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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Madura Provinsi Jawa Timur yang dikenal dan dijuluki sebagai pulau garam, 

tidak hanya itu Kabupaten Pamekasan juga dikenal sebagai pulau sapi karena 

merupakan salah satu penghasil peternakan terbesar di Provinsi Jawa Timur. 

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama 

mewujudkan pencapaian ketahanan pangan, pembangunan peternakan baik yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk 

mencapai ketahanan pangan melalui penyediaan protein hewani asal ternak. 

Sebagaimana diketahui masalah ketahanan pangan yang salah satunya dari hasil 

peternakan, permasalahan yang berkaitan dengan aspek ketahanan pangan dapat 

dipilah menjadi beberapa aspek yakni aspek ketersediaan, distribusi dan pola 

konsumsi.  

Oleh karena itu pemerintah kabupaten pamekasan melalui Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan mengeluarkan program Intan Satu Saka (Inseminasi 

Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran) pada sapi hal ini guna meningkatkan 

ketahanan pangan dengan melihat tingkat kecukupan daging sapi yang tersedia di 

kabupaten pamekasan. Jadi sangat diperlukan strategi pengembangan sapi potong 

sebagai upaya mencukupi kebutuhan daging sapi nasional, terutama yang 

mengandalkan sumber daya lokal. Sehingga, untuk mencapai swasembada daging 

sapi. Berdasarkan penjelasan diatas maka pada bab ini memaparkan deskripsi 
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wilayah yang sesuai dengan cakupan penelitian diantaranya yaitu, Pertama 

menguraikan tentang gambaran umum kabupaten pamekasan baik secara 

geografis dan administrasi serta dengan menggambarkan kondisi. 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan 

Kemunculan sejarah pemerintahan lokal Pamekasan, diperkirakan baru 

diketahui sejak pertengahan abad ke-15 berdasarkan sumber sejarah tentang 

lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Sunoyo yang mulai merintis 

pemerintahan lokal di daerah Proppo atau Parupuk. Jauh sebelum munculnya 

legenda ini, keberadaan Pamekasan tidak banyak dibicarakan. Diperkirakan 

Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura di Sumenep yang telah 

berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada tanggal 13 Oktober 1268 oleh raja 

Kertanegara. 

Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Istilah 

Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16, ketika 

Ronggosukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Kraton Labangan 

Daja ke Kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang 

menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan 

nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan 

sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan 

tentang kapan dan bagaimana keberadaannya. Kabupaten Pamekasan memiliki 

jumlah penduduk sekitar 895.376 jiwa (BPS Jatim: 2014). 
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1. Letak Geografis dan Administrasi 

Kabupaten Pamekasan merupakan satu diantara empat kabupaten di Pulau 

Madura. Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 

107 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan, dengan luas wilayah Kabupaten 

Pamekasan 79.230 Ha, atau sekitar 1,71% dari total luas wilayah Provinsi Jawa 

Timur yang tersebar di 13 kecamatan, 11 kelurahan dan 178 desa. Kabupaten 

Pamekasan merupakan kabupaten terkecil diantara empat kabupaten di Pulau 

Madura lainnya seperti Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.  

Dengan karakteristik sebagian besar penduduknya adalah bermata 

pencaharian di bidang pertanian. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten 

Pamekasan adalah Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, 

Pamekasan, Proppo, Palengaan, Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru, Batumarmar, 

dan Pasean. Dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan dengan 

ketinggian 312 meter dpl dengan luas wilayah 86,04 km2. Sedangkan wilayah 

terendah adalah Kecamatan Galis, yaitu 6 meter dpl dan berbatasan dengan laut.44  

Secara administratif Kabupaten Pamekasan terletak pada 6°51’-7°31’ 

lintang selatan dan 113°19’- 113°58’ bujur timur. Sedangkan ketinggian dari 

permukaan laut dari tertinggi hingga terendah 350 – 6 m. Mengenai klimatologi di 

Kabupaten Pamekasan, seperti daerah lain di Indonesia  dalam satu tahunnya 

berlaku dua musim yakni musim penghujan pada bulan Oktober-April dan musim 

kemarau pada bulan April-Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak 

jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air 

                                                           
44 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, Statistik Daerah Kabupaten Pamekasan 2015 

