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ABSTRAK 

Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk mendorong pengembangan peternakan sapi 
potong. Hal ini dilakukan mengingat permintaan daging sapi dari tahun ke tahun semakin meningkat 
dan tidak dapat memenuhi pasokan nasional. Sapi Madura merupakan jenis sapi lokal yang daging 
sapi Madura memiliki kualitas premium. Perlu dikaji potensi dan prospek pengembangan agribisnis 
peternakan sapi Madura di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis potensi yang ada di Kecamatan Waru dengan melihat berbagai potensi sumberdaya yang 
dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara 
langsung dengan peternak sapi Madura yang berada di beberapa desa di Kecamatan Waru dan data 
sekunder yang diperoleh dari sumber instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan pada bulan 
September sampai November 2021. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif. Hasil 
analisis diperoleh bahwa potensi maksimum dalam satuan ternak berdasarkan sumberdaya lahan 
menunjukkan wilayah Kecamatan Waru potensial untuk pengembangan ternak sapi Madura.  

Kata kunci: Potensi Sumberdaya, Prospek Pengembangan Usaha, Sapi Madura 

PENDAHULUAN 

Pembangunan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri 
maupun dari lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika 
permintaan produk peternakan, baik berupa penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai 
wabah penyakit ternak yang sangat merugikan, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan 
sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat (Otoluwa et al, 2015). Namun 
besarnya peran tersebut, ternyata belum dinikmati oleh para pelaku usaha peternakan utamanya 
masyarakat peternak sendiri. Pembangunan peternakan sebagai bagian integral pembangunan 
pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan nasional bertujuan antara lain untuk 
meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan peternak, tersedianya kesempatan kerja dan berusaha, 
tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan genetik ternak. 

Pengembangan peternakan saat ini dan ke depan menjadi prioritas pemerintah karena sangat 
berkontribusi terhadap perekonomian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara Nasional. 
Berbagai program kebijakan dicanangkan pemerintah untuk mendorong pembangunan peternakan 
sapi potong. Hal ini dilakukan mengingat permintaan terhadap daging sapi cenderung meningkat dari 
tahun ke tahun yang belum bisa diimbangi dengan suplai secara Nasional. Populasi sapi Madura 
beberapa tahun terakhir mengalami penurunan terutama di Kabupaten Pamekasan, Madura. Data 
Dinas Peternakan Jawa Timur menyatakan bahwa di Kabupaten Pamekasan populasi ternak sapi 
potong tahun 2018 sebesar 194.283 ekor dan 194.182 ekor di tahun 2019 (Dinas Peternakan Provinsi 
Jawa Timur, 2017). 

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang mempunyai potensi 
sangat besar dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong. Disebut sebagai sentra pengemangan 
sapi Madura. Menurut Hartono, (2012) basis pengembangan Sapi Madura di kabupaten Pamekasan 
terletak pada wilayah (kecamatan Larangan, Pasean, Batumamar, Waru, Palengan, Proppo, Tlanakan, 
dan Pegantenan) dimana pengembangan sapi Madura telah terkonsentrasi di wilayah basis sapi 
Madura. Wilayah Kecamatan Waru termasuk dalam wilayah basis pengembangan hanya saja masih 
ditandai dengan belum menjadi usaha produktif, masih tradisional dan skala kecil. Maka dari itu perlu 
adanya pengkajian terkait potensi dan prospek pengembangan ternak sapi potong di Kecamatan Waru.  
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Potensi sapi potong lokal sebagai penghasil daging belum dimanfaatkan secara optimal melalui 
perbaikan manajemen pemeliharaan. Meskipun banyak masyarakat yang memiliki usaha peternakan 
sapi Madura, tetapi keadaan di lapangan menunjukkan peternakan sapi Madura masih belum 
mendukung. Sebagian besar usaha peternakan sapi Madura tergolong peternakan rakyat yang 
berskala kecil. Mengingat daya dukung sumberdaya yang dimiliki wilayah Waru dikatakan cukup saat 
musim kemarau.  Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sumberdaya yang 
ada di kecamatan waru dengan melihat berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki.  

MATERI DAN METODE 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 
pada bulan September hingga bulan November 2021, dengan pertimbangan Kabupeten Pamekasan 
merupakan daerah yang menjadi sentra pengembangan peternakan salah satunya Sapi Sonok yang 
menyumbang besar terhadap penyediaan bibit unggul untuk sapi Madura potong (Selvi et al., 2018), 
dan Kecamatan Waru merupakan bagian dari wilayah sentra pengembangan sapi sonok di Pamekasan 
yang dikenal dengan sebutan PAPABARU (Pasean, Pakong, Batumarmar dan Waru) (Selvia et al., 
2020). Penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan kuisioner atau daftar pertanyaan sebagai 
alat pengumpulan data.  Survey yaitu memberikan pertanyaan terstruktur kepada sampel dari populasi 
d atau responden untuk memperoleh informasi (Hermawan & Amirullah, 2016). Responden pada 
penelitian ini adalah peternak sapi Madura yang berada di beberapa desa di Kecamatan Waru, Sumber 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dari wawancara langsung dengan responden yang digunakan untuk memperoleh data mengenai 
sumberdaya, potensi, dan kendala yang dihadapi di tingkat peternak dalam upaya pengembangan sapi 
Madura. Sementara data sekunder yang diantaranya meliputi data luas panen, produktivitas tanaman, 
dan jumlah penduduk diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti dari Badan Pusat 
Statistik dan Kecamatan Waru dalam angka. Serta informasi lainnya diperoleh melalui jurnal-jurnal 
penelitian dan publikasi yang telah ada.   Dari data yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya untuk 
menjawab tujuan penelitian dilakukan analisis secara deskriptif.  

Sapi Madura merupakan spesies sapi lokal yang banyak dikembangbiakkan di Jawa Timur, khususnya 
di Pulau Madura. Sapi Madura memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena keunggulan genetik 
yang dimiliki diantaranya mempunyai sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal, tahan 
terhadap penyakit seperti serangan caplak, kemampuan adatapsinya yang tinggi terhadap kualitas 
pakan yang rendah, serta kebutuhan pakan yang lebih rendah daripada sapi impor (Nurgiartiningsih, 
2011).  

Sebagai plasma nutfah sapi potong indigenous sapi Madura merupakan salah satu ke-banggaan 
nasional yang harus dipertahankan kelestariannya. Sapi Madura selain dimanfaatkan sebagai tenaga 
kerja, kebutuhan ekonomi yang mampu mendukung perbaikan mutu genetik ternak adalah aspek 
budaya pemeliharaan secara khusus pada sapi yang terpilih untuk diper- lombakan, pajangan dan 
memberikan kebanggaan tersendiri serta memiliki nilai ekonomis tinggi (harga jual tinggi). Sapi betina 
yang dipelihara secara baik yang disiapkan untuk dilombakan sebagai sapi pajangan yang disebut 
sebagai Sapi Sonok, sedangkan sapi jantan yang digunakan untuk pacuan disebut sapi Karapan 
(Hartono, 2012).  

Dalam mengembangkan usaha peternakan perlu adanya dukungan dari berbagai sarana produksi, 
salah satunya adalah pakan. Tanaman pangan merupakan salah satu sumber yang berperan sebagai 
penyedia pakan berupa limbah pertanian seperti jerami padi, jerami kacang tanah, jerami jagung, jerami 
kedelai dan daun singkong (Rasminati & Utomo, 2019). Pulau Madura memiliki karakteristik geoografis 
yang sebagian besar wilayahnya berbukit, berbatu, dan berupa lahan kering, dimana hal tersebut 
merupakan salah satu faktor penentu bahwa di wilayah tersebut Sapi Madura merupakan komoditi 
dominan dalam sistem usahataninya. Irawan dan Pranaji (2002) dalam (Hartono, 2012) 
mengemukakan bahwa faktanya lahan kering memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang 
faktor produksi pertanian.  

Berdasarkan penelitan Nurlaila & Zali (2020) menyebutkan bahwa luas lahan pertanian berpengaruh 
sangat nyata terhadap peningkatan populasi sapi Madura di wilayah sentra sapi sonok di Kabupaten 
Pamekasan secara parsial. Hasil analisis koefisien regresi bertanda positif yang berarti peningkatan 
luas lahan pertanian dapat meningkatkan populasi sapi madura. Setiap bertambahnya 1% nilai 
populasi, maka nilai luas lahan pertanian akan mengalami penambahan sebesar 0,819. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecamatan Waru merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pamekasan. Secara 
geografis kecamatan waru terletak antara 113°19' - 113°58' BT dan 6°51' - 7°31' LS. Menurut Sugeng 
(2006), iklim sebagai salah satu faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sapi. 
Ternak sapi tidak tahan pada suhu yang tinggi. Pengaruh suhu yang tinggi adalah nafsu makan 
berkurang, banyak minum dan ternak tidak tahan merumput terlalu lama. Itulah sebabnya pada musim 
panas umumnya produktivitas dan kemampuan reproduksi ternak sapi menurun. Keadaan topografi 
Desa Waru sebagian besar mempunyai relief datar sampai berombak dan sebagian lainnya 
bergelombang sampai curam. 

