

d. Pengadaan sapi pejantan unggul sesuai kebutuhan optimal, meliputi kegiatan:

1. Pengadaan sapi pejantan unggul dengan proporsi 1:20.

2. Pendistribusian pejantan pada kelompok-kelompok ternak induk dalam

wilayah SPR.

e. Pembangunan infrastruktur (pengairan dan jalan), meliputi kegiatan:

1. Pembuatan “sumur bor dalam”  dalam areal SPR, minimal 1 unit per SPR.

2. Pembuatan jalan pada zona perkandangan/perlengkapan dan perkantoran.

f. Pembangunan sarana-prasarana sesuai kebutuhan manajemen SPR berbasis

padang penggembalaan, meliputi kegiatan:

1. Pembangunan kandang berteduh dan perlengkapannya.

2. Pembangunan gudang pakan sekaligus sebagai tempat pembuatan pakan.

3. Pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pakan (mesin pencacah dan mixer).

4. Penanaman hijauan makanan ternak pada zona hijauan makanan ternak.

5. Pengadaan sarana-prasarana administrasi, komunikasi, dan transportasi:

gedung perkantoran, komputer dan printer, mebeler, dan motor untuk tenaga

pendamping.

g. Penyelenggaraan IB sapi induk masih tergolong baru di Sumbawa. Kegiatan IB

terutama ditujukan pada ternak yang tergabung dalam kelompok ternak. Rincian

kegiatannya meliputi:

1. Pembuatan POS IB lengkap dengan perlengkapannya.

2. Penyediaan bahan IB.

3. Rekruitmen Inseminator.

h. Pelaksanaan subsidi pakan untuk induk bunting dan menyusui, meliputi kegiatan:

1. Subsidi pakan untuk sapi bunting dan menyusui selama 3 bulan.

2. Pengelolaan khusus sapi bunting dalam kandang khusus.
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7.3. Rencana Kebutuhan Anggaran

Rencana  kebutuhan anggaran  disusun untuk  satu unit SPR  dari tahun

anggaran 2016 s/d 2019. Kebutuhan anggaran tahun 2016 lebih besar dibandingkan

dengan tahun-tahun berikutnya karena tahun 2016 merupakan awal konsep SPR

diterapkan sehingga banyak kegiatan persiapan yang harus dilakukan yang

memerlukan biaya cukup besar. Susunan dan jumlah anggaran TA 2016 disesuaikan

dengan program-program pokok dan rencana aksi yang telah dibahas dalam sub bab

7.2. Rekapitulasi rencana anggaran tersebut disajikan dalam Tabel 7.1 dan secara

rinci disajikan dalam Lampiran 1.

Tabel 7.1. Rekapitulasi rencana anggaran 1 unit SPR tahun 2016 di Kab. Sumbawa

No Komponen Jumlah (Rp)
1 Penyelenggaraan Organisasi SPR 66.000.000
2 Sosialisasi &pelatihan peternak anggota SPR 195.000.000
3 Inventarisasi sapi induk 61.000.000
4 Bantuan pengadaan sapi pejantan unggul 260.000.000
5 Pembangunan infrastruktur 250.000.000
6 Pengadaan Sarana-Prasarana 480.000.000
7 Penyelenggaraan IB untuk sekitar 25% sapi induk 37.500.000
8 Subsidi pakan untuk Induk bunting dan menyusui 360.000.000

Total Anggaran yang diperlukan 1.709.500.000

Alokasi anggaran pada komponen penyelenggaraan organisasi terdiri atas

gaji/upah manajer Rp. 2.000.000 per bulan, dokter hewan Rp. 2.000.000 per bulan,

dan tenaga pendamping Rp. 1,5 juta per bulan. Rincian anggaran untuk komponen

sosialisasi dan pelatihan bagi peternak meliputi dana sosialisasi/motivasi bagi

peternak dan pelatihan teknologi peternakan (produksi, reproduksi, pakan, dan

manajemen bisnis). Komponen inventarisasi induk terdiri atas anggaran untuk

registrasi induk, membuat peta lokasi induk, dan dokumen profil induk dan

peternak. Registrasi induk penting dilakukan sebagai dasar penetapan induk pada

awal pelaksanaan SPR. Induk  dalam unit SPR diusahakan memiliki performan yang

baik dan relatif seragam. Pengadaan pejantan unggul hanya bersifat pelengkap yaitu

sekitar 50% dari kebutuhan dan 50% lainnya dipilih dari pejantan milik peternak.

Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan 1 unit sumur bor dalam

berikut instalasinya. Pengadaan sarana-prasarana terdiri atas pembangunan kandang

berteduh dan perlengkapannya, gudang pakan sekaligus sebagai tempat pembuatan
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pakan, mesin-peralatan pembuatan pakan (mesin pencacah dan mixer), penanaman

hijauan makanan ternak, dan pengadaan sarana-prasarana administrasi, komunikasi,

dan transportasi seperti gedung perkantoran, komputer dan printer, meubeler, dan

motor untuk tenaga pendamping. Penyelenggaraan IB untuk sekitar 25% sapi induk

merupakan biaya IB seperti umumnya dibayar peternak, yaitu Rp. 100.000,- per kali

suntik. Subsidi pakan untuk induk bunting dan menyusui berupa bantuan konsentrat

2 kg per hari per ekor selama 3 bulan.

Kabupaten Sumbawa merencanakan pada Tahun 2016 akan membentuk 16

unit SPR. Dengan demikian untuk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016

membutuhkan anggaran Rp. 27.352.000.000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima

dua juta rupiah). Untuk tahun berikutnya kebutuhan anggaran akan lebih kecil

karena beberapa kegiatan tidak perlu lagi dilakukan, seperti pembangunan

infrastruktur, sarana-prasarana, sosialisasi, dan pelatihan dasar.

7.4. Bagan Road Map Pengembangan Kawasan Sapi Potong

Road map ini disusun untuk jangka waktu 4 tahun, mulai tahun 2016 s/d

2019. Tabel 7.2. menyajikan road map perkembangan populasi.

Tabel 7.2. Road map populasi dalam 1 unit SPR

No Komponen (ekor)
Tahun

2016 2017 2018 2019
1 Populasi 1.701 2.353 3.004 3.004
2 Jumlah Induk 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Pejantan Unggul 50 50 50 50
4 Pedet lahir 686 686 686 686
5 Pedet lahir jantan 343 343 343 343
6 Pedet lahir betina 343 343 343 343
7 Pedet mati 34 34 34 34
8 Pedet hidup 651 651 651 651
9 Pedet pengganti pejantan 8 8 8 8

10 Pedet pengganti induk 125 125 125 125
11 Sapi muda jantan - 326 651 651
12 Sapi muda betina - 326 651 651
13 Sapi induk afkir - - - 125
14 Sapi pejantan afkir - - - 8
15 Sapi dewasa  jantan - - - 318
16 Sapi dewasa betina 0 0 0 201
17 Jumlah sapi dijual/dipotong 0 0 0 651
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Perkembangan populasi di Kabupaten Sumbawa tertera pada Tabel 7.2 yang

kemudian diperhitungkan berdasarkan parameter yang tertera pada Tabel 7.3.

Parameter ini, sebagaian besar merupakan angka asumsi dan sebagaian merupakan

hasil kajian dan  data  pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

Tabel 7.3. Parameter untuk analisis dinamika populasi sapi dalam SPR

No Parameter Nilai parameter

1 Calving interval 14 bulan 0,86

2 Induk Produktif 80% dari jumlah induk 0,80

3 Kelahiran pedet 69% dari jumlah induk 0,69

4 Lahir jantan 34% dari jumlah induk 0,34

5 Lahir betina 34 % dari jumlah induk 0,34

6 Kematian pedet 5% dari pedet lahir 0,03

7 Pedet hidup (pedet lahir – pedet mati) 0,65

8 Pedet pengganti pejantan = umur 6 th diafkir 0,008

9 Pedet pengganti induk = umur 8 th diafkir 0,13

10 Sapi muda jantan (umur  1-2 tahun) 0,33

11 Sapi muda betina (umur 1-2 tahun) 0,33

12 Induk afkir 0,13

13 Pejantan afkir 0,008

Adapun rekapitulasi  tentang Rencana Aggaran  satu unit SPR di Kabupaten

Sumbawa dari tahun 2016 s/d 2019 adalah seperti tertera pada Tabel 7.4. Sesuai

dengan rencana Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, bahwa tahun 2016 dapat

dibangun 16 unit SPR, maka untuk mewujudkan rencana tersebut diperlukan

anggaran dengan rincian sbb: Tahun 2016= Rp. 27.352.000.000;  Tahun 2017= Rp.

