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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Sebagai sebuah sektor yang strategis, produksi peternakan (sapi) harus 

dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

Kemampuan produktivitas tenaga kerja sangat penting karena mempengaruhi 

kinerja perekonomian wilayah. Mellor (1986) dalam Kameo (2013) menegaskan 

bahwa bagi negara yang sedang berkembang (developing country) diperlukan 

strategi pembangunan yang berorientasi pertanian (termasuk peternakan) dan 

kesempatan kerja dengan alasan bahwa: (i) sektor pertanian berperan sangat 

penting sebagai penyedia tenaga kerja bagi sektor-sektor lainnya dan (ii) sektor 

pertanian dengan teknologi yang tersedia masih memungkinkan untuk memberi 

pengaruh dalam proses transisi ekonomi. 

Untuk mencapai  sasaran program swasemba daging sapi nasional pada 

tahun 2014, berbagai kebijakan dan program telah dicanangkan oleh pemerintah. 

Program-program tersebut secara umum bertujuan untuk menambah populasi sapi 

dan produktivitas sapi, dengan mengembangkan potensi persapian Indonesia 

(nasional) yang sekarang ada. Kebijakan penambahan populasi dan produktivitas 

sapi bertujuan untuk menambah kemampuan penyediaan (produksi) daging sapi 

nasional. 
Tabel 1.1 

Proyeksi Populasi Sapi dan Nasional 

Tahun Populasi Sapi Lokal (Jt 
Ekor) 

Populasi Total Nasional 
(Jt Ekor) 

Pertumbuhan Populasi 
Sapi (%) 

2009 11,53 12,06 3,17 
2010 12,05 12,67 5,06 
2011 12,78 13,48 6,39 

Sumber: BPS, 2010 

 
Di sisi lain, hal yang bertolak belakangpun terjadi di mana badan pusat 

statistik lewat survei sosial ekonomi nasional berhasil merilis data yang 

menunjukkan bahwa konsumsi rata-rata per kapita khususnya daging sapi di 
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Indonesia cenderung semakin menurun. Hal ini terbukti bahwa dalam kurun 

waktu tahun 2009 hingga 2013 persentase konsumsi daging sapi turun dari 0,313 

persen menjadi 0,261 persen dengan rata-rata sebesar -2,53. Ini merupakan potret 

ironis antara harapan dan realita yang semakin diperparah oleh kisruh masalah 

suap impor daging sapi di kalangan eksekutif pada tahun 2013 yang lalu. 

Berangkat dari kekacauan yang telah terjadi, tidak lantas membuat daerah 

penghasil sapi menjadi semakin terbelakang. Akan tetapi, hal yang sebaliknya 

terjadi adalah lewat besarnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemenuhan 

kebutuhan daging sapi nasional maka pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT) sebagai salah satu daerah sentra penghasil sapi terbesar di Indonesia 

melalui agenda pembangunan ekonominya menetapkan 4 (empat) isu 

pembangunan yaitu: (1) menjadikan NTT sebagai provinsi jagung; (2) 

mengembalikan NTT sebagai gudang ternak nasional; (3) mengembalikan 

keharuman cendana NTT dan (4) mewujudkan NTT sebagai provinsi koperasi. 

 Keempat isu pembangunan ini harus dapat menjadi solusi dari berbagai 

persoalan pembangunan di NTT yang diantaranya meliputi : tingginya angka 

kemiskinan penduduk pada tahun 2012 (september) yang mencapai 20,88 persen, 

walaupun tingkat kemiskinan NTT menunjukkan kecenderungan terjadinya  

penurunan selama periode 2004-2012 namun posisinya masih berada di atas rata-

rata nasional, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTT cukup rendah 

dibandingkan TPT nasional namun angkanya cenderung fluktuatif, perkembangan 

indeks pembangunan manusia  NTT tahun 2004-2011 terus mengalami 

peningkatan namun angkanya masih berada di bawah capaian nasional, 

produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian (data dan informasi kinerja 

pembangunan 2004-2012). 

Pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan 

pertanian dalam arti luas akan selalu mengacu kepada rencana pembangunan 

jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan 

program pembangunan daerah (propeda) kabupaten Sumba Timur. Pembangunan 

Peternakan pada periode tahun 2011–2015 merupakan rangkaian yang 

berkesinambungan dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan 
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sebelumnya dengan berbagai penyempurnaan dan penajaman sebagai antisipasi 

perubahan lingkungan strategis domestik serta perubahan paradigm pemerintahan 

daerah dan pembangunan nasional. 

Salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan potensi 

peternakannya  di tahun 2012 adalah kabupaten Sumba Timur. Inilah yang 

menjadi alasan mengapa presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan 

kunjungan kerja ke kota Waingapu pada tanggal 06 Juli 2012 silam, setelah 

kunjungan beliau dari Darwin-Australia. Adapun salah satu agenda presiden 

datang ke kota Waingapu yaitu untuk mensosialisasikan pengembangan 

peternakan di kabupaten Sumba Timur. Dalam kesempatan itu Presiden 

Yudhoyono menyatakan akan mendorong investasi langsung dengan 

mendatangkan sapi dari hasil kerja sama dengan Australia dibidang peternakan 

untuk dikembangbiakkan (Sindo TV, 2012) 

Sebelum itu juga pada tahun 2005 presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

telah mencanangkan program nasional revitalisasi pertanian, perikanan dan 

kehutanan. Menindaklanjuti program tersebut maka departemen pertanian 

merumuskan rencana aksi pemantapan ketahanan pangan, dalam aksi tersebut 

ditetapkan lima komoditas pangan strategis diantaranya adalah daging sapi yang 

merupakan komoditas unggulan sub-sektor peternakan. Secara khusus komoditas 

unggulan ternak sapi mendapat perhatian utama mengingat fakta bahwa Indonesia 

sangat bergantung kepada pemenuhan daging dari luar negeri. Untuk menjawab 

tantangan swasembada daging maka departemen pertanian menetapkan 

percepatan pencapaian swasembada daging sapi 2014. Begitu pentingnya program 

nasional tersebut, presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengulangnya kembali 

dalam pidatonya di depan para peternak di desa Maubokul-kecamatan Pandawai. 

Tujuan dari pembangunan sektor peternakan tentunya tidak terlepas dari 

upaya peningkatan pendapatan penduduk dan perumbuhan ekonomi secara 

berkelanjutan dengan tanpa mengabaikan ketimpangan atau disparitas pendapatan. 

Karakter pertumbuhan ekonomi (character of economic growth) mengarah kepada 

bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja 

yang mendapatkan prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang 
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mengatur, dan sebagainya itulah yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi 

mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak (Todaro 

dan Smith, 2004). 

Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di 

kabupaten Sumba Timur sebagai indikator pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 

655.129.170 tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 715.503.256 pada tahun 2010. 

Meskipun nilai PDRB nya terus meningkat, namun hal ini belum sepenuhnya 

menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Terbukti 

dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di kabupaten Sumba Timur 

yang pada tahun 2010 mencapai 74.000 jiwa (32,42 persen), sehinga 

menempatkan kabupaten ini pada urutan ke-3 tertinggi dari 20 kabupaten yang 

berada di NTT. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa keempat 

kabupaten yang paling banyak penduduk miskinnya, berada di pulau Sumba 

(BPS, 2011). 

Alasan utama memilih kabupaten Sumba Timur sebagai obyek penelitian 

yaitu dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini memiliki ternak sapi yang 

merupakan ternak yang paling dominan dikembangbiakan di kabupaten Sumba 

Timur, dimana hingga tahun 2012 populasi sapi di kabupaten ini sebanyak 49.920 

ekor. Hal ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi daerah yang sangat luas 

dengan padang rumput savana dan juga kondisi budaya yang mendukung karena 

upaya pengembangan sub sektor ini di kabupaten Sumba Timur mendapat 

perhatian yang besar dari pemerintah daerah. Akan tetapi, selama ini penyediaan 

pakan dan suplemen atau konsentrat bagi  ternak sapi belum dilakukan secara 

efisien atau ternak sapi hanya dikembangkan secara tradisional dengan 

menggembalakan ternak tersebut di padang (BPS, 2011). 

