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MENAKAR WILAYAH PEMASOK
Beberapa waktu lalu pedagang yang tergabung dalam Asosia-
si Pedagang Daging Indonesia (APDI) kembali mogok jualan di 
wilayah Jakarta Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabode-
tabek). Pasalnya harga daging mahal disebabkan meningkatkan 
harga sapi impor dari Australia. Seperti disampaikan Ketua APDI 
Asnawi, saat ini harga daging sapi Rp120 ribu–114 ribu per kilo-
gram (kg). Sebelumnya harga daging sapi itu menyentuh di level 
Rp110 ribu per kg di tingkat pasar tradisional itu. Kenaikan harga 
daging sapi bergerak sejak bulan Juli 2020 hingga Januari 2020.

Terkait fenomena mogok jualan ini, mendapat perhatian dari 
Guru Besar IPB University, Muladno Basar. Menurutnya, kejadian 
protes oleh sejumlah aliansi pedagang di Jabodetabek ini berim-
bas pada ketersediaan barang dan terjadi peningkatan harga di 
sejumlah titik. Mogok jualan justru tidak membuat harga daging 
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Ketergantungan daging sapi terhadap negara lain 
tidak baik untuk masa depan negara Indonesia. 
Perlu sinergi-kolaborasi antara peternak, komuni-
tas peternak, pemerintah daerah atau pusat hing-
ga konektivitas dengan pebisnis guna meningkat-
kan produksi dalam negeri.
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dalam negeri menjadi menurun, namun berdampak pada mahal-
nya harga daging impor kerbau asal India.

Mantan Dirjen PKH Kementan ini menyampaikan sebenarnya 
permasalahan kebutuhan daging sapi yang berimbas pada me- 
lonjaknya harga hanya Jabodetabek, sedangkan pasokan daging 
di provinsi lain masih tercukupi. Muladno menyampaikan bahwa 
Jabodetabek merupakan sentra konsumen yang dipasok oleh 8 
provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT, Bali, Sulawesi 
Selatan, Lampung dan Sumatera Utara. Dari 8 provinsi tersebut 
pemasok paling tinggi yaitu Jawa Timur dengan total angka men-
capai 4.763.182 ekor sapi.

Sedangkan wilayah pemasok yang lain, sambungnya, paling 
dominan di support dari negara Australia yang memiliki populasi 
sapi sebanyak 26 juta ekor. Terutama di negara bagian Australia 
yaitu Northern Territory (NT) menjadi pemasok paling potensial, 
karena secara geografis wilayah ini paling dekat jaraknya dari 
Darwin ke Indonesia dibanding Sulawesi ke Jakarta. 

“Negara tidak boleh melihat permasalahan ini atas nama negara 
saja, tetapi harus dilihat dari aspek geografisnya. Hal ini penting 
bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek yang lain sep-
erti bisnis industri sapi potong dalam negeri,” tegas Guru Besar 
Fakultas Peternakan IPB University ini. 

Selain Australia sebagai pemasok sapi bakalan, sejauh ini Indo-
nesia mengimpor daging kerbau ke India yang merupakan wilayah 
pilihan alternatif bagi Indonesia. Bagi Mulando, India dianggap 
pemasok potensial karena merupakan eksportir daging kerbau 
terbesar di dunia. Tetapi kelemahannya India tidak dapat me-
masok hewan ternak dalam bentuk hidup namun dalam bentuk 
daging kerbau beku saja yang dikirim ke Indonesia.

Berbeda dengan Australia mengekspor dalam bentuk sapi hidup 
ke Indonesia. Keunggulan mendatangkan sapi bakalan dari Aus-
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tralia sebagai negara tetangga paling dekat dengan Indonesia, 
selain itu juga dapat menggerakkan roda ekonomi di wilayah in-
dustri penggemukan sapi (feedlot) di daerah-daerah di Indonesia. 
Selain itu, Australia memiliki jumlah sapi sebanyak 26 juta ekor, 
sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk masyarakat Austra-
lia hanya 25 juta jiwa. Sedangkan populasi sapi di Indonesia 
berkisar 17 juta ekor dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa dari 
Sabang sampai Merauke. “Minimnya pasokan sapi lokal dalam 
negeri membuat pedagang daging Jabodetabek mengalami jalan 
buntu akibat ketergantungan impor sapi mahal dari Australia,” 
ujar Muladno. 

