
5

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah dan Perkembangan Ternak Kerbau

Rukmana (2003) menyatakan bahwa ternak kerbau yang ada sekarang

menurut asal usulnya berasal dari Bubalus arnee (India). Di tempat asalnya,

ternak kerbau ditemukan sebagai hewan liar yang hidup di rawa-rawa dan hutan-

hutan berumput. Perkembangan selanjutnya, ternak kerbau menyebar ke Asia dan

Afrika. Kerbau yang sekarang terdapat di India adalah keturunan kerbau Arnee

(arni) yang disebut Bubalus arni jirdon.

Kerbau merupakan hewan asli Afrika dan Asia, termasuk salah satu hewan

liar (primitif) dari famili Bovidae. Ciri khas kerbau adalah sungutnya yang agak

panjang, bertulang besar dan agak kompak. Kuping besar, kaki-kaki kuat dan

pendek dengan kuku-kuku besar, bulu jarang, tidak mempunyai punuk dan

gelambir, serta bertanduk padat dan mengarah kebelakang  (Susilorini dkk., 2008)

Ternak kerbau dijinakkan (domestikasi) lebih kurang 5.000 tahun yang lalu.

Penjinakan ternak kerbau diarahkan pada dua tujuan, yaitu sebagai kerbau perah

atau dairy buffalo (river buffalo), dan kerbau lumpur (swam buffalo).

Pengembangan dan penyebaran kerbau perah terdapat di wilayah India, Eropa

Barat dan Mesir, Sementara perkembangan kerbau lumpur (swam buffalo)

diarahkan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Sudono, 1999).

Kerbau hasil penjinakkan menurut Rukmana (2003) dikenal dengan nama

kerbau piara (Bos babulus vulgaris). Kerbau piara ini menyebar ke Afrika, Asia

Selatan, Eropa Selatan dan Amerika Utara yang kemudian populer disebut
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Waterbuffalo. Dari Waterbuffalo kemudian  turunannya dikenal dua jenis kerbau

yaitu kerbau yang senang berkubang di lumpur (Swam Buffalo) dan kerbau yang

senang mandi dan berenang di air (River buffalo). Ternak kerbau dijinakkan dan

dipelihara oleh manusia, mengakibatkan kerbau yang dipelihara mempunyai sifat

yang berbeda dengan kebiasaan aslinya yang suka merendam diri.

Perbedaan diantara turunan jenis kerbau tersebut akhirnya orang

memperhatikan kriteria yang didasarkan pada penampilan dan perkembangan

tanduknya saja. Dikenal adanya kerbau yang bertanduk besar dan panjang, serta

kerbau yang bertanduk pendek. Kerbau bertanduk panjang dan besar dikenal

dengan Bubalus indicus macroceros, yang terdapat di India Belakang, Tiongkok

Selatan, Kepulauan Pasifik dan Indonesia. Sementara kerbau bertanduk pendek

atau disebut Bubalus indicus bractyeros, yang banyak terdapat di Tiongkok Utara,

Jepang dan Mesir (Rukmana, 2003).

Hasil-hasil pengamatan dan temuan, ternyata Asia yang beriklim panas,

terutama India merupakan daerah asal usul ternak kerbau sampai sekarang ternak

ini merupakan populasi ternak kerbau yang terbesar di dunia. Ada lebih dari 12

bangsa kerbau, dan yang terkenal antara lain: Kerbau Murrah, Surti, Nili/Ravi,

Jaffaraibadi, Mehsana dan Nagpuri (Dinas Peternakan Provinsi Riau,  1998).

Negara Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar masyarakat

menggantungkan hidup dari pertanian. Keberadaan ternak kerbau bagi masyarakat

di pedesaan sangat berperan dalam  membantu petani, ternak kerbau dimanfaatkan

sebagai sumber tenaga kerja dalam kegiatan bertani dalam hal ini untuk

membantu membajak sawah atau lahan pertanian dan tenaga untuk menarik
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gerobak/pedati. Potensi kerbau sebagai ternak kerja merupakan kehendak alam.

Kehidupannya menyukai air, sehingga sangat cocok dipekerjakan di daerah

pertanian berlumpur (Dinas Peternakan Provinsi Riau, 1998).