Sementara itu,  selama kurun waktu tahun 2009 hingga 2010 volume jenis 

komoditi sapi yang di ekspor ke luar Kota Waingapu meningkat dari 3.691 ekor 

menjadi 4.017 ekor (BPS, 2011). Hal ini menunjukkan masih adanya 

kecenderungan semakin banyak ternak sapi yang di ekspor masih dalam bentuk 

barang mentah. Dengan kata lain, produk dari sub sektor peternakan tersebut tidak 

dikemas atau diolah lagi menjadi abon, kulit ternak untuk bahan tekstil, kornet, 
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dan lain sebagainya yang mampu meningkatkan nilai tambah (value added) yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dari para peternak sapi yang 

sejatinya mampu mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan, serta perputaran 

uang akan lebih terkonsentrasi di dalam wilayah kabupaten Sumba Timur yang 

pada akhirnya mampu terhindar dari peristiwa kebocoran pendapatan. 

Salah satu wilayah sentra pengembangan ternak terbesar di kabupaten 

Sumba Timur berada di kecamatan Rindi. Kecamatan ini terdiri atas 8 (delapan) 

desa yang terbentang dari desa Tamburi sampai desa Kayuri. Adapun jumlah 

polulasi ternak besar menurut desa seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah 

ini.  

Tabel 1.2 

Populasi Ternak Besar Menurut  Jenisnya Dirinci Menurut Desa di Kecamatan 

Rindi tahun 2011 

No. Desa Kuda Sapi Kerbau 

1 Tamburi 252 448 104 
2 Lailanjang 299 245 228 
3 Hanggaroru 330 1.035 321 
4 Kabaru 242 1,442 257 
5 Heikatapu 310 605 87 
6 Tanaraing - 407 32 
7 Rindi 197 586 36 
8 Kayuri 227 389 40 

Kec. Rindi 1.857 5.157 1.105 
Sumber : Dinas Perternakan Kab. Sumba Timur 

 
Potensi geografis yang didominasi oleh padang rumput savana menjadikan 

kecamatan Rindi sebagai salah satu pusat peternakan (breeding center) di 

kabupaten Sumba Timur. Pusat peternakan di kecamatan Rindi sebagian besar 

berada di desa Kabaru dan Hanggaroru yang kemudian diikuti oleh desa lainnya, 

dimana jenis ternak yang dikembangkan di kecamatan Rindi didominasi oleh 

ternak besar seperti sapi. Persoalan yang muncul adalah apakah jumlah ternak sapi 

yang banyak tersebut hanya dimiliki oleh orang tertentu saja, kelompok usaha 

peternakan, ataukah persebaran sapi tersebut telah terdistribusi secara merata oleh 
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seluruh elemen masyarakat kecamatan Rindi sehingga tidak terjadi ketimpangan 

dalam hal kepemilikan ternak sapi yang mencolok antar masyarakat yang satu 

dengan yang lainnya? Apakah sistem pengembangan sapi di kecamatan Rindi 

dilakukan secara ekstensif, semi intensif atau intensif? Apakah ternak sapi di 

kecamatan Rindi digunakan untuk kepentingan ekonomi ataukah dimanfaatkan 

untuk kepentingan adat?. 