Begitu juga ketika pemerintah melakukan importasi sapi bakalan 
dari Brazil atau wacana impor sapi bakalan dari Meksiko yang 
juga dipastikan mahal karena jarak antara Meksiko ke Indonesia 
terlampau jauh. Ketergantungan ini dalam solusi jangka pan-
jang tidak bisa diharapkan, apalagi sapi bakalan jenis jantan 
dari Australia disiapkan peternak untuk hari kurban, selain itu 
ada kasus pemotongan sapi betina produktif yang melanggar 
Undang-Undang (tindak pidana).

ANOMALI SUPPLY-DEMAND
Ketua Umum PB ISPI (Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan 
Indonesia) Didiek Purwanto pun turut menanggapi, pemerintah 
perlu mengembangkan usaha sapi berbasis sapi lokal supaya 
tidak ketergantungan dari pemerintah Australia secara terus me-
nerus, sebab jika itu dibiarkan sewaktu-waktu jika peternakan 
sapi potong Australia mengalami problem maka Indonesia akan 
mendapatkan dampaknya. 

Oleh karena itu untuk mengantisipasi problem kedepan Didiek 
menyampaikan, dilihat dari tren ketersediaan produksi sapi po-
tong dalam negeri selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Hingga 
di tahun 2021 sebesar 18.5 juta ekor yang terdiri atas 5,9 juta 
sapi jantan dan 12,6 juta sapi betina. Dari jumlah tersebut ha- 
nya 1,8 juta ekor sapi yang bisa dipotong untuk kebutuhan da-
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lam negeri. Sehingga total hanya tersedia 377.063 ton daging 
sapi potong sementara kebutuhan di Indonesia mencapai lebih 
dari 700.000 ton per tahun. “Sebenarnya ini menjadi pertanyaan 
jika kita melihat dari populasi yang meningkat sedangkan impor 
semakin tinggi,” herannya.

Terkait anomali data supply-demand ini, Purwanto menyebutkan 
bahwa Australia mempunyai problem dimana jika dilihat dari 
data ekspor dari tahun ke tahun di tahun 2020 hanya 912.171 
ekor sapi saja yang di ekspor jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya di tahun 2019 yaitu sekitar 1,3 juta ekor sapi. Dima-
na Vietnam menjadi negara yang mengalami peningkatan jumlah 
ekspor Australia yakni sebesar 26%, sedangkan Indonesia 45,2% 
saja. Akibat hal ini maka terjadi pergerakan harga sapi dimana 
bulan Januari tahun 2020 seharga 2,9 USD dan pada akhir tahun 
sebesar 3,6 USD dengan kenaikan 30,5%. Bahkan harga pena- 
waran terakhir di bulan Januari-Februari 2021 sebesar 3,8 USD. 

Kebutuhan daging sapi bakalan dari Australia oleh Indonesia ber-
gantung kepada feedlot karena mobilitas sapi lokal hampir 80% 
masuk ke Jabodetabek. Pada tahun 2020 GAPUSPINDO (Gabun-
gan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia) mengimpor 
hanya 430.667 ekor sapi dibandingkan pada tahun 2019 yang 
mencapai 601.157 ekor, hal ini terjadi karena restocking yang 
dilakukan negara Australia.

Sehingga harus dilakukan alternatif dari negara lain yang be-
bas dari protokol kesehatan. Karena sapi lokal jika dimobilisa-
si ada batasnya, kemudian jika dipaksakan harga akan menca-
pai Rp49.000–50.000 per kg dan populasinya akan habis. Dan 
hasilnya bahwa stok akhir di bulan Desember hanya sebanyak 
104.779 ekor. Sehingga mengalami penurunan 40% dari kapasi-
tas normal GAPUSPINDO. Salah satu yang menjadi masalah juga 
kondisi pandemik dimana bulan Juli secara permintaan (demand) 
kurang karena ekonomi turun dan jumlahnya yang kurang.
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BAHU MEMBAHU BERBENAH!
Sementara supply produksi sapi potong dalam negeri hanya me-
menuhi sebesar 58%, ini merupakan kekurangan yang bisa men-
jadikan peluang maupun tantangan bagi para pebisnis khusus-
nya di dunia peternakan karena daging sapi merupakan produk 
strategis yang menjadi kebutuhan pokok dan tidak bisa diganti-
kan dengan apapun juga. “Apalagi untuk kesehatan yang sangat 
direct terhadap tubuh kita,” ujar Didiek ini. 

Industri sapi potong memiliki keterkaitan dengan 120 sektor hulu 
maupun hilir yang potensial, juga didukung oleh posisi Indone-
sia jika dilihat dari letak geografis yang luas, serta jumlah pen-
duduk, sumber daya alam dan keragaman hayati yang tersebar 
di seluruh Indonesia. “Apapun yang terjadi kita harus merubah 
mindset kita agar bisa berdiri sendiri,” ajaknya Didiek. Atas berba- 
gai persoalan di bidang sapi dalam negeri. Didiek berpandangan 
bahwa dalam merubah budidaya ternak konvensional menjadi 
industri bukan hal yang yang mudah dan instan. 