Tenaga kerbau amat kuat, teracaknya lebar dan teracak bagian belakang

tumbuh agak baik sehingga memudahkan kakinya masuk lebih dalam kedalam

lumpur. Kemampuan membajak tanah sawah dalam tempo 6,5 hari/ha, dan 10

hari/ha pada tanah kering, ladang pertanian.  Karena hewan ini termasuk hewan

aquatik, berkulit hitam, rendahnya daya tahan dari sengatan matahari merupakan

suatu hambatan yang perlu diperhitungkan. Dengan demikian perlu pengaturan

waktu untuk penggunaan kerbau sebagai tenaga kerja dalam hal pengolahan tanah

(membajak). Penggunaan kerbau  dianjurkan pada pagi hari antara pukul 07.00–

11.00 dan sore hari antara pukul 15.00–18.00  ( Rukmana,  2003).

Berpotensi tidaknya suatu wilayah untuk pengembangan peternakan kerbau

lumpur tergantung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain:

1) Potensi daerah: keadaan alam, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana, serta

perkembangan perekonomian daerah, 2) Potensi usaha ternak kerbau : populasi

ternak, bahan makanan ternak, potensi pasar dan potensi peningkatan populasi

ternak kerbau (Suryana, 2007).

Sulaeman (2010) menyatakan kondisi alam atau lingkungan merupakan

faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan makhluk hidup termasuk juga

ternak kerbau. Oleh karena itu dalam usaha menentukan strategi pengembangan

kerbau perlu diperhatikan faktor lingkungan (keadaan alam). Faktor lingkungan

yang sangat menetukan dalam pengusahaan dan pengembangan kerbau adalah
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kondisi lahan dan iklim. Kondisi lahan yang dimaksud yaitu luas lahan, jenis dan

kesuburan lahan. Sedangkan yang dimaksud iklim adalah curah hujan

hubungannya dengan ketersediaan air dan suhu (Suryana, 2007).

Haryanto (2004) menyatakan bahwa menurunnya daya dukung

sumberdaya alam (pakan) untuk usaha ternak karena konversi lahan pertanian,

serta perubahan pola budidaya menjadi salah satu penyebab menurunnya populasi

ternak. Sementara itu subsektor peternakan diharapkan mampu memenuhi

permintaan akan protein hewani yang semakin meningkat, meningkatnya

penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini berarti

menuntut subsektor peternakan untuk dapat memacu produksinya (baik kuantitas

maupun kualitas). Sementara disisi lain, subsektor peternakan dihadapkan kepada

semakin menyempitnya lahan usaha akibat persaingan yang semakin meningkat

baik antar sektor maupun antar subsektor dalam penggunaan lahan.

2.2 Jenis dan Populasi Ternak Kerbau

Murti (2002) menyatakan bahwa ternak kerbau termasuk golongan

ruminansia (lambung terdiri dari 4 macam) sebagaimana sapi, kambing dan

domba. Ternak kerbau dan sapi tergolong ruminansia besar, sedangkan kambing

dan domba tergolong ruminansia kecil. Secara ilmiah, pengelompokkan kerbau

berdasarkan taksonomi adalah sebagai berikut: Kingdom : Animalia, Filum :

Chordata, Kelas : Mamalia, Ordo : Artiodactyla, Famili : Bovidae, Subfamili :

Bovinae, Genus : Bubalus, Spesies : B.bubalis.
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Budi (2007) menyatakan populasi kerbau di dunia, 95% diantaranya

terdapat di Asia. Banyak negara-negara di Asia yang bergantung pada spesies ini,

baik untuk daging, susu dan tenaga kerjanya. Populasi kerbau di Indonesia terdiri

dari kerbau perah dan kerbau potong. Populasi kerbau perah (river buffalo) sangat

sedikit, hanya sekitar 5%  dari populasi yang ada, sedangkan populasi kerbau

potong dan kerja (kerbau lumpur atau swamp buffalo) mencapai hingga 95%

(Susilorini dkk., 2008).