Kecamatan waru memiliki beberapa potensi sumberdaya yang mendukung. Sumber daya alam 
memiliki peranan penting dalam pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi. Kemajuan 
daerah bergantung pada potensi sumber daya alam yang dan keterampilan manusia dalam 
mengelolanya dengan baik. Menurut Sugeng (2009), sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, contoh utama sumber daya 
alam seperti tanah yang digunakan untuk pengembangan ternak ruminansia dan tumbuhan. 

Sapi merupakan plasma nutfah yang potensial dan secara genetik sangat mudah beradaptasi dengan 
kondisi tropis. Produktivitas ternak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi produksi, antara 
lain dengan menambah jumlah pedet, mengurangi interval beranak, memperpanjang waktu produksi 
dan mengoptimalkan manajemen perkawinan untuk mendukung pedet. Masalah ini membutuhkan 
perhatian lebih dari negara (Elly et al., 2008). Sapi madura merupakan salah satu gen sapi yang 
memiliki kemampuan yang tinggi dalam bertahan hidup diberbagai cuaca ekstrem khususnya saat 
kemarau tinggi sehingga hal inilah yang menjadi potensi besar dari bibit sapi itu sendiri. Dari hasil kajian 
lapang Kecamatan Waru memiliki luas wilayah 70,03 Km2. Dukungan sumber daya alam dalam usaha 
ternak sapi adalah kondisi alamnya serta populasi sapi dan kondisi wilayahnya. 

Sumber daya alam memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian yang mendukung 
pembangunan ekonomi. Kemajuan suatu daerah tergantung pada potensi sumber daya alamnya dan 
kemampuan sumber daya manusia untuk mengelolanya. Ketersediaan sumber daya alam di wilayah 
waru barat memaksa pemerintah kota untuk mengoptimalkan pekerjaan pertanian. Upaya peningkatan 
dan pelestarian sumber daya alam diperlukan untuk memaksimalkan potensi dan peluang berbagai 
usaha. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, contoh utama sumber daya alam seperti tanah yang 
digunakan untuk pengembangan ternak ruminansia dan tumbuhan (Mirah et al., 2015). 

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija di Kecamatan Waru 
2019 

Komoditi Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Produktivitas 
(Kw/Ha) 

(1) (2) (3) (4) 

Padi 
Jagung 
Kedelai 
Ubi Kayu 
Ubi Jalar 
Kacang Hijau 
Kacang Tanah 
Shorgum 
Talas 
Lainnya 

1.214 
1.115 
4.18 

- 
80 
- 

20 
20 
- 
- 

55.760 
49.100 
124.540 
9.130 

- 
220 
240 
240 

- 
- 

45,93 
44,00 
29,76 

- 
114,10 

- 
11,70 

12 
- 
- 

Jumlah 6.634 238.990 257,29 

Sumber: Kecamatan Waru dalam angka 2020 

Penggunaan lahan di Kecamatan Waru menjadi dukungan bagi pengembangan usaha sapi potong 
madura karena pengembangan sapi potong di Kecamatan Waru tidak dapat dilepaskan dari 
pengembangan pertaniannya, khususnya padi 1.214 hektar, jagung 1.115 hektar dan kedelai 4,18 
hektar. Kecamatan Waru merupakan tanah dan daerah dataran tinggi dengan potensi besar untuk 
lahan pertanian. Sumber daya perkebunan meliputi 385 hektar kelapa, 375 hektar cengkeh, 338 hektar 
kasir dan 369 hektar kopi. 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Umur di Kecamatan Waru 

No. Kelompok Umur Jumlah (Jiwa) 

1. 
2. 
3. 
4. 