Karena secara teknis, karakteristik usia pubertas sapi potong lo-
kal yang panjang, getasi dan umur melahirkan pertama yang 
lebih lama, tidak menunjukkan kondisi estrus yang sama, hingga 
calving interval yang panjang rata rata 1,5 tahun. Juga banyak 
sekali bangsa sapi beragam di Indonesia sehingga menurunkan 
kualitas sapi itu sendiri. Selain itu, secara umum sapi dipeliha-
ra secara tradisional dan hanya diperuntukan sebagai tabungan 
serta penyebaran yang tidak merata. 

Oleh karena untuk memperkuat pengembangan sapi lokal di ting-
kat peternak kecil. Pemerintah perlu adanya keputusan politis 
yang tidak boleh dipolitisasi, maksudnya semua keputusan yang 
mendukung harus dilakukan konsisten dan tidak boleh digunakan 
politisasi. Untuk menyelesaikan constraints economic maka ha-
rus di perhatikan dari berbagai aspek yaitu: teknis manajemen, 
infrastruktur, sumberdaya manusia, sumber daya pakan, ekono-
mis, dan sumber pendanaan.  
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Dalam budidaya penggemukan semua pihak harus memberikan 
effort terhadap pengembangan budidaya penggemukan. Secara 
manajemen kandang ditingkat peternak rakyat, pihak feedlot-
er harus ikut berperan dan mendirikan industri pakan dengan 
mendirikan bunker silase, mini mixer, gudang bahan baku kon-
sentrat dengan teknologi yang sederhana. Hal ini dilakukan guna 
mengintegrasikan maupun mengembangkan efisiensi dan nilai 
tambah menjadi pakan, dan tersedianya tempat pakan juga ada 
nilai tambah pupuk. 

Pada akhirnya terjadi kolaborasi antara industri, petani dan pe-
ternak kecil bahkan industri pupuk mampu menghasilkan pu-
puk yang bisa digunakan petani hortikultura, tanaman hias dan 
pembibitan. Namun hal ini sulit diikuti, maka harus diorganisir 
dengan bimbingan para akademisi. Dengan cara mentransforma-
sikan secara bertahap manajemen, sampai kepada kandang yang 
kolektif dengan konsep yang terstruktur dengan menganggap 
bahwa sapi itu benefit. Sehingga perekonomian juga bisa diang-
kat dari pupuk organik. 

DUKUNGAN BUPATI BLORA
Sementara itu, Kabupaten Blora dikenal sebagai salah satu sen-
tra sapi potong di Indonesia, namun tingkat kemiskinan peternak 
rakyat masih tertinggi di Jawa Tengah dengan 10,7%. Selain itu 
infrastruktur yang rusak mencapai 60%. Jika dilihat dari popula-
si, jumlah populasi sapi pada tahun 2019 di Blora mencapai 247 
ribu ekor, meningkat di tahun 2020 dengan 267 ribu ekor popula-
si sapi tertinggi di Jawa Tengah. 70% sapi betina menjadi potensi 
breeding. Namun belum bisa menurunkan angka kemiskinan 16 
kecamatan dan 290 desa/kelurahan. “Sehingga diperlukan upaya 
untuk mengetahui bagaimana kemiskinan dapat dikurangi de- 
ngan breeding sapi,” kata Arief Rahman Bupati Terpilih Blora, 
Jawa Tengah.

Alasannya, belum adanya sentra Desa yang mengembangkan 
peternakan, sehingga perlu didukung dengan breeding dengan 
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didorong teknologi, maka akan meningkatkan perekonomian dan 
juga melalui kerjasama melalui perguruan tinggi agar bisa men-
dampingi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas juga ker-
jasama dengan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen dalam 
pembinaan untuk pengembangan peternakan untuk mengem-
bangkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

Di Blora dalam satu rumah memiliki 2-3 sapi, namun kapasitas- 
nya hanya sebagai tabungan. Modelnya masih tradisional dan 
belum memperhatikan aspek kesehatan dan juga masih meng-
gunakan pola pemberian pakan yang masih tradisional sehingga 
perlu adanya pendampingan dari pemerintah, perguruan tinggi, 
dan BUMN maka Blora siap menjadi wilayah percontohan.