Kerbau yang ada sekarang ini digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu

kerbau lumpur atau kerbau rawa (Swamp Buffalo) dan kerbau sungai atau kerbau

air (River Buffalo). Penggolongan ini didasarkan kepada tempat kebiasaan hidup

(habitat) kerbau tersebut. Kerbau yang ada di Indonesia pada umumnya adalah

jenis kerbau lumpur (Dinas Peternakan Provinsi Riau, 1998).

Kerbau lumpur (Swamp type) Asia Tenggara banyak terdapat di Negara

Vietnam, Kamboja, Thailand, Philipina, Malaysia dan Indonesia. Khusus di

Indonesia sendiri dijumpai beberapa galur kerbau lumpur seperti kerbau Belang

atau Tedong Bonga di Tana Toraja (Sulawesi Selatan). Kerbau Murrah banyak

diternakkan di daerah sekitar Medan oleh beberapa pekerja perkebunan dan bekas

pekerja perkebunan yang didatangkan dari India selama masa penjajahan Belanda

(Rukmana,  2003).

Laporan Dinas Peternakan Kabupaten Kampar (2010) melaporkan bahwa

jenis kerbau yang dipelihara di Kecamatan Bangkinang Seberang adalah jenis

kerbau lokal tipe kerbau lumpur yang pada umumnya sangat menyukai lumpur,

daya adaptasi dengan lingkungan tinggi, sering terlihat bergerombol berkubang di
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lumpur karena kebiasaannya tidak tahan panas. Klasifikasi kerbau menurut

Bhattacharya (1993) adalah kelas Mamalia, ordo Ungulata, famili Bovidae, sub

familia Bovinae, genus Bubalus, dan spesies bubalus bubalis. Kerbau termasuk

dalam spesies Bubalus bubalis diduga hasil domestikasi dari Bubalis arnee,

kerbau liar dari India yang dijumpai pada daerah Assam. Ternak kerbau adalah

ternak semi akuatik. Indonesia adalah habitat yang baik untuk ternak kerbau

dimana 40% dari wilayah Indonesia beriklim tropis basah (Praharani dan

Triwulanningsih, 2007).

Diwyanto dan Handiwirawan (2006) menyatakan bahwa kerbau dapat

hidup dalam kondisi pakan yang berkualitas rendah. Kemampuan ini menjadikan

peternakan kerbau sangat baik untuk dikembangkan karena dengan input yang

sedikit, kerbau masih dapat menghasilkan output yang tinggi. Selain itu,

pemeliharaan kerbau yang masih ditujukan untuk ternak kerja sedikit demi sedikit

harus diubah karena sudah dapat digantikan dengan mesin atau traktor. Dengan

demikian potensi kerbau sebagai penghasil daging dapat lebih dioptimalkan

dengan melakukan pemeliharaan yang sesuai.

Berdasarkan karakteristiknya kerbau dibagi menjadi dua, yaitu kerbau

sungai dan kerbau lumpur (rawa). Kedua bangsa kerbau ini merupakan kerbau

Asia yang telah didomestikasi dan memiliki jumlah pasangan kromosom yang

berbeda, yaitu kerbau lumpur memiliki 48 kromoson dan kerbau sungai memiliki

50 kromosom. Perkawinan keduanya akan menghasilkan keturunan yang juga

fertil baik pada ternak jantan maupun betina, hanya diduga bahwa daya reproduksi
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crossbreed tersebut lebih rendah dibandingkan masing-masing tetuanya (Bahri

dan Talib, 2007).

Kerbau sungai menunjukkan kesenangan terhadap air mengalir yang

bersih, sedangkan kerbau lumpur suka berkubang dalam lumpur, rawa-rawa dan

air menggenang. Kerbau tipe lumpur biasa digunakan sebagai ternak kerja dan

penghasil daging sedangkan kerbau sungai merupakan tipe penghasil susu

(Hasinah & Handiwirawan, 2006). Kerbau lumpur memiliki dua bentuk tanduk,

yaitu bertanduk normal yang memanjang ke belakang lalu melengkung ke atas

dan tanduk tergantung yaitu tanduk memanjang ke belakang dan mengarah ke

bawah, sedangkan kerbau sungai (Murrah) memiliki dua tipe tanduk yaitu tanduk

normal melingkar ke atas membentuk spiral dan tanduk tergantung yaitu tanduk

jatuh ke bawah lalu melengkung ke dalam (Asoen, 2008).