0-19 
20-39 
40-59 
>60 

23.453 
21.426 
14.369 
4.741 

Jumlah  63.989 

Sumber: BPS Pamekasan 2017 

Sumber daya manusia merupakan faktor pembangunan yang penting, karena pada akhirnya 
masyarakatlah yang menentukan berhasil tidaknya suatu daerah. Pembangunan tersebut 
membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan inovatif. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Soemarto (1997) bahwa peningkatan sumber daya manusia tidak terbatas pada peningkatan 
produktivitas, tetapi juga penting untuk meningkatkan kemampuan peternak untuk berpartisipasi lebih 
aktif dalam berbagai bidang kegiatan pengembangan. Sebelum pengenalan hewan ternak perlu 
dilakukan penyiapan sumber daya manusia masyarakat setempat sesuai dengan paradigma inklusi 
sosial agar ternak dapat berkembang secara optimal, karena masyarakat telah dilibatkan sejak 
perencanaan. Saat ini kegiatan peternakan dilakukan di wilayah PPK dalam rumah tangga, misalnya 
peternakan sedang berkembang di Madura, di pulau Sapudi, wilayah Sumenep; Peternakan Bali 
sedang dikembangkan di pulau-pulau Nusa Penida, namun potensinya belum dimanfaatkan secara 
maksimal karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan sumber daya 
manusia masih perlu dilakukan agar upaya pengembangan peternakan sapi potong dapat melangkah 
ke tahap yang lebih maju dan profesional.  

Program pengembangan peternakan dapat mencakup aspek pembiakan, reproduksi dan pakan, 
dengan mempertimbangkan potensi pengembangan wilayah PPK berdasarkan kondisi wilayah yang 
ada, kelemahan, potensi ancaman dan peluang yang mungkin berkembang. Alangkah baiknya jika 
usaha sapi potong dibarengi dengan upaya pasca panen untuk menghasilkan produk akhir yang siap 
santap atau siap pasar (dalam bentuk karkas). Kegiatan ini juga dapat membuka kemungkinan akses 
ke luar daerah sebagai akibat dari kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menghasilkan hasil 
usaha. PPK dan penampilan sangat penting, terutama sebagai sentra TK baru. Untuk alasan ini, master 
plan yang baik dan fokus sangat penting. Perencanaan pembangunan fisik, sumber daya manusia dan 
potensi lahan untuk peternakan harus dilakukan dengan cermat, didukung oleh kajian potensi wilayah 
dan kesesuaian agroekosistem dan lingkungan sosial budaya masyarakat setempat. Untuk itu, 
kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian, perguruan tinggi dan pemerintah daerah sangat 
diperlukan. Sebagai pusat pembibitan yang baru didirikan, bimbingan dan dukungan pemerintah perlu 
diberikan, terutama terkait dengan pengembangan kelembagaan/kelompok pembibitan, peningkatan 
pengetahuan pemuliaan melalui program pelatihan/penelitian komparatif, pengenalan inovasi teknologi 
pakan berbasis sumber daya lokal, pengembangan sistem yang efisien dan menguntungkan 
pemasaran Peternakan dan peningkatan. kualitas sumber daya manusia di bidang pemuliaan hewan 
dan Kesehatan hewan (Inounu et al., 2007). 

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Waru berada pada 
umur yang produktif antara 20-60. Yang artinya penduduk di Waru dari segi umur dapat mendukung 
pengembangan industri atau usaha, khususnya pada usaha ternak sapi lokal Madura. Menurut 
penelitian Suyono dan Hermawan (2013) dalam (Ukkas, 2017) menyatakan bahwa umur tenaga kerja 
pada usia produktif (15-60 tahun) berhubungan positif dengan produktivitas tenaga kerja. Yang berarti 
tenaga kerja yang berada pada kategori umur produktif maka produktivitas kerjanya akan meningkat. 
Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja pada tingkat umur produktif akan memiliki kreatifitas yang lebih 
tinggi terhadap pekerjaan karena adanya dukungan oleh pengetahuan dan wawasan yang lebih baik 
serta rasa tanggung jawab yang lebih tinggi pada tugas yang diberikan. Selain itu tenaga kerja berada 
pada usia produktif cenderung memiliki fisik yang lebih kuat khususnya dalam melakukan pekerjaan 
secara cepat dibandingkan tenaga kerja pada usia non produktif.  

Usaha peternakan adalah proses penggabungan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga 
kerja dan modal untuk menghasilkan produk peternakan. Keberhasilan ternak tergantung pada tiga 
elemen: benih, pakan dan manajemen. Pengelolaannya meliputi pengelolaan perkawinan, pemberian 
makan, perumahan dan kesehatan hewan. Manajemen juga mencakup penanganan produk hewan, 
pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Petani beternak sapi untuk berbagai keperluan. 
Bagi peternak, sapi potong merupakan sumber pendapatan, protein hewani dan tenaga kerja serta 
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penghasil pupuk. Fungsi lainnya adalah sebagai penghasil benih dan tabungan. Besarnya kontribusi 
ternak terhadap pendapatan tergantung pada jenis peternakan, metode peternakan dan distribusi 
sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah. 