8.888.000.000; Tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp. 8.888.000.000. Setelah

tahun 2019 kebutuhan anggaran relatif konstan.  Dari manajemen 1 SPR, mulai

tahun 2019 dan seterusnya akan menghasilkan sapi bibit dan bakalan sekitar 629

ekor dan sapi afkir 104 ekor per tahun.  Dengan asumsi harga sapi bibit/bakalan 2,5

tahun adalah Rp. 8 juta per ekor dan sapi afkir Rp. 7 juta per ekor  maka akan

diperoleh pendapatan kotor sebesar Rp. 5,032 milyar per tahun. Dengan demikian

untuk 16 unit SPR akan diperoleh pendapatan kotor sekitar Rp. 80,512,000,000
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milyar per tahun. Dari uraian ini, secara makro dapat disimpulkan bahwa program

SPR layak dilakukan.

Tabel 7.4. Rekapitulasi Rencana Aggaran  satu unit SPR dari tahun 2016 s/d 2019

No Komponen
Rencana Anggaran (000 rupiah)

2016 2017 2018 2019

1 Manajemen organisasi SPR 66.000 66.000 66.000 66.000

2
Sosialisasi & pelatihan bagi para
peternak anggota SPR

195.000 75.000 75.000 75.000

3 Inventarisasi sapi induk 61.000 5.000 5.000 5.000

4
Bantuan pengadaan sapi pejantan
unggul

260.000 - - -

5 Pembangunan infrastruktur 250.000 - - -

6 Pengadaan Sarana-Prasarana 480.000 12.000 10.000 10.000

7
Penyelenggaraan IB  sekitar 25%
sapi induk

37.500 37.500 37.500 37.500

8
Subsidi pakan untuk Induk
bunting dan menyusui

360.000 360.000 360.000 360.000

Total anggaran 1 SPR 1.709.500 555.500 553.500 553.500

Total anggaran 16 SPR 27.352.000 1.666.500 1.660.500 1.660.500
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VIII. KRITERIA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

8.1. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan dalam pembahasan ini ditinjau dari aspek manajemen

dan teknis. Dari aspek manajemen dapat dinilai dari beberapa kriteria, antara lain:

A). Telah tersusun dokumen road map pengembangan kawasan peternakan sapi

potong berbasis SPR di Kabupaten Sumbawa.

B). Telah dibentuk  kelengkapan organisasi 16 unit SPR pada tahun 2016.

Kelengkapan personel organisasi terdiri atas DPPT (Dewan Perwakilan Pemilik

Ternak), manajer, dokter hewan, pendamping, pembantu pendamping.

C). Telah memiliki profil induk dan peternak pada masing-masing SPR. Profil

induk dan peternak secara rinci dan lengkap sangat penting untuk pedoman

pengelolaan SPR.

D). Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan dasar bagi peternak anggota

SPR. Sosialisasi dan pelatihan menjadi syarat keharusan agar pengelolaan usaha

ternak dapat dilakukan dengan menggunakan IPTEK.

E). Telah memiliki naskah kerja sama antara Dinas Kelautan, Perikanan, dan

Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan instansi/lembaga lain yang akan

mendukung pelaksanaan SPR.

F). Telah dialokasikan anggaran dari APBN dan APBD  untuk  program SPR.

Alokasi anggaran diusahakan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung

berpengaruh pada peningkatan produksi dan produktivitas.

Dari aspek teknis, keberhasilan pengembangan kawasan peternakan sapi

potong dengan menerapkan konsep SPR dapat dilihat dari:

a). Peningkatan produksi dan produktivitas kegiatan perbibitan sapi potong.

b). Peningkatan skala pemeliharaan per peternak sehingga memberikan pendapatan

yang memadai.

c). Peningkatan pendapatan peternak dan kesejahteraan rumah tangga tani-ternak.

d). Peningkatan peluang investasi dalam bidang yang terkait dengan peternakan sapi

potong.

e). Peningkatan PAD dari bidang peternakan sapi potong.
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8.2. Indikator Keberhasilan

Adapun indikakator keberhasilan yang dibahas di sini hanya terkait dengan

output, berupa produksi dan produktivitas usaha ternak sapi berbasis SPR. Sesuai

dengan potensi dan kemungkinan pengembangannya maka indikator keberhasilan

dalam program SPR dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi:

1). Kepemilikan induk produktif minimal 90% dari jumlah induk yang ada dengan

calving interval 13 bulan (paling lambat telah bunting 4 bulan setelah beranak).