Kerbau rawa memiliki beberapa ciri-ciri yang spesifik, diantaranya: 1)

Warna kulit kerbau rawa pada umumnya abu-abu, 2) Memiliki garis kalung

(chevron), 3) Memiliki unyeng-unyeng (whorls) yang terdapat di pinggang, dan 4)

Memiliki warna kaki putih dan hitam (Erdiansyah, 2008). Selanjutnya Budi

(2007) menyatakan ternak kerbau di Indonesia sebagian besar merupakan kerbau

rawa (swamp buffalo) yang mencapai 95% dengan keragaman warna, ukuran dan

tingkah laku yang besar pula. Sisanya sebanyak 5% termasuk kerbau sungai (river

buffalo) yang banyak dipelihara di Sumatera Utara. Pusat Penelitian dan

Pengembangan Peternakan (2006) menyatakan bahwa ada kecenderungan

populasi dan mutu genetik kerbau nasional menurun dari tahun ke tahun, karena

sistem perkawinannya tidak menentu.
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Berdasarkan hasil sensus peternakan Direktorat Jendral Peternakan dan

Kesehatan Hewan (2011) dilaporkan jumlah populasi kerbau di Indonesia yang

paling banyak terdapat di beberapa provinsi seperti Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1. Populasi Kerbau Terbanyak di 10 Provinsi Indonesia

Lokasi Jumlah (ekor)

Nangroe Aceh Darussalam
Riau
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Jawa Barat
Nusa Tenggara Barat
Banten
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Selatan
Jawa Tengah
Sumatera Selatan

280.662
38.300

189.221
197.323
130.178
105.498
123.109
150.000
161.208
79.667

161.208
Total 1.616.374

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011)

Data populasi kerbau di Indonesia yang diperoleh dari Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011) menunjukkan bahwa rataan

pertumbuhan populasi kerbau diIndonesia adalah sekitar 3,41% per tahun. Jumlah

populasi kerbau di Indonesia adalah sebanyak 2,201 juta ekor yang menyebar

hampir di seluruh propinsi tetapi tidak merata jumlahnya.

Pada Tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 21.703 ekor dan

24.785 ekor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara pada Tahun 2007
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dan 2008 terjadi penurunan dari 22.548 ekor menjadi 18.923 ekor. Perkembangan

ternak kerbau diprovinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar selama tiga Tahun

terakhir belum menggambarkan peningkatan yang signifikan dapat dibuktikan

dari jumlah populasi ternak seperti pada Tabel 2.2  berikut ini:

Tabel 2.2 Populasi Ternak Kerbau di Kabupaten Kampar

Tahun Populasi (ekor)

2009 21,703

2010 24,785

2011 16,900

Sumber : Data Statistik Dinas Peternakan Kabupaten Kampar 2012

Berdasarkan tabel di atas penurunan populasi disebabkan pemotongan

tercatat menurut Statistik Peternakan Riau mencapai 2,953 ekor per tahun, belum

termasuk jumlah ternak kerbau yang dijual keluar Kabupaten Kampar.

Perkembangan populasi ternak kerbau dipengaruhi oleh kemampuan peternak

dalam mengelola ternaknya terutama dalam mengelola reproduksi ternaknya,

ternak jantan dan ternak betina serta lingkungannya (Wisnu 2000). Semakin tinggi

tingkat pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola reproduksi

peternakan maka semakin tinggi keberhasilan usaha peternakan (Bahri & Thalib,

2007).

2.3. Sumber Daya Peternakan (Alam dan Manusia)

Pengembangan ternak di suatu daerah memerlukan pengukuran potensi

sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut mencakup ketersediaan lahan dan

pakan, tenaga kerja dan potensi ternak yang akan dikembangkan. Potensi tersebut
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ditentukan oleh tersedianya tanah pertanian, kesuburan tanah, iklim, topografi,

ketersediaan air dan pola pertanian yang ada (Wiyatna, 2002).