SINERGI-KOLABORASI 
Ketua Sekolah Peternak Rakyat (SPR) Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Muladno 
pun menyampaikan beberapa solusi produktif terkait masalah 
harga daging sapi dan pengembangan sapi lokal di tingkat pe-
ternak rakyat dalam negeri. Pertama, soal harga daging harus 
serahkan ke pebisnis secara total, sedangkan pemerintah hanya 
bertindak menerbitkan regulasi yang kondusif bagi pebisnis. Ia 
menganalogikan, seperti halnya industri perunggasan yang ti-
dak memiliki anggaran sebesar anggaran sapi, sejak tahun 1970 
menghasilkan over populasi meskipun tanpa intervensi pemerin-
tah namun bisa maju dengan pesat.

Kedua, justru tugas pemerintah adalah mengoptimalisasikan pe-
ternak kecil, dimana secara persentase 98% pemilik sapi indukan. 
Pemerintah dapat melakukannya dengan proses pendampingan 
dan dikonsolidasikan, dan diperkuat melalui dari pihak pemerin-
tah, perguruan tinggi juga dar pebisnis sehingga outputnya ada-
lah menjadi kekuatan usaha kolektif yang profesional.

Ketiga, selain memaksimalkan peran peternak rakyat, menurut 
Muladno aturan impor daging beku hanya bahan baku industri 
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olahan sehingga mendapatkan harga yang lebih murah tetapi 
bisa sesuatu yang memiliki nilai tambah bahkan bisa di ekspor. 
Keempat, dengan begitu pemerintah dapat mengawasi dengan 
ketat mengalirnya daging beku ke wilayah Jabodetabek. Hal ini 
juga menjadi solusi untuk kebutuhan konsumsi karena di Provinsi 
lain tidak terjadi masalah. 

Kelima, pemerintah perlu melakukan pelonggaran aturan impor 
sapi bakalan untuk kebutuhan Jabodetabek. Sementara interven-
si pemerintah yang terlalu masuk secara teknis membuat harga 
menjadi tidak kompetitif karena yang mengetahui persis soal 
naik atau tidaknya harga daging sapi adalah pebisnis. Karena 
akan menjadi offside ketika harga daging mahal, justru pemerin-
tah mengimpor daging karena tidak akan menjadi ekonomis dan 
tidak dapat menutupi solusi yang lain. Jika itu dilakukan, secara 
tidak langsung pemerintah mengumumkan adanya impor daging 
maka harga akan melonjak karena kebutuhan akan bertambah.

Keenam, sebenarnya fokus pemerintah adalah bagaimana melak-
sanakan sinergi dan kolaborasi dengan peternak sapi indukan lo-
kal yang memiliki komunitas di tingkat peternak rakyat, agar bisa 
memproduksi sapi bakalan lokal sebanyak mungkin. Semantara 
para peternak skala kecil yang tidak dapat dikonsolidasikan ha-
rus di sinerginakan melalui perguruan tinggi, pemerintah kabu-
paten, pemerintah pusat kemudian para pebisnis setempat atau 
ditempat yang lain. 

Ketujuh, kolaborasi yang baik akan menciptakan kondusifitas 
bisnis yang baik apalagi melibatkan peran serta peternak rakyat. 
Begitu juga membangun kerjasama dengan pebisnis para importir 
daging sapi dengan komunitas peternak rakyat agar membangun 
perusahaan pembiakan sapi kolektif berjamaah, dengan tanggu-
ng jawab bersama untuk memelihara dengan melakukan pem-
biakan. Sehingga ini dapat menambah populasi indukan dalam 
negeri.
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AIPI TURUN GUNUNG
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soe-
mantri Brodjonegoro mengatakan peternakan sapi potong berkem-
bang secara masif. Dimulai dengan kegiatan usaha penggemukan 
sapi sekitar tahun 1990 dengan mengimpor sapi jantan baka-
lan dari negara Australia ke Indonesia. Hal itu dilakukan karena 
kondisi ketersediaan sapi lokal di dalam negeri belum mampu 
memenuhi kebutuhan bahan pangan sumber protein hewani asal 
daging sapi ini. Komoditas ternak sapi ini dalam usaha feedlot 
juga sudah mengindustri dengan parameter teknis yang stabil.

Dilain sisi, para akademisi telah menyajikan puluhan hasil kaji-
annya baik yang dimuat dalam berbagai media massa atau da-
lam diskusi ilmiah, dan pemerintah pun selalu muncul bertindak 
menyikapi dinamika peternakan yang berkembang di ruang pub-
lik namun permasalahan tidak tuntas. Oleh karena itu, perma-
salahan yang didiskusikan dalam kegiatan ini tetap berputar di 
sekitar penurunan harga daging sapi. 