2). Kematian pedet 8% dari pedet yang lahir.

3). Telah dicapai populasi konstan sekitar 2.500 ekor pada tahun 2019 (tahun ke-3

dari dimulainya program SPR), dengan jumlah induk 1.000 ekor dan pejantan

unggul 40 ekor.

4). Tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya telah memproduksi sapi bakalan dan

sapi bibit betina sekitar 740 ekor dan sapi afkir sekitar 100 ekor per tahun.

5).  Dari produksi tersebut dapat memberikan pendapatan per peternak sekitar Rp.

18 juta per tahun  atau Rp. 1,5 juta per bulan pada skala kepemilikan induk sapi

3-4 ekor.
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IX. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

9.1. Monev

Kegiatan monitoring dan evaluasi suatu program merupakan bagian

manajemen yang sangat penting untuk memberikan penilaian tingkat keberhasilan

program pada waktu tertentu dan sebagai pedoman perencanaan tahap berikutnya

untuk mencapai tujuan pokoknya. Monitoring merupakan suatu proses assessment

yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan suatu program yang

bermanfaat untuk memberikan informasi berupa umpan balik yang berkelanjutan

dari pelaksanaan suatu program. Monitoring diharapkan dapat sedini mungkin

mampu mengidentifikasi keberhasilan dan permasalahan.

Evaluasi merupakan suatu proses assessment yang dilakukan secara berkala

(periodik) yang menyangkut relevansi, kinerja, efisiensi dan dampak (baik yang

diharapkan maupun tidak diharapkan) terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan

pada awal desain program. Indikator keberhasilan yang perlu di-monev meliputi,

input, output, outcome, dan benefit/impact.

Dalam program pengembangan kawasan peternakan sapi potong berbasis

SPR perlu dilakukan monev menyangkut indikator-indikator tersebut, yaitu:

1. Input:

a. Jumlah dan performan induk

b. Jumlah dan performan pejantan unggul

c. Kelengkapan organisasi (manajer, dokter hewan, pendamping, DPPT, sarana-

prasarana)

d. Jumlah anggaran yang tersedia.

2. Output:

a. Jumlah kelahiran dan performan pedet lahir

b. Tingkat kematian pedet

c. Produksi sapi bakalan dan sapi bibit

3. Outcome:

a. Pendapatan usaha ternak sapi satu unit SPR

b. Pendapatan usaha ternak sapi per peternak.

4. Benefit:

a. Sejumlah PAD yang dapat terhimpun
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b. Peluang investasi yang tumbuh (multiplier effect).

9.2. Pelaporan

Aktivitas pelaporan perlu dilakukan secara berkala mulai dari pelaporan

bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Dalam manajemen SPR perlu disusun

SOP yang salah satunya mengatur mekanisme pelaporan.

Laporan antara lain menyangkut hal-hal berikut:

1). Struktur populasi sapi menurut jenis kelamin dan umur

2). Data perkawinan ternak

3). Data kelahiran ternak

4). Data kematian ternak

5). Kesehatan ternak

6). Sapi yang dijual

7). Keuangan.

Tahapan dan mekanisme alur pelaporan  adalah sebagai berikut:

Gambar 9.1.: Mekanisme pelaporan SPR di Kabupaten Sumbawa

Pembantu pendamping yang dikordinir oleh pendamping harus aktif

mencacat data individual ternak, terutama ternak induk. Pekerjaan itu seyogyanya

PETERNAK

PEMBANTU
PENDAMPING

PENDAMPING

MANAJER

DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN

DINAS PETERNAKAN
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dilakukan secara berkala. Data yang terhimpun semaksimal mungkin diperoleh dari

observasi dilengkapi dengan informasi dari peternak.
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X. KESIMPULAN DAN SARAN

10.1. Kesimpulan

Kesimpulan roadmap pengembangan kawasan peternakan sapi potong di

Kabupaten Sumbawa ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan SPR layak dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa dengan basis padang

penggembalaan dan untuk tahun 2016 dapat dimulai dengan 16 unit SPR.