Lahan sangat penting dalam usaha peternakan. Lahan digunakan sebagai

lokasi budidaya ternak maupun sebagai penyedia pakan ternak, terutama hijauan

(Sofyan, 2006). Jenis penggunaan lahan yang berpotensi untuk pengembangan

kerbau adalah lahan-lahan usaha tani pada umumnya, seperti sawah, kebun

campuran, semak belukar, kebun kelapa sawit, perkebunan rakyat dan belukar

rawa (Pelitawati, 2006). Sumberdaya pakan meliputi pembinaan mutu pakan,

pengembangan pakan alternatif, pemanfaatan sumberdaya pakan hijauan lokal dan

pemanfaatan teknologi pakan (Pembudy dan Sudardjat, 2003). Salah satu faktor

produksi pada usaha peternakan adalah tersedianya tenaga kerja, baik tenaga kerja

keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga (Patriani, 2006).

Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena

kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, biotis, udara, dan ruang,

mineral, tentang alam (landscape), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang

surut/arus laut (Soerianegara,1996). Menurut Tohir (1983 sumber daya alam

diantaranya terdiri dari:

1. Ketersediaan Air

Air merupakan salah satu faktor utama dalam usaha pengembangan

kerbau. Menurut Tafal (1981) bahwa air sangat penting untuk mengatur suhu

tubuh, untuk distribusi zat-zat makanan kseluruhan jaringan tubuh, penguapan air

dari kulit dan paru-paru akan mengurangi panas badan. Sedangkan menurut Dirjen
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Peternakan (1992), menyatakan bahwa air sebaiknya diberikan secara adlibitum

atau secara terus menerus.

2. Potensi Lahan dan Ketersediaan Hijauan

Secara umum bahan makanan ternak ruminansia terdiri dari hijauan dan

konsentrat. Makanan hijauan adalah makanan yang memiliki serat kasar yang

tinggi, sedangkan konsentrat adalah makanan yang memiliki serat kasar yang

rendah dan mudah dicerna (Sutardi, 1982). Pakan ternak kerbau berasal dari

hijauan atau rumput dan pakan penguat sebagai tambahan, biasanya bahan pakan

hijauan diberikan kurang lebih 10 % dari bobot badan serta bahan penguat cukup

diberikan 1 % dari bobot badan (Sugeng, 2004).

Aspek potensi wilayah suatu komoditas pertanian sangat diperlukan dalam

program diversifikasi pertanian, sehingga lokasi yang dipilih untuk usaha

pengembangan suatu komoditas pertanian adalah wilayah yang benar-benar

potensial. Hal ini juga membantu dalam penentuan kebijaksanaan dalam

penetapan harga output dan input (Soekartawi, 1996).

Menurut Siregar (2005) kualitas hijauan dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

a. Kelompok hijauan berkualitas rendah, seperti jerami padi, daun jagung,

pucuk tebu, dan lain-lain.

b. Kelompok hijauan berkualitas sedang, seperti rumput lapangan, rumput

kultur dan lain-lain.

Rahardi & Hartono (2005) menyatakan bahwa ternak adalah sebagai

subjek dalam usaha peternakan. Peternak menjadi manejer bagi sumber daya
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peternakan lainnya, keberhasilan usaha ternak kerbau ditentukan sedikit

banyaknya oleh kemampuan peternak dalam mengelola usahanya. Pengembangan

SDM menjadi sangat penting bagi usaha peternakan untuk dapat bersaing dengan

usaha lainnya. SDM merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam

pembangunan peternakan, karena sumber daya manusia tidak hanya sekedar

faktor produksi melainkan lebih penting lagi yaitu pelaku langsung dari

pembangunan peternakan (Dinas Peternakan Kampar, 2001).

Latief (1993) menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM sebagai

pelaksana pembangunan atau sering dikatakan sebagai pengembangan sumber

daya manusia, pada dasarnya dapat dilakukan mulai dari program keluarga

berencana dan pembinaan keluarga, perbaikan gizi dan kesehatan, latihan kerja

dan lingkungan masyarakat, dimana peningkatan kualitas masyarakat sebagai

salah satu tujuan akhir pembangunan itu sendiri.