Peternakan sapi Kecamatan Waru umumnya masih dibudidayakan secara tradisional, namun seiring 
dengan kemajuan teknologi, beberapa masyarakat di Kecamatan Waru telah memperkenalkan teknik 
inseminasi buatan (IB). Metode reproduksi sapi potong terdiri dari inseminasi buatan (IB) dan kawin 
alami. Di daerah peternakan intensif, IB menjadi semakin populer karena terbatasnya jumlah pejantan 
dan ketersediaan layanan IB oleh dinas peternakan setempat. Biasanya, hibrida Ongol (PO) digunakan 
sebagai breed ternak, baik dari induknya maupun dari spermanya. Selain itu, permintaan untuk breed 
ternak yang sangat produktif seperti Simmental dan Sharolysis, yang hanya dapat dikawinkan dengan 
IB, akhir-akhir ini meningkat. Namun untuk perkawinan pertama, beberapa peternak masih 
menggunakan IB dengan kompatriotnya yaitu sapi PO. Hal ini dikarenakan sapi yang masih dara sulit 
melahirkan anak pertamanya saat menggunakan bibit Simmental atau Charolise karena anak sapinya 
lebih besar. Akibatnya ibu atau bayinya bisa meninggal, atau kematian anak (prolaps uteri) 
menghambat kelahiran berikutnya. Setelah kelahiran pertama, IB dapat dilakukan dengan semen 
Simmental atau Charolysis (Hadi & Ilham, 2002). Pengembangan usaha ternak sapi dari tradisional ke 
semiintensif perlu memperhatikan berbagai hal, antara lain modal dan tenaga kerja yang profesional, 
bukan lagi tenaga kerja keluarga. Contoh usaha temak secara intensif adalah perusahaan peternakan 
sapi potong di Sukabumi. Perusahaan ini melakukan impor bibit, menggunakan tenaga profesional, dan 
memberikan pakan konsentrat. Pengembangan usaha temak sapi ke arah semikomersial dapat 
dilakukan dengan dukungan pemerintah. 

Subsistem tingkat atas dalam penelitian ini terdaftar sebagai agroinput, yaitu pemasok benih dan 
pakan. Kegiatan utama Agroinput adalah menjamin tercapainya produktivitas sapi potong yang 
bermutu tinggi. Subsistem hilir dinyatakan sebagai kompleks agroindustri, yaitu pengolahan sapi 
potong setelah panen. Subsistem ini memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan 
kualitas dan nilai tambah daging sapi. Peternak harus melakukan kegiatan subsistem tersebut secara 
keseluruhan agar tercipta industri sapi potong yang berdaya saing. Upaya strategis peningkatan 
produktivitas sapi potong dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pakan. Hal ini 
dikarenakan produksi sapi potong sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas pakan. Pada 
subsistem produksi pertanian, aspek pengelolaan pakan dapat ditingkatkan melalui pengenalan 
teknologi produksi pakan berkualitas, pembuangan limbah pertanian, pengolahan dan penyimpanan 
pakan serta pengembangan bahan pakan berkualitas berbasis sumber daya lokal. Mesin penghancur 
sangat penting bagi petani untuk mengolah pakan dan limbah pertanian untuk digunakan sebagai 
silase. Silase dapat digunakan sebagai pakan ternak selama musim kemarau panjang atau ketika 
tanaman pangan buruk. Dalam Pemberian pakannya peternak banyak memiliki lahan sendiri. Kesulitan 
yang dihadapi peternak pada saat musim kemarau sehingga ternaknya diberikan rumput kering 
sebagai solusi. Pemeliharaan secara ekstensif berpeluang karena masih banyak tersedianya rumput 
lapangan dan hijuan lainnya yang berkualitas rendah (Elly et al., 2013). Walaupun demikian sapi 
madura sudah memiliki potensi berupa kekuatan untuk bertahan hidup di berbagai kondisi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Waru mempunyai potensi yang 
sangat besar dalam meningkatkan populasi ternak sapi potong madura dilihat dari sumberdaya lahan 
yang tersedia, penyedia pakan ternak dan penyediaan tenaga kerja. 

Saran  

Saran peneliti terhadap kegiatan pengembangan sapi lokal Madura di Kecamatan Waru kedepannya 
yaitu adanya upaya dan partisipasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan atau instansi lain 
yang terkait dalam upaya pengembangan sapi lokal Madura. Melakukan analisis serta evaluasi yang 
lebih lanjut daya menganai daya dukung normatif terkait dengan pengembangan sapi lokal Madura 
khususnya di Kecamatan Waru. Masyarakat sekitar lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 
yang ada dan produktivitas sapi Madura agar membantu pengembangan sapi Madura.  
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