Fenomena di atas mungkin dapat disebabkan karena adanya kri-
sis kepercayaan dalam industri peternakan. Data sebagai ba- 
han pertimbangan dalam pengambilan keputusan berbeda antara 
satu instansi dengan instansi lainnya sehingga selalu diragukan 
keabsahannya. “Evidence Based Policy menjadi keniscayaan un-
tuk mewujudkan semangat sinergi dan kolaborasi antar pihak 
berlandaskan gotong-royong sebagai warisan budaya bangsa 
kita,” ujar Satryo.

Atas dasar tersebut, AIPI menyadari sepenuhnya, bahwa pemba-
ngunan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan bangsa 
Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
dan kemandirian. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap menjunjung tinggi 
harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bang-
sa Indonesia serta kelestarian lingkungan dalam keterpaduan 
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pelaksanaan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan 
Pancasila.

AIPI dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peranan ilmu-
wan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, 
dan pertimbangan mengenai penguasaan, pengembangan, dan 
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerin-
tah serta masyarakat. AIPI mengadakan kegiatan Talkshow dar-
ing secara virtual tentang “Kebijakan Berbasis Evidence Dalam 
Industri Peternakan di Indonesia”. Kegiatan ini AIPI bekerjasama 
dengan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) 
dan Institut Pertanian Bogor (IPB) University. 

Keseluruhan kegiatan akan berjumlah sembilan kali Forum Di-
skusi Publik (FDP) terkait peternakan sapi, unggas dan pakan 
ternak. Untuk seri FDP pertama ini mengupas topik komoditas 
industri persapian dengan tajuk “Kebijakan Berbasis Evidence 
Dalam Breeding Sapi”. Kedua, “Kebijakan Berbasis Evidence Da-
lam Unggas”. Ketiga, “Kebijakan Berbasis Evidence Dalam Pakan” 
dan seterusnya. Diharapkan akan diperoleh output dalam bentuk 
Buku Bunga Rampai dan Policy Brief terkait Evidence Based Pol-
icy dalam Industri Peternakan Indonesia. 

Serangkaian kegiatan talkshow daring mengenai menyampaikan; 
Pertama, fakta (evidence-based) dilapangan mengenai kebijakan 
pemerintah, serta menggali pengalaman dari pelaku bisnis dalam 
industri peternakan. Kedua, mendapatkan informasi keterkaitan 
kebijakan pemerintah dengan industri peternakan di Indonesia 
secara berkelanjutan. Ketiga, membahas serat merekomendasikan 
solusi terbaik bagi pengembangan bisnis dalam industri peter-
nakan di Indonesia. Berlandaskan sinergi kolaborasi antara ak-
ademisi, birokrat, pelaku usaha dan komunitas peternak dengan 
semangat gotong-royong.
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SESI DISKUSI
Yeka:

Universitas Brawijaya bu Trinil punya gagasan, punya fak-
ta punya evidence dan pengalaman dalam mengkonsoli-
dasikan peternak. Silahkan!

Trinil:
Iya, terimakasih. Assalamualaikum warohmatullohi wa-
barokatuh, Alhamdulillah kami bergabung pada grup 
riset pedaging yang alhamdulilah mulai tahun 2009 kami 
didukung oleh bank Indonesia. Hal ini karena sapi potong 
terbukti mempengaruhi moneter. Jadi kami membuat clus-
ter-cluster sapi potong bersama dengan Prof. Muladno, 
kegiatan kami mulai dari Brojonegoro kemudian Tuban se-
karang ada di Malang. Kami tetap konsen pada pembiakan 
dan membuat kelompok ini tempat menarik. Pada waktu 
itu di Bojonegoro 85% masyarakat itu miskin, akhirnya kita 
angkat dengan pupuk yang sekarang menjadi kawasan un-
tuk pupuk organic jadi mereka sudah bisa membuat pupuk 
organic sampai pertaniannya itu organic semua hal ini bisa 
mengangkat perekonomian. Contohnya pupuk cacing, jadi 
ibu-ibu itu memelihara cacing yang dijadikan pakan ter-
nak dibuat pellet, concentrate diputar lagi dan ada yang 
memiliki usaha. Kami dari kelompok itu yang dulu selalu 
dikatakan hanya penggemukan saja yang menguntungkan 
ini menghitung pembibitan itu tidak rugi dan kelompok itu 
disambung dengan BRI tanpa jaminan karena mereka per-
caya, dibina oleh perguruan tinggi maka kelompok tanpa 
jaminan sertifikat padahal kelompoknya belum disahkan 
oleh bupati. BRI langsung memberikan untuk 40 sapi bah-
wa kami ingin membuktikan bahwa dengan pembiakan ini 
menguntungkan.