2.4. Konsep Pengembangan Wilayah

Menurut Budiharsono (2001) wilayah didefenisikan sebagai unit geografis

yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian -bagiannya tergantung secara

internal. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu: 1) Wilayah homogen

adalah wilayah di pandang dari aspek atau kriteria yang mempunyai sifat dan ciri-

ciri yang relatif sama. Wilayah homogen  di batasi berdasarkan keseragaman

secara internal, 2) Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional

mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya

(hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor

produksi, barang dan jasa ataupun komunikasi dan transportasi. Batas wilayah
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nodal ditentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila

digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan lainya, 3) Wilayah administrasi

adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh pemerintah atau politik

seperti: Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan dan RT atau RW.

Menurut Sukirno (1985) dalam teori basis perekonomian regional dibagi

menjadi dua sektor yaitu kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis

adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat luar

batas perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non basis adalah kegiatan yang

menyediakan barang-barang yang di butuhkan oleh orang setempat tinggal

didalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Menurut

Budiharsono (2001) inti dari model ekonomi basis adalah bahwa arah dan

pertumbuhan suatu wilayah di tentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor

tersebut dapat berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja.Strategi

pembangunan peternakan adalah pengembangan wilayah berdasarkan komoditas

ternak unggulan, pengembangan kelembagaan petani, peternak, peningkatan

usaha dan industri peternakan, optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan serta

perlindungan sumberdaya alam lokal, pengembangan teknologi tepat guna yang

ramah lingkungan (Pembudy & Sudarjad, 2000).

Dewasa ini pola kebijakan pengembangan perusahaan ternak kerbau masih

tetap beroriantasi pada pola peternakan rakyat atau keluarga. Peternakan rakyat

memiliki ciri-ciri yaitu: 1) Skala usaha relatif kecil, 2) Merupakan usaha rumah

tangga, 3) melakukan sebagai usaha sampingan, 4) Menggunakan teknologi

sederhana sehingga produktifitas rendah dan mutu produk tidak seragam, 5)
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Bersifat padat karya dan basis organisasi kekeluargaan. Oleh karana itu, usaha

semacam ini memiliki potensi yang lemah dan sangat peka terhadap perubahan.

Untuk pengembanganya di perlukan intervensi kekuatan luar antara lain untuk

melakukan reformasi modal, penciptaan pasar, sistem kelembagaan dan input

teknologi (Aziz, 1993).

Pembudy & Sudarjad (2000) menyatakan sebagai bagian dari

pembangunan sektor pertanian peningkatan produksi peternakan akan dipengaruhi

oleh lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang berpengaruh terebut

adalah :

1. Lingkungan global dan regional yaitu pengembangan sub sektor peternakan

tidak akan lepas dari aturan-aturan perdagangan bebas.

2. Lingkungan strategis nasional yaitu pembangunan sub sektor peternakan

dipengaruhi beberapa hal yaitu: a) Jumlah penduduk yang besar dengan

tingkat pertumbuhan 1,5% tahun yang memerlukan bahan pangan berkualitas,

b) Terjadinya proses tranformasi struktural perekonomian yang menurunkan

pasar sektor pertanian, sementara tenaga kerja masih bertumpu disektor

pertanian, c) Terjadinya konversi lahan pertanian sehingga petani peternak

gurem meningkat dan produktifitas pertanian menurun.

3. Lingkungan  strategis politik dan ekonomi yaitu sub sektor peternakan akan

berhadapan dengan adanya penggeseran fungsi dan peran pemerintah

termasuk berlakunya Undang-undang dan peraturan terntang pemerintah

daerah dan perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah.
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Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dalam kaitanya dengan tujuan

jangka panjang, program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumberdaya. Proses

pengambilan keputusan yang strategis selalu berkaitan dengan misi, tujuan,

strategi dan kebijakan yang ada dengan demikian perencanaan strategis harus

menganalisis fakto-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam

kondisi saat ini, hal ini yang disebut sebagai analisis situasi dan model yang

paling popular untuk analisis situasi yaitu analisis SWOT (strengths, weaknesses,

opportunities dan threats) (Rangkuti, 2009).

Menurut Aziz (1993) berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat di

defenisikan empat strategi bagi pengembangan kerbau. Penerapan konsep ini

sangat tergantung pada kondisi dimana pengembangan peternakan kerbau tersebut

akan dilaksanakan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi agresif adalah pada kondisi ini peluang dan kekuatan yang tinggi

seluruh potensi diarahkan untuk pengembangan peternakan. Pengambilan

keputusan secara aktif dapat menetapkan keputusan untuk pengembangan

peternakan kerbau, karena iklim usaha sangat menunjang.

2. Strategi deversifikasi adalah kondisi kekuatan yang tinggi di harapkan dengan

ancaman tinggi pula. Artinya pengembangan ternak kerbau pada kondisi ini

di hadapkan dua hal yang kontraktif. Solusinya, perlu di lakukan beberapa

alternatif pengembangan, apabila alternatif pertama gagal, maka alternatif

akan dapat dapat menutupi kegagalan tersebut.

3. Strategi berbalik adalah strategi ini di ambil pada kondisi peluang tinggi dan

kelemahan yang tinggi pula. Karena pada kondisi ini dihadapkan pada aspek
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kelemahan yang tinggi, diperlukan perlindungan kebijakan pemerintah dan

introduksi modal dengan di dukung teknologi yang memadai.

4. Strategi defensif adalah pada situasi dan kondisi kelemahan yang tinggi

diimbangi ancaman yang tinggi perlu melakukan strategi yang defensive.

Artinya campur tangan permodalan dan uluran tangan pemerintah sangat di

perlukan terutama mengenai permodalan serta teknologi baru.

Menurut Wiyatna (2002) beberapa kendala yang di jumpai dalam

pengembangan ternak kerbau adalah: 1) Penyempitan lahan pongonan, 2) Kualitas

sumber daya rendah, 3) Produktifitas rendah, 4) Akses kepemodal sulit, 5)

Penggunaan teknologi rendah. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi

pengembangan ternak kerbau adalah: 1) Permintaan pasar terhadap daging kerbau

semakin meningkat, 2) Ketersediaan tenaga kerja cukup besar, 3) Kebijakan

pemerintah mendukung, 4) Hijauan dan sisa pertanian tersedia sepanjang tahun, 5)

Usaha peternakan kerbau lokal tidak terpengaruh krisis. Kendala dan peluang

pengembangan peternakan pada usaha wilayah dapat digunakan sebagai acuan

dalam menentukan strategi pengembangan kerbau di

wilayah tersebut.

2.5. Strategi  Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat

di suatu daerah, agar dapat memanfaatkan sumberdaya alam sekelilingnya yang

dimiliki, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan, untuk

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri (Zen, 2001). Triutomo

(2001) menyatakan bahwa pengembangan wilayah pada intinya adalah program
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yang bersifat menyeluruh dan terpadu dari berbagai upaya, dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, serta kontribusinya dalam

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di suatu wilayah.

Pengembangan wilayah perlu dilakukan karena adanya masalah yang terkait

dengan ketidak seimbangan demografi, tingginya biaya produksi, penurunan taraf

hidup masyarakat, atau ketertinggalan pembangunan.

Pengembangan wilayah memiliki tujuan dengan dua sisi yang saling

berkaitan, yaitu sisi sosial ekonomis dan sisi ekologis. Sisi sosial ekonomis tujuan

pengembangan wilayah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas

hidup masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penciptaan

pusat-pusat produksi atau dengan memberikan kemudahan prasarana. Sisi

ekologis dari tujuan pengembangan wilayah adalah menjaga keseimbangan

lingkungan sebagai akibat dari campur tangan manusia terhadap lingkungan

(Triutomo, 2001).

Menurut Nachrowi & Suhandojo (2001) pada dasarnya pengembangan

wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan wilayah

yang bersangkutan. Dalam suatu wilayah, terdapat tiga komponen wilayah yang

perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah itu sendiri yaitu, sumberdaya

alam, sumberdaya manusia dan teknologi, selanjutnya disebut tiga pilar

pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan interaksi antara tiga

pilar pengembangan wilayah tersebut.