Betolak dari situasi problematika tersebut maka peneliti berpendapat 

bahwa penelitian ini telah banyak dilakukan di wilayah provinsi NTT seperti hasil 

penelitian Kameo (1978) menyebutkan bahwa posisi tawar petani peternak kecil 

sangat lemah, dimana sejumlah besar peternak kecil dan rumah tangga masih 

termasuk kelompok penduduk berpendapatan rendah bahkan miskin. Sebagian 

besar dari mereka terperangkap lingkaran hutang dan ketergantungan serta rentan 

terhadap eksploitasi oleh para pelaku ekonomi skala sedang dan besar. Namun, 

pengembangan sektor peternakan dapat berdampak ekonomis yang berarti bagi 

upaya peningkatan derajat ekonomi rumah tangga peternak kecil antara lain 

melalui peningkatan skala usaha peternakan yang optimal.  

Sementara itu, penelitian sejenis yang pernah dilakukan di kabupaten 

Sumba Timur seperti oleh Kapita (2011) tentang peran sosial ekonomi ternak 

menyebut ternak besar yang dimiliki masyarakat pada umumnya belum dapat 

menopang ekonomi pemiliknya secara berarti. Hal ini disebabkan karena secara 

umum pemanfaatan ternak besar terutama kuda dan kerbau masih lebih 

diutamakan untuk kepentingan-kepentingan adat dibanding untuk kepentingan 

ekonomi. Namun penelitian Kapita (2011) juga menyebut sebagian besar ternak 

sapi digunakan untuk kepentingan ekonomi rumah tangga peternak. Oleh karena 

itu, permasalahan ini dianggap penting guna melakukan telaah kritis terhadap 

eksistensi dan keberlanjutan dari pengembangan ternak sapi di kecamatan Rindi, 

sehingga peneliti merasa bahwa penelitian ini menjadi patut dan layak untuk 

diteliti lebih lanjut. 

 

 

 



7 
 

1.2. Masalah dan Persoalan Penelitian  

Masalah yang ditemukan  dalam penelitian ini adalah sistem pemeliharaan 

dan pemanfaatan ternak sapi di kecamatan  Rindi, sedangkan persoalan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah sistem pemeliharaan ternak sapi di kecamatan  Rindi? 

2. Bagaimana pemanfaatan sapi oleh rumah tangga peternak sapi di kecamatan  

Rindi? 

3. Seberapa besar potensi pendapatan dari rumah tangga peternak sapi di 

kecamatan Rindi? 

 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem pemeliharaan sapi di kecamatan  Rindi. 

2. Untuk mengetahui manfaat sapi bagi rumah tangga peternak sapi di kecamatan  

Rindi. 

3. Untuk mengetahui potensi pendapatan dari rumah tangga peternak sapi di 

kecamatan Rindi. 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu rekomendasi bagi 

pemerintah daerah melalui badan perencanaan dan pembangunan daerah dan dinas 

peternakan kabupaten Sumba Timur dalam menghasilkan sebuah rancangan 

pengembangan sektor peternakan khususnya ternak sapi guna meningkatkan 

kesejahteran rumah tangga peternak sapi di kecamatan  Rindi. 
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1.4. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kabupaten Sumba Timur 

(kecamatan Rindi) dengan mengkaji sistem pemeliharaan dan pemanfaatan hasil 

usaha ternak sapi. Sub sektor peternakan yang dimaksud dalam penelitian yaitu 

pengembangan ternak sapi sebagai sumber pendapatan bagi rumah tangga 

peternak.  

Sub sektor peternakan yang dicakup dalam penelitian ini dibatasi pada 

usaha pengembangbiakan sapi, dimana pemilihan komoditi ini didasarkan atas 

beberapa pertimbangan: (i) sapi merupakan komoditi yang banyak dikembangkan 

di kabupaten Sumba Timur yang mampu meningkatkan ekonomi rumah tangga 

peternak; (ii) daging sapi merupakan komoditi yang memiliki nilai jual yang 

tinggi dan (iii) peternakan sapi mempunyai prospek untuk dikembangkan di masa 

datang, berdasarkan sumbangannya terhadap produk domestik regional bruto, 

nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja dan upaya mereduksi kemiskinan rumah 

tangga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