Yeka:
Bagaimana pembiakan sapi ini menguntungkan konsepnya 
bagaimana?
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Trinil:
Jadi kita sosialisasikan untuk pakan mandiri kita latih un-
tuk tahun pertama kemudian mulai memasyarakatkan ta-
naman pakan istilahnya setiap jengkal tanah ditanami pa-
kan. Alhamdulillah dari BI itu support peralatan jadi kita 
punya rumah pakan yang dalam satu tahun kebutuhan su-
dah terpenuhi dari usaha kelompok itu sendiri.

Yeka:
Apa yang membuat ibu mudah atau gampang bisa meng-
konsolidasikan para peternak ini? 

Trinil:
jadi dari berbagai lokasi yang kami angkat yang perta-
ma adalah pendidikan karakter jadi kami tanamkan mereka 
bahwa kalau mereka ingin maju maka mereka harus mau 
berkembang sampai ada yang mengatakan saya katakana 
begini apakah mau anak-anaknya nanti miskin seperti ba-
pak-bapak sekarang akhirnya mereka mau.

Yeka:
Sumber pendanaannya dari mana bu dari bank juga atau 
gotong royong?

Trinil:
Gotong royong, karena bank Indonesia itu tidak mau mem-
beri pinjaman. Pengalamannya kalau kandang kelompok itu 
tidak digunakan mereka itu tidak mau, setelah kita motiva-
si mereka dengan sistem pemeliharaan yang benar akhirn-
ya justru mereka yang punya kandang mereka menawarkan 
tapi kita hitung sewa jadi kami dari perguruan tinggi yang 
mendampingi. Bank BRI memberikan kepercayaan kepa-
da kelompok itu tetapi terus kami bimbing yang jelas kita 
membuat 8 bulan jadi nanti bunting di atas 5-6 bulan itu 
kita jual nanti ada keuntungan sekitar 4 juta per ternak da-
lam satu periode untuk satu ekor jadi mereka tanpa modal 
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Yeka:
Saya mau menyapa pak Rohadi untuk mengkonfirmasi per-
nyataan Bu Trinil. Bahwa Breeding menguntungkan, karena 
wacana kita breeding ini sulit dan tidak menguntungkan. 
Dan keuntungannya juga tidak bisa dibilang memang tidak 
besar dan tidak bisa dikatakan kecil 500 ribu rupiah per 
bulan per ekor sapi kira-kira itung-itungan Pak Rohadi ter-
hadap ini sebagai ahli sosial ekonomi bagaimana?

Rochadi:
Saya kira memang kalau seperti itu, adalah banyak yang 
tidak dihitung dari si petani dan itu memang wajar, jika 
dihitung upah petani di dalam melakukan usaha itu. Saya 
mempunyai pengalaman tersendiri dalam konsep yang tadi 
dikembangkan. Jadi kebanyakan kita masih memikirkan 
konsep pengembangan peternakan ini di wilayah konven-
sional (Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB) padahal masih ban-
yak daerah dibiarkan padahal konvensinya itu luar biasa, 
sebetulnya kesalahan kebijakan di jamannya Pak Soeharto 
banyak pembicara waktu itu mengatakan bahwa jamannya 
pemerintah Belanda mereka melakukan tanam paksa itu 
dengan ternak, pak Soeharto membangun industri perke-
bunan tidak dengan ternak akhirnya makanan ternak ada 
di luar jawa ternaknya ada di Jawa. Saya sedang meng-
garap di KUKAR memanfaatkan lahan bekas tambang me-
menuhi target pemerintah provinsi untuk 1000 mini range 
kita buatkan sekolahnya yang ideal supaya lahan bekas 
tambang ini produktif dari aspek pembiakan, penggemu-
kan dan dari aspek lainnya sehingga produksi bakalan itu 
adanya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Peternak tr-
adisional biarkan mereka berkembang supaya mendapat-
kan bibit bakalannya dari sentra-sentra itu. Sekarang pe-
merintah tidak menjamah itu walaupun Dahlan Iskan saat 
itu mengatakan secara besar-besaran tapi yang mengem-
ban swasta, padahal pembibitan itu tugasnya pemerintah 
tapi pemerintahnya sendiri membiarkan malah mengimpor, 
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bahkan memasukkan sapi-sapi premium yang luar biasa 
besar dan mahal harganya, sangat sensitif, dan tidak men-
guntungkan juga untuk petani dan peternak itu dibesar-be-
sarkan padahal pembibitan local kita perlu. Ini kita putar 
pemikiran kita pada potensi-potensi yang belum di garap. 
Biarkan peternak local mengembangkan sapi penggemukan 
dengan mendapatkan keuntungan yang besar dan pem-
buatannya dilakukan pemerintah melalui industry-industri 
di Kalimantan Sulawesi dan Papua. 

Rahim:
Jadi kami di Unhas ini juga sudah melakukan, Kami mem-
bina beberapa tempat sudah ada 18 kelompok dan ada 
kurang lebih 200 peternak yang kita bina dan itu pembibi-
tan rakyat. Karena ternyata yang paling sulit kita lakukan 
yaitu merubah mindset tetapi Alhamdulillah dengan kita 
selalu mendampingi mereka mindset itu bisa kita rubah. 
Sapi ada 2000 lebih yang kita bina dengan kombinasi dua 
model ada pembiakan dan penggemukan masyarakat kami 
bina tapi kita universitas juga mempunyai sapi dari fakul-
tas yang Alhamdulillah ada 1000 ekor dengan anakan ku-
rang lebih 300 ekor. Jadi memang memungkinkan apa yang 
dikatakan Pak Muladno apabila kita focus dan merubah 
mindset masyarakat.

Yeka:
Ada kendala selama ini?

Rahim:
Merubah mindset. Jadi awalnya dulu menggabungkan pe-
ternak itu banyak yang berminat setelah kita melakukan 
assessment ternyata banyak yang membutuhkan bantuan 
seperti itu. 

Melfa:
Assalamualaikum, sehat Pak Yeka saya dari IPB dan keb-
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etulan peternakan juga. Kita generasi milenial kehilangan 
jati diri. Anak muda saat ini tidak mau terjun langsung ke 
peternakan sedangkan potensinya sangat besar. Bagaima-
na Perspektif memandang untuk generasi muda nanti se-
baiknya itu seperti apa karena akan useless ketika terjadi 
lost generation? 

Didiek:
Kalau mau tertarik harus bangun benefitnya. Selalu saat kita 
saat menghitung ada bagian yang miss jadi seakan-akan 
menguntungkan, tapi usaha itu sebetulnya bisa menjadi 
sustain apabila secara ekonomi ada benefitnya. Selama 
breeding itu menarik akan mau ada orang yang terjun. Nah 
bagaimana dibuat menarik secara ekonomi itu harus dibuat 
menguntungkan dengan melihat faktor-faktor yang men-
jadi kendala, jangan dihitung dengan komersial interest 
dengan dibantu keputusan-keputusan politis r mengenai 
bibit yang bagus dan konsisten, yang ketiga pakan, yang 
keempat pasar yang harus disiapkan, dan dikolaborasikan. 
Jadi kita itu jangan terfokus bahwa bibit harus dari luar bi-
arkanlah sapi lokal yang mempunyai karakteristik yang su-
dah familiar dengan alam Indonesia yang kita kembangkan 
tapi kita klasterisasi, industri pangan yang sederhana den-
gan membangun bunker-bunker, pemda bisa membangun 
itu. Ini yang harus anak-anak milenial itu tahu selama itu 
ada hasilnya dan harus ada keterkaitan dari swasta untuk 
menguatkan. Dengan pengembangan di Jawa yang inten-
sif. Saya berharap sapi-sapi lokal kita ini dikembangkan 
dengan baik oleh ahli breeding dengan research sampai 
mengahasilkan bibit jantan yang bagus. Jadi harus melaku-
kan breeding yang menguntungkan, dan menarik. Jika tidak 
dilakukan kolaborasi maka tidak akan kuat. 

Faizin:
Assalamualaikum Wr Wb. Kita terkait dengan sapi baru 
belajar 2 bulan, ini pemuda blora menginisiasi pengem-
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bang biakan sapi di Blora. Beberapa waktu yang lalu kita 
melakukan uji coba bagaimana agar masyarakat desa yang 
selama ini memelihara sapi dengan tradisional dan hanya 
menjadi tabungan saja, bukan soal umur sapi atau target 
berat badan yang sekian tidak ada tetapi persoalan waktu 
jadi peternak ini akan menjual sapi ketika yang pertama 
musim tanam padi untuk beli pupuk dan lain sebagainya, 
yang kedua musim anak masuk sekolah, ketiga kebutuhan 
tertentu seperti kendaraan. Ini potensi yang luar biasa ke-
tika pengembangan pola budidaya semacam ini, kita tidak 
akan merubah ternaknya tapi bagaimana pola peternakan-
nya itu relative modern. Kemudian pendekatan dengan ha-
nya satu ekor dengan kandang yang seadanya hanya pola 
pemeliharaannya yang diubah. Melakukan uji coba te-
knologi pakan dengan formula memanfaatkan bebes tebu 
dan alhamdulilah ketika di lab protein kasarnya mencapai 
14% dengan mencoba pada pada 2 sapi, dilihat dari fisi-
knya sudah terlihat besar. Kedepannya target kita terkait 
BUMDES mereka kesulitan menentukan unit-unit usaha 
yang bisa mengembangkan ekonomi masyarakat sehingga 
kedepannya kita rencanakan bahwa bumdes itu  memiliki 
warung ternak yang menyediakan pakan, jual beli daging 
dsb. Sehingga nanti kedepannya bumdes itu berternak itu 
tidak hanya sebagai tabungan tetapi salah satu usaha se-
lain petani. Terkait breeding menurut diskusi kita temukan 
di lapangan masih kita temukan masyarakat pedesaan ter-
kait breeding sudah lelah dengan inseminasi buatan. IP itu 
tidak sekali jadi memang dari segi modal kita rugi tergan-
tung dari bibitnya belum lagi rugi waktu. 