Menurut Qomariah dkk (2006) jumlah kerbau yang dimiliki petani berkisar

antara 3−90 ekor, biasanya merupakan warisan orang tua dan dipelihara secara
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turun-temurun. Peternak tidak memberi pakan, baik hijauan maupun konsentrat,

tetapi kerbau dibiarkan mencari makan sendiri di rawa dengan cara berenang

sambil merenggut rumput. Pengembangan kerbau rawa mempunyai peluang dan

prospek yang baik karena didukung oleh sumber daya manusia yang memadai,

seperti pengalaman beternak yang cukup lama dan prospek pasar yang cerah.

Menurut Fahimuddin (2002) kerbau rawa sangat potensial sebagai

penghasil daging. Pada umur 1 tahun beratnya mencapai 195-200 kg, panjang

badan 95,4-97,6 cm dan lingkar dada 135,7-138,4 cm. Kerbau rawa dewasa

berumur 3 tahun mencapai berat badan 400-500 kg dengan panjang badan 128-

138 cm dan lingkar dada 174,6-177,0 cm (Badan Pusat Teknologi Peternakan,

2002).

Disamping mempunyai bobot badan relatif berat (500−600 kg/ekor),

persentase karkasnya mencapai 50,26% (Rohaeni dkk., 2005). Kerbau juga

memiliki daya cerna terhadap serat kasar yang tinggi, dan mampu memanfaatkan

pakan berkualitas rendah untuk menghasilkan daging (Toelihere, 1977).

Untuk mendukung pengembangan kerbau rawa, telah dikeluarkan Surat

Keputusan Bupati Kampar tahun (1991) tentang tata guna lahan rawa sebagai

tempat penggembalaan kerbau. Dalam SK tersebut, selain ditetapkan daerah

khusus untuk pengembangan kerbau rawa, juga tercantum ketentuan-ketentuan

yang harus dipenuhi oleh pemilik kerbau, antara lain (Djasit, 1991):

1. Areal penggembalaan kerbau dengan lahan pertanian dan perikanan dibuat

batas tertentu berupa pagar, sehingga kerbau tidak memasuki areal pertanian.
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2. Bila terdapat pelanggaran karena kerbau memasuki atau merusak areal

pertanian dan perikanan maka pemilik kerbau wajib memberikan ganti rugi

yang cukup agar kerbau tidak dapat memasuki areal pertanian atau perikanan

2.6. Kendala Pengembangan

Kendala pengembangan kerbau rawa di Kabupaten Kampar antara lain

adalah sulitnya mencari pejantan unggul dilapangan (Yendaraliza dkk., 2010).

Kendala lain seperti makin berkurangnya padang penggembalaan akibat

pertambahan jumlah penduduk, serta pergeseran penggunaan lahan menjadi lahan

usaha tani tanaman pangan (Rohaeni dkk., 2005). Padang penggembalaan dengan

genangan air tinggi pada musim hujan mulai berkurang, (Hamdan dkk., 2006).

Masalah lain dalam pengembangan kerbau adalah (Qomariah dkk., 2006) :

1) Penurunan mutu bibit, rendahnya produktivitas dan terjadinya inbreeding, 2)

Penjualan pejantan tinggi, 3) Lokasi pemeliharaan kerbau terlalu jauh dari

permukiman penduduk sehingga sulit melakukan penyuluhan, 4) Kekeringan pada

musim kemarau panjang sehingga ternak kekurangan air minum, 5) Serangan

penyakit yang menyebabkan kematian.

Penyakit yang sering menyerang kerbau rawa antara lain disebabkan oleh

parasit (trypanosomiasis atau surra dan fascioliasis) dan bakteri (penyakit ngorok

atau SE dan klostridiosis) (Tarmudji 2003; Suhardono 2004; Suryana 2006) dan

penyakit yang menyebabkan kematian penyakit lainnya disebabkan oleh kausa

viral, seperti Malignant Catharall Fever (MCF) (Tarmudji 2003; Muharsini dkk.,

2006) dan black disease (Priadi & Natalia, 2006).