(Pamekasan: BPS Kab. Pamekasan, 2015), Hlm.1 
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menyebabkan sektor pertanian masih banyak menggantungkan kelangsungannya 

pada hujan. Kondisi semacam ini secara drastis akan menyebabkan kekurangan 

suplai air pada saat musim kemarau.45  

Pada saat kondisi cuaca mengalami anomali, maka bisa jadi musim hujan 

lebih panjang dari musim kemarau atau sebaliknya. Sebagaimana yang terjadi 

dalam beberapa tahun terakhir, musim hujan lebih panjang dari kemarau. Kondisi 

seperti ini membawa dampak negatif bagi petani garam dan tembakau, mengingat 

keduanya merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pamekasan yang berproduksi 

pada musim kemarau. Dengan tidak stabilnya musim hujan ataupun kemarau, 

berakibat pada penurunan produksi bahkan sama sekali tidak berproduksi. 

Data indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah hujan 

merupakan besarnya volume/intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang 

diukur dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Hari hujan adalah suatu hari 

dimana terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ditampilkan dalam 

bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama 

dalam kurun waktu satu tahun pengamatan. 

Data jumlah hari hujan dan curah hujan diperoleh dari 12 stasiun 

pencatatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pamekasan. Sepanjang tahun 2013 

– 2015 lalu, rata-rata hari hujan tertinggi tiap bulan terjadi di Wilayah Kecamatan 

Pakong yang mecapai 11,1 hari dengan rata-rata curah hujan 7,4 mm. Sedangkan 

wilayah yang paling jarang di guyur hujan adalah Kecamatan Galis. 

                                                           
45 Ibid, Hlm. 2 
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Mengenai hidrologi di Kabupaten Pamekasan yakni temperatur rata-rata 

maksimum 30° celcius, minimum 28° celcius, sedangkan kelembaban udara rata-

rata 80%.Sehingga dengan kondisi iklim yang demikian membuat Kabupaten 

Pamekasan relatif panas dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.46 Untuk 

melihat Kabupaten Pamekasan dengan lebih jelas akan tergambar pada peta 

dibawah ini : 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pamekasan 

 
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Pamekasan. 

 

                                                           
46 bappeda.jatimprov.go.id/...kab-kota.../kab-pamekasan-2013.pdf 
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Secara kewilayahan Kabupaten Pamekasan berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Adapun batas wilayah Kabupaten  

Pamekasan yakni sebagai berikut :47 

1. Sebelah Utara :  Laut Jawa.  

2. Sebelah Selatan : Selat Madura. 

3. Sebelah Barat : Kabupaten Sampang.  

4. Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep. 

Tabel 3.1 Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Pamekasan 

No. Kecamatan Luas Wilayah (ha) 

1. Tlanakan  4.180 

2. Pademawu 7.189 

3. Galis 3.186 

4. Larangan 4.086 

5. Pamekasan 2.647 

6. Proppo 7.149 

7. Palengaan 8.848 

8. Pegantenan 8.604 

9. Kadur 5.242 

10. Pakong 3.071 

11. Waru 7.003 

12. Batumarmar 9.707 

13. Pasean  7.688 

 Jumlah/Total 79.230 

Sumber : RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 

                                                           
47 Ibid, Hlm. 2 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara administratif Kabupaten 

Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan 178 desa dan 11 kelurahan dengan luas 

wilayah sebesar 792,2 KM2 yang meliputi : 

1. Kecamatan Tlanakan  : 17 Desa 

2. Kecamatan Pademawu  : 20 Desa, 2 Kelurahan 

3. Kecamatan Galis   : 10 Desa  

4. Kecamatan Larangan   : 14 Desa 

5. Kecamatan Pamekasan  : 9 Desa, 9 Kelurahan 

6. Kecamatan Proppo  : 27 Desa 

7. Kecamatan Palengaan  : 12 Desa 

8. Kecamatan Pegantenan   : 13 Desa 

9. Kecamatan Pakong   : 12 Desa 

10. Kecamatan Kadur  :  10 Desa 

11. Kecamatan Waru   : 12 Desa 

12. Kecamatan Pasean  : 9 Desa 

13. Kecamatan Batumarmar  : 13 Desa 

Selama satu dekade jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. 