Togar S Parulian:
Assalamualaikum, selamat sore dari Borneo Kalimantan 
Tengah didikan dari Pak Muladno. Beruntung sekali ada 
pencerahan yang banyak sekali dan cerah sekali dari pak 
didik teorinya mudah sekali yang jadi masalahnya yaitu 
bagaimana kita mengklopkan dengan orang yang meme-
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gang regulasi di pihak pemerintah pusat. Karena teori yang 
disampaikan pak Muladno tadi itu sangat mudah sekali 
kita laksanakan pada masyarakat sebagai pelaku karena 
faktor-faktor terutama dalam peternakan ini 80-90% ada-
lah masyarakat kecil, kenapa kita tidak menguatkan da-
lam segi regulasi dengan meramu teori untuk menguatkan 
petani - petani lokal yang ada di Indonesia. Kami memiliki 
konsep janganlah selalu berpikir konsep populasi tapi bisa 
konsep kolaborasi, potensi dan jejaring yang diharapkan 
konsep ini sangat baik sekali kenapa tidak di Kalimantan. 
Pertanyaan sekarang bapak punya sumber pakan tidak, 
bapak punya kandang tidak. Sekaligus ucapan terimak-
asih kepada pak Muladno, Pak Didiek dan Pak Yeka sebagai 
moderator.

Musbar:
Jika kita membicarakan tentang ternak sapi potong maupun 
sapi perah ada hal yang sangat mengganggu pemikiran se-
lama ini untuk bagaimana membangkitkan kembali industri 
sapi ini. Saya melihat industry sapi pedaging sebetulnya 
ada regulasi yang pas sekali untuk menggerakkan SPR di 
daerah lalu argo farming terpadu di daerah yang bisa di 
bangun bank pakan di bangun breeding farm. Sebenarnya 
basic regulasinya adalah PERMENTAN 41 tahun 2009, Jika 
tadi ada Bupati dari Blora berbicara bagaimana mengger-
akkan uu permentan seperti ini sehingga bisa menjadi lan-
dasan kedepan, dan yang kedua adalah pembinaan dari 
kelompok-kelompok sapi pedaging 58% itu menjadi basic 
industry dalam negeri diambil dari prognosa sapi pedaging 
yang tersedia di Indonesia. Namun saya ragu apakah per-
hitungan prognosa ini masih sama seperti yang dilakukan 
pada jaman pak syukur Iwantoro dimana untuk menghitung 
Prognosa populasi sapi berdasarkan kriteria jumlah dosis 
IB yang disebarkan ke seluruh Indonesia, berapa consump-
tion ratenya untuk IB ini sendiri. Masalah terlambatnya 
waktu deteksi birahi, jaman dulu untuk setiap kecamatan 
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ini ada Puskeswan dengan transportasi, komunikasinya 
bagaimana ini sebenarnya hal yang mengejutkan. Seperti 
yang disampaikan bu Trinil mereka melakukan pendekat-
an sosial culture. Inilah hal yang menarik untuk ditindak 
lanjuti saya yakin sapi pedaging ini mempunyai peluang 
lebih baik dari pada sapi perah yang sudah tergerus oleh 
kehadiran industri pengolahan susu dan alih fungsi lah-
an menjadi daerah huma. Pak didiek menyatakan bahwa 
untuk mencari bakalan-bakalan kita bekerjasama dengan 
industri sawit, di jamannya ketut jadi dirjen PKh ada pro-
gram SIWAB di perkebunan sawit kemana perginya dan 
itu konek tidak dengan Gapuspindo nyata tidak hasilnya 
sampai pak Didiek menyampaikan bahwa program waktu 
itu sudah berhenti atau bagaimana?. 
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