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LATAR BELAKANG 

Indonesia Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector 

dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan Australia sebagai tanggapan atas tren pasokan 

global yang menunjukkan peningkatan permintaan daging dalam negeri di Indonesia, penurunan 

produksi dalam negeri, berkurangnya ketersediaan impor, dan harga yang tinggi dari negara 

pengekspor. Melalui partnership, Indonesia dan Australia menggabungkan kekuatan mereka 

untuk meningkatkan rantai pasokan sektor daging merah dan sapi di Indonesia serta untuk 

mempromosikan perdagangan yang stabil dan lingkungan investasi antara Indonesia dan 

Australia. 

Sejak 2015, Kemitraan telah mengalokasikan total 4,2 juta dolar Australia dalