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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang dianggap potensial dalam

pengembangan peternakan ini mengingat laju pertumbuhan rata-rata penduduk

3,79% pertahun. Hal ini peluang besar dari segi demand produk pertanian

terutama ternak sebagai penghasil produk asal hewani. Selain itu masih terbentang

luas lahan sebesar 1.053.497 hektar atau sekitar 87,53% dari total lahan yang

potensial untuk pengembangan peternakan yang belum termanfaatkan.

Populasi ternak kerbau sekitar 38.300 ekor, dari total populasi ternak

kerbau di Riau berada di Kabupaten Kampar (Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Riau, 2012). Populasi ternak kerbau di Kabupaten Kampar  pada

Tahun 2011 adalah 16,900 ekor (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Riau, 2012). Hal tersebut terbukti dengan banyak peternak yang memelihara

ternak kerbau dan kecenderungan masyarakat kampar yang lebih dominan

menyukai daging kerbau dari pada daging sapi. Selain itu bagi masyarakat kampar

beternak kerbau juga merupakan suatu prestise (Yendraliza, 2012).

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging ternak kerbau sangat

besar di Riau umumnya di Kabupaten Kampar. Seiring dengan pertambahan

penduduk dan meningkatnya pendapatan ekonomi serta kesadaran masyarakat

tentang pentingnya peningkatan gizi. Hal ini dapat dibuktikan dengan data

stastistik peternakan Kabupaten Kampar, angka pemotongan ternak kerbau tahun

2011 sekitar 2,953 ekor, sedangkan populasi ternak kerbau pada tahun 2011
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berjumlah 16.900 dan produksi ternak kerbau perkembangannya belum optimal

untuk menjadikan Kampar sebagai lumbung ternak kerbau di Provinsi Riau

(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, 2012).

Yendraliza (2012) menyatakan, bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah

satu kantong ternak kerbau bagi Provinsi Riau di Indonesia. Selain letaknya yang

dekat dengan Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru, juga ditunjang oleh kondisi

geografis yang banyak memiliki daerah rawa yang sangat disukai oleh ternak

kerbau. Bagi masyarakat Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Bangkinang

Seberang beternak kerbau merupakan suatu kepentingan adat istiadat, karena

mampu atau tidaknya seseorang ditandai dengan kerbau yang dipelihara oleh

rumah tangga, dengan populasi pada tahun 2011 sebanyak 1.444 ekor meningkat

pada tahun 2012 sebanyak 1.676 ekor. Hal ini disebabkan keadaan geografis

Bangkinang Seberang sangat mendukung untuk beternak kerbau, sesuai dengan

yang disampaikan oleh Camat Bangkinang Seberang bahwa Bangkinang Seberang

merupakan wilayah yang banyak sungai dan rawa yang memungkinkan

masyarakat beternak kerbau (Muhammad, 2009).

Berdasarkan gambaran dan pemikiran di atas telah dilakukan penelitian

tentang “Strategi Pengembangan Kerbau Lumpur (Bubalus bubalis) Sebagai

Sumber Daya Lokal di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten

Kampar ”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai

berikut:
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1. Potensi sumber daya alam (SDA) di Kecamatan Bangkinang Seberang

sebagai salah satu kawasan untuk pengembangan peternakan kerbau di

masa mendatang.

2. Potensi sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Bangkinang Seberang

sebagai salah satu kawasan untuk pemeliharaan kerbau di masa

mendatang.

3. Dukungan kelembagaan pendukung dan infrastruktur bagi pengembangan

kerbau di masa mendatang.

4. Strategi yang aplikatif untuk pengembangan kerbau di masa mendatang.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui potensi sumber daya alam (SDA) di Kecamatan Bangkinang

Seberang Kabupaten Kampar sebagai salah satu kawasan untuk

pengembangan peternakan kerbau dimasa mendatang.

2. Mengetahui potensi sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan

Bangkinang Seberang sebagai salah satu kawasan untuk pemeliharaan

kerbau.

3. Mengetahui daya dukung fasilitas pengembangan kerbau di masa

mendatang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini  adalah:
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1. Menjadi pedoman bagi peternak dalam pengelolaan pengembangan usaha

peternakan kerbau.

2. Menjadi acuan dan data penunjang bagi penelitian selanjutnya.

3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil

kebijakan pembangunan peternakan di Kabupaten Kampar.