Tetapi ketika melihat perkembangan jumlah penduduk cenderung meningkat dan 

jangkauan wilayahnya maka sudah waktunya ada pemekaran di tingkat desa. 

Pemekaran di tingkat desa diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat. Pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah 

penduduknya semakin meningkat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat 
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pelayanan publik. Berikut merupakan tabel banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan 

RT per Kecamatan pada tahun 2013 : 

Tabel 3.2 Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT per Kecamatan pada tahun 

2013. 

No. Kecamatan Kelurahan Desa Dusun RW RT 

1. Tlanakan - 17 91 4 8 

2. Pademawu 2 20 101 86 233 

3. Galis - 10 53 63 133 

4. Larangan - 14 105 98 222 

5. Pamekasan 9 9 35 105 316 

6. Proppo - 27 135 14 20 

7. Palengaan - 12 88 - - 

8. Pegantenan - 13 85 30 93 

9. Kadur - 10 101 51 144 

10. Pakong - 12 56 16 48 

11. Waru - 12 72 - - 

12. Batumarmar - 13 94 - - 

13. Pasean - 9 96 - - 

 Jumlah 11 178 1.112 467 1.217 

Sumber : RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015. 

2. Kependudukan dan Sosial Masyarakat 

Pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 hingga tahun 2017 lalu terhitung 

mengalami peningkatan secara siginifikan, diketahui pertumbuhan penduduk 

untuk 3 tahun terakhir yakni tahun 2015 hingga tahun 2016 dengan total jumlah 

penduduk laki-laki dari 13 kecamatan yakni sebanyak 415.217 sedangkan jumlah 

penduduk perempuan secara keseluruh yakni 438.977.48 Berdasarkan data 

registrasi penduduk serta survei sosial ekonomi nasional yang dikoordinasikan 

dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan dapat diketahui bahwa 

jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017 mencapai 863.004 jiwa 

dengan rasio jenis kelamin laki-laki sejumlah 419.489 jiwa dan perempuan 

                                                           
48 Buku Profil Kabupaten Pamekasan, 2016. Hlm. 95 
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sejumlah 443.515 jiwa. Berikut merupakan gambar tabel jumlah penduduk 

berdasarkan kelompok umur Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017 : 

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2008 - 2017 

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah 

2008 377.513 397.456 774.969 

2009 382.458 403.412 785.870 

2010 386.951 408.967 795.918 

2011 391.600 416.228 807.828 

2012 397.004 421.658 818.662 

2013 402.314 427.009 829.323 

2014 409.423 435.110 844.533 

2015 415.217 438.977 854.194 

2016 417.560 441.206 858.766 

2017 419.489 443.515 863.004 

Sumber : RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 

Secara umum dengan dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten 

Pamekasan di tiap tahunnya, maka tentunya akan menambah permasalahan sosial 

ekonomi di masyarakat. Kondisi ini juga bisa berpengaruh terhadap ketahanan 

pangan di Kabupaten Pamekasan, karena semakin tingginya laju pertumbuhan 

masyarakat maka akan semakin meningkat juga kebutuhan akses pangan 

masyarakat dalam setiap rumah tangga yang ada. Seperti yang kita ketahui sendiri 

saat ini struktur konsumsi bahan pangan karbohidrat telah bergeser ke bahan 

pangan dominan protein misalnya daging sapi, yang dihasilkan dari  sektor 

peternakan yang mana untuk mengimbangi kebutuhan gizi masyarakat selain dari 

pangan yang mengandung karbohidrat.  
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Maka disinilah kebijakan pemerintah daerah dibutuhkan untuk lebih 

meningkatkan ketersediaan cadangan pangan khususnya pada sektor peternakan 

berupa protein hewani (daging sapi) yakni untuk mencukupi pola konsumsi 

masyarakat yang di latar belakangi oleh meningkatnya pendapatan, serta 

kecenderungan perubahan pola konsumsi yang di dorong oleh urbanisasi dan 

pengetahuan masyarakat akan gizi yang makin baik. Perpaduan antara 

peningkatan konsumsi per kapita dan pertambahan penduduk akan menyebabkan 

permintaan terhadap produk peternakan terus meningkat dengan laju yang makin 

pesat.  

B. Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Pamekasan 

Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2009 lalu 

mengimplementasikan kebijakan program Intan Satu Saka yang mana untuk 

mengimbangi dan memenuhi konsumsi bahan pangan pada sektor peternakan 

berupa daging sapi. Kebijakan yang berbentuk program ini sasarannya pada 

hewan ternak sapi. Adanya program ini untuk menambah jumlah populasi sapi 

lokal Madura, maka sangat jelas dengan meningkatnya jumlah populasi sapi, 

ketersediaan daging sapi di Kabupaten Pamekasan akan lebih banyak lagi dan 

tercukupi. Seiring laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka 

kebutuhan pangan juga terus akan meningkat. Inilah salah satu alasan pemerintah 

mengeluarkan kebijakan ini.  

Upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat khususnya yang 

berkaitan dengan produk peternakan selain dilihat dari kemampuannya dalam 

menyediakan produk peternakan, juga perlu diperhatikan sampai seberapa jauh 
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usaha yang dikembangkan tersebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat 

(Ilham, dkk.2011). Dalam bidang peternakan dengan diberlakukannya 

perdagangan bebas di satu sisi merupakan peluang dan di sisi lain sekaligus juga 

merupakan sebuah tantangan bagi peternak-peternak Indonesia.  

Dilihat dari aspek produksi hal tersebut sangat tergantung kepada harga 

sarana produksi, seperti pakan dan harga komoditas peternakan serta efisiensi 

produksi. Biaya produksi diduga akan naik, tergantung kepada komponen impor 

bahan baku industri pakan dan obat hewan serta bibit unggul, sementara itu harga 

produk peternakan diduga akan turun, sehingga peternakan dihadapakan pada 

persaingan terbuka dengan negara-negara produsen lebih maju yang tentunya 

sudah efisien dalam biaya produksi. Meningkatnya pendapatan, kecenderungan 

perubahan pola konsumsi juga di dorong oleh urbanisasi dan pengetahuan 

masyarakat akan gizi yang semakin baik, telah menyebabkan konsumsi daging 

sapi secara nasional cenderung meningkat.49 

Pengembangan subsektor peternakan sebagai sumber penyediaan protein 

hewani terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan akan 

daging sapi. Data Kementerian Koordinator Perekonomian pada Musyawarah 

Nasional Gabungan Pelaku Usaha Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) di Bandar 

Lampung, 17 Februari 2016 menyatakan produksi daging sapi mencapai 674.690 

ton untuk memenuhi konsumsi daging sapi penduduk Indonesia yang masih 

sangat kecil yaitu 2,61 kg/kapita/tahun, jauh dibawah rata-rata konsumsi daging di 

negara berkembang (5 kg/kapita/tahun) maupun negara maju (25 kg/kapita/tahun), 

                                                           
49 Ahmad Yudi Heryadi, dkk. 2017. Konsumsi Daging Sapi di Kabupaten Pamekasan, Seminar 

Nasional Peternakan. Hlm. 276 
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apalagi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi di Australia yang sudah 

mendekati 40 kg/kapita/tahun. Bila dalam 5 tahun ke depan ada tambahan 

permintaan sekitar 1 kg/kapita/tahun maka diperlukan tambahan pasokan sapi 

sebanyak 1 juta ekor/tahun.50 

Provinsi Jawa Timur, dilihat dari produksi sapi per tahun sebanyak 4,9 juta 

ekor telah mencapai swasembada daging sapi, dengan wilayah yang memiliki 

populasi sapi tertinggi di Jatim adalah Kabupaten Sumenep dengan jumlah 

populasi 402.532 ekor, Kabupaten Sampang 221.441 ekor, Kabupaten Bangkalan 

218.841 ekor dan Kabupaten Pamekasan 142.405 ekor.51 Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang rendah menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan 

khususnya, masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Faktor yang 

menyebabkan pendapatan perkapita belum maksimal, lantaran kondisi geografis, 

seperti halnya lahan pertanian yang hanya dapat digunakan satu kali dalam 

setahun, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Pamekasan 

menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, termasuk peternakan. 