2. Melalui program SPR, dari 1.000 ekor induk dan 50 ekor sapi pejantan unggul

yang dikelola mulai tahun 2016, pada tahun 2019 telah tercapai populasi

konstan sekitar 3.000 ekor dan memproduksi sapi bakalan 318 ekor, bibit betina

201 ekor, induk afkir 125 ekor, dan pejantan afkir 8 ekor. Dengan demikian

dalam satu tahun dapat menjual sapi sekitar 651 ekor.

3. Alokasi anggaran yang diperlukan tahun 2016 untuk program 1 SPR di

Kabupaten Sumbawa adalah sekitar Rp. 1,7 milyar atau untuk 16 SPR sebesar

Rp. 27.352.000.000.

4. Secara makro, program SPR dapat meningkatkan PAD dan menggerakkan

ekonomi masyarakat.

10.2. Saran

Sejumlah masukan yang perlu diperhatikan sebagai saran adalah sebagai

berikut:

1. Perekrutan kelengkapan manajemen SPR terutama manajer, dokter hewan, dan

petugas pendamping harus dilakukan dengan teliti sehingga diperoleh personel

yang kompeten dan memiliki etos kerja tinggi.

2. Inventarisasi 1.000 induk harus dilakukan dengan teliti agar diperoleh induk

produktif  dengan performan bagus.

3. Sosialisasi dan pemberian memotivasi serta pelatihan kepada peternak anggota

SPR harus dilakukan secara efektif.

4. Perkawinan ternak lebih diutamakan menggunakan pejantan unggul (INKA),

sedangkan IB hanya untuk ternak-ternak tertentu.

5. Alokasi anggaran lebih diutamakan untuk kegiatan yang langsung

mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak.
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Lampiran 1. Rencana Anggaran SPR di Kabupaten Sumbawa 2016-2019
No Program dan Rencana Aksi Pengembangan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Volume
Harga Satuan

(Rp)
Jumlah Biaya

(Rp)
Jumlah Biaya

(Rp)
Jumlah Biaya

(Rp)
Jumlah Biaya

(Rp)
1 Penyelenggaraan Organisasi SPR

1. Gaji manajer 1 orang 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
2. Gaji dokter hewan 1 orang 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
3. Gaji tenaga pendamping 1 orang 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000

66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000
2 Sosialisasi &pelatihan bagi para peternak anggota SPR

1. Sosialisasi/motivasi seluruh peternak 300 orang 150 45.000.000 - 0 0
2. Pelatihan teknologi produksi & reproduksi 300 orang 200 60.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
3. Pelatihan Pakan 300 orang 150 45.000.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000

4.Pelatihan manajemen kelompok & bisnis 300 orang 150 45.000.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000
Jumlah 195.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

3 Inventarisasi sapi induk
1. Regristrasi 1000 ekor 50 50.000.000 0 0 0
2. Membuat peta lokasi 1 paket 6.000.000 6.000.000 0 0 0
3. Penyusunan dokumen profil SPR 1 paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Jumlah 61.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

4 Bantuan pengadaan sapi pejantan unggul 20 ekor 13.000.000 260.000.000 0 0 0
5 Pembangunan infrastruktur

1.  Pembangunan sumur bor dan instalasinya 1 unit 250.000.000 250.000.000 0 0 0
6 Pengadaan Sarana-Prasarana

1. Pembangunan kandang berteduh 3  unit 50.000.000 150.000.000 0 0 0
2. Pembangunan gudang pakan 3 unit 30.000.000 90.000.000 0 0 0
3. Pengadaan mesin pencacah dan mixer pakan 2 unit 60.000.000 120.000.000 0 0 0
4. Penanaman hijauan makanan ternak (ha) 10 ha 5.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
5.  Gedung perkantoran 1 unit 40.000.000 40.000.000 0 0
6.  Komputer dan printer 1 unit 10.000.000 10.000.000 0 0 0
7.  Motor 1 unit 15.000.000 15.000.000 0 0 0
8.  Mebeler 1 paket 5.000.000 5.000.000 2.000.000 0 0

480.000.000 12000000 10.000.000 10.000.000
7 Penyelenggaraan IB untuk sekitar 25% sapi induk 250 ekor 150 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000
8 Subsidi pakan untuk Induk bunting dan menyusui 1000 ekor 360 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000

Total Anggaran 1.709.500.000 555.500.000 553.500.000 553.500.000
Total Anggaran 16 unit SPR 27.352.000.000 8.888.000.000 8.888.000.000 8.888.000.000
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