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan menunjukkan 

angka sebanyak 854,194 jiwa dengan komposisi 415,217 jiwa penduduk laki-laki 

dan 438,977 jiwa penduduk perempuan. Dari total jumlah ini, jika dilihat dari segi 

jumlah rumah tangga maka di Kabupaten Pamekasan ada sebanyak 213.585 

rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga 3,80.52 Sebagaimana 

Kabupaten Pamekasan merupakan jumlah populasi sapi terkecil dari 3 kabupaten 

                                                           
50 Ibid, Hlm. 276 
51 https://www.scribd.com/doc/.../Pengembangan-Sapi-Madura-cakrawala-Revisi-Ke-22 (Diakses 

Pada Tanggal 25 September 2018) 
52 Ibid, Hlm. 279 

https://www.scribd.com/doc/.../Pengembangan-Sapi-Madura-cakrawala-Revisi-Ke-22
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lainnya yang di Pulau Madura yakni dengan populasi sapi potong sebanyak 

142.405 ekor jika dibandingkan dengan jumlah penduduk merupakan potensi 

yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam fokus 

ketahanan pangan , baik untuk pasar lokal Kabupaten Pamekasan maupun untuk 

pasar diluar Kabupaten Pamekasan. 

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan telah melakukan upaya terobosan baru dengan 

mengeluarkan kebijakan baru yang berbentuk program yakni yang dinamakan 

program Intan Satu Saka (Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran), 

program ini dikeluarkan pada tahun 2009, sebagai bentuk solusi paripurna dalam 

peningkatan jumlah populasi sapi dan meningkatkan ketahanan pangan pada 

sektor produksi peternakan yakni daging sapi di Kabupaten Pamekasan. 

Mengingat jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, 

secara kebutuhan masing-masing rumah tangga jelas mengalami peningkatan 

dalam lingkup daging sapi. 

Berdasarkan fakta di lapangan diketahui bahwa program yang sudah 

dicanangkan sejak tahun 2009 lalu hingga akhir tahun 2017 belum dikatakan 

sepenuhnya berhasil karena di beberapa daerah di Kabupaten Pamekasan masih 

terdampak masalah kerawanan pangan pada sektor daging sapi. Hal ini 

dikarenakan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) Perangkat yang masih 

kurang dalam pelaksanaan program tersebut. Sumber daya manusia yang 

dimaksud dalam program ini adalah Petugas Pos IB pada dua Kecamatan tersebut 

yang masih kurang sehingga Petugas Pos IB kewalahan dalam menangani 
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masalah pendataan masyarakat dalam pelaksanaan program Intan Satu Saka di 

dua Kecamatan tersebut .  

Hal ini dipicu juga oleh faktor tidak tahu menahunya masyarakat peternak 

di dua Kecamatan tersebut tentang langkah awal pendataan program yang harus 

dilakukan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Pamekasan, sehingga hal ini menyulitkan Petugas Pos IB dalam mencocokkan 

data masyarakat dari instansi dan hal ini sering terjadi hanya pada dua Kecamatan 

tersebut. Maka dari itu sangat jelas bahwa pemerintah terkait kurang gencar dalam 

memberi sosialisasi secara rutin tentang pentingnya program Intan Satu Saka ini 

untuk para peternak sapi yang ada pada Kecamatan Pademawu dan Larangan 

tersebut. Sehingga masyarakat peternak sapi cenderung menggunakan cara lama 

yakni dengan kawin secara alami dengan menghasilkan jumlah pedet/anak sapi 

dengan cara yang relatif lama. 

Fakta dilapangan mengatakan bahwa pada dua daerah tersebut dikatakan 

program Intan Satu Saka yang dilaksanakan belum berhasil dan maksimal hal ini 

sesuai dengan sedikitnya jumlah populasi sapi Madura pada daerah tersebut, 

sehingga secara otomatis ketersediaan pangan daging sapinya pun juga sangat 

terbatas untuk diakses oleh masyarakat di daerah tersebut. Kecukupan persediaan 

sapi potong di Kabupaten Pamekasan apabila dihubungkan dengan Undang-

Undang Peternakan Nomor : 18 Tahun 2009, dimana salah satunya adalah 

kapasitas produksi sapi potong dalam satu tahun merupakan akumulasi jumlah 

pemotongan sapi dan jumlah sapi yang keluar wilayah hanya diperbolehkan 10% 

dari total populasi yang ada, dengan kata lain lebih mengurangi dan 
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meminimalisir pengiriman ke luar pulau agar ketahanan pangan dalam lingkup 

daging sapi tetap terjaga dan maksimal di suatu daerah. 

C. Profil Program Intan Satu Saka (Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu 

Kelahiran) 

 

Kabupaten Pamekasan mempunyai potensi di bidang peternakan khususnya 

komoditas sapi potong. Budaya kerapan sapi dan sapi sonok menujukkan betapa 

mereka sangat gemar beternak sapi Madura. Sapi Madura merupakan salah satu 

sapi asli Indonesia sebagai sumberdaya genetik lokal yang masih dipelihara secara 

tradisional. Para peternak yang umumnya petani belum mampu menjadikan usaha 

peternakan mereka sebagai usaha pokok yang menguntungkan.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa usaha pemeliharaan sapi betina 

dengan masa produksi 5 tahun hanya mampu menghasilkan pedet/ anak sapi 2 

sampai 3 ekor saja karena jarak kelahiran yang relatif panjang sehingga sangat 

merugikan peternak. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan upaya 

terobosan baru dengan meluncurkan Program Intan Satu Saka (Inseminasi Buatan 

Satu Tahun Satu Kelahiran) pada ternak sapi. Program ini merupakan solusi 

paripurna untuk memberdayakan potensi yang sudah ada di tangan peternak. 

Program Intan Satu Saka bertujuan untuk memperpendek jarak kelahiran sehingga 

sapi betina mampu melahirkan anak setiap tahun. 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan akan terus melaksanakan program Intan Satu Saka melalui dukungan 

anggaran untuk beberapa kegiatan diantaranya pelayanan kesehatan hewan gratis, 

penanganan gangguan reproduksi ternak, penyerentakan birahi pada sapi, 

peningkatan pelayanan inseminasi buatan, pembinaan kelompok tani dan 
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paguyuban ternak sapi Madura, pengembangan pakan ternak dan teknologi 

peternakan. 

Ditetapkannya program Intan Satu Saka sebagai program unggulan 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2009, sampai saat ini terdapat 

peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan yang melahirkan setiap tahun 

(Satu Saka). Jika sebelumnya dalam 5 tahun masa produksi sapi betina terdapat 

peningkatan jumlah populasi 2-3 ekor saja melalui program Intan Satu Saka, satu 

ekor sapi betina bisa berkembang menjadi 8 ekor dalam 5 tahun (1 5 8 excellent 

sebagai mottonya). Perubahan pola pikir peternak menunjukkan partisipasi 

mereka yang menjadi pintu masuk bagi peningkatan pendapatan dan kesejateraan 

peternak. Melalui program Intan Satu Saka ini kedepannya diharapkan usaha 

peternakan sapi menjadi lebih visible dan bankable. 

Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2009 lalu 

mengimplementasikan program Intan Satu Saka yang mana untuk mengatasi 

masalah kerawanan pangan di beberapa daerah hingga pada akhir tahun 2017 lalu 

yakni dengan mengeluarkan kebijakan yang berbentuk program yang disebut 

dengan program Intan Satu Saka pada hewan ternak sapi. Adanya program ini 

untuk menambah jumlah populasi sapi lokal Madura, maka sangat jelas dengan 

meningkatnya jumlah populasi sapi, ketersediaan daging sapi di Kabupaten 

Pamekasan akan tercukupi. Seiring laju pertumbuhan penduduk yang semakin 

meningkat, maka kebutuhan pangan juga terus akan meningkat. Inilah salah satu 

alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini. Hingga akhir tahun 2017 lalu 
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kerawanan pangan pada sektor daging sapi masih terjadi di beberapa Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Pamekasan.53 

D. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan. 

 

1. Visi dan Misi  

Visi : 

Terwujudnya Pamekasan yang Bersih Sehat Cerdas dan Sejahtera 

Berlandaskan Iman dan Taqwa didukung Aparat yang Profesional. 

Misi : 

Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor 

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang 

berwawasan lingkungan. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi  

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan  dibentuk 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor. 6 Tahun 2016 tentang 

Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan di Pamekasan 

tanggal 8 Desember 2016 serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pangan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor. 57 Tahun 

2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. 

Sesuai dengan peraturan tersebut maka tugas Kepala Dinas adalah 

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan 

                                                           
53 Arsip Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan, 2018 
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Pangan dan Peternakan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan yaitu : 

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan 

dan Peternakan. 

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan 

Peternakan. 

3. Pelaksanaan administrasi Dinas. 

4. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan ini 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang. 

Berikut merupakan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Pamekasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan 2018.  
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Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Pamekasan terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

3. Bidang Penganekaragaman, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Pangan 

membawahi : 

a. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

c. Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya 

4. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Cadangan, dan Kewaspadaan Pangan 

membawahi : 

a. Seksi Ketersediaan Pangan  

b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan 

c. Seksi Kewaspadaan dan Kerawanan Pangan  

5. Bidang Pembibitan, Pakan dan Produksi Peternakan, membawahi : 

a. Seksi Pembibitan Ternak 

b. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan 

c. Seksi Budaya dan Kawasan Ternak 

6. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi : 

a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Layanan Medik Veteriner 



 

61 
 

b. Seksi Pencegahan dan Pemberantas Penyakit Hewan dan 

Pengawasan Obat Hewan 

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 

7. Unit Pelaksana Dinas 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

3. Sumber Daya Manusia Aparatur 

Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan 

sebagai pemberi layanan dan pelaksana pembangunan ketahanan pangan dan 

peternakan daerah. Kondisi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Pamekasan sejumlah 61 orang tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Golongan 

1. Golongan I sebanyak nihil 

2. Golongan II sebanyak 31 orang 

3. Golongan III sebanyak 23 orang 

4. Golongan IV sebanyak 6 orang 

b. Pendidikan  

1. Pendidikan SD sebanyak 5 orang 

2. Pendidikan SMP sebanyak 4 orang 

3. Pendidikan SLTA sebanyak 23 orang 

4. Pendidikan D3 sebanyak 1 orang 

5. Pendidikan S1 sebanyak 20 orang 

6. Pendidikan S2 sebanyak 7 orang 
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c. Pemberi Layanan  

1. Tenaga Inseminator sebanyak 43 orang termasuk tenaga kontrak/ 

honor dinas.  

2. Tenaga Dokter Hewan/ Medis sebanyak 5 orang termasuk tenaga 

kontrak. 

3. Tenaga Paramedis sebanyak 10 orang. 

4. Petugas Teknis Peternakan sebanyak 3 orang. 

5. Petugas Keurmaster/ RPH sebanyak 4 orang PNS. 

6. Petugas RPH dan Laboratorium sebanyak 7 orang tenaga kontrak. 

4. Sarana dan Prasarana 

Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan Kabupaten Pamekasan : 

a. Satu unit gedung kantor terletak di lingkungan Kresidenan/ Bakorwil. 

b. Laboratorium type c dan klinik hewan terletak di Jalan Raya 

Panglegur. 

c. Pusat kesehatan hewan dan Pos IB sebanyak 4 unit terletak  di 

Kecamatan Pademawu, Galis, Pakong dan Waru ( pada tanggal 29 

Januari 2015 dilantik 4 orang pejabat eselon IV sebagai Kepala UPTD 

Pusat Kesehatan Hewan dan Pos IB wilayah I, II, III dan IV). 

d. Tiga belas lokasi rumah potong hewan (RPH) RPH terbesar terletak di 

Kecamatan Pegantenan, Batumarmar dan Pasean. Sisanya terdapat di 

Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Pademawu, Galis, Larangan, 

Proppo, Palengaan, Kadur, Pakong, Waru. 
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e. Tujuh unit pasar hewan terletak di Kecamatan Pamekasan, Proppo, 

Galis, Pakong, Palengaan, Waru dan Batumarmar. 

f. Empat unit kendaraan Dinas roda 4 (mobil) 

g. Empat puluh enam unit kendaraan roda 2 (sepeda motor). 

h. Sarana administrasi perkantoran. 

i. Meubeleir perkantoran. 

j. Perlengkapan Inseminasi Buatan. 

k. Perlengkapan vaksinisasi flu burung dan kesehatan hewan.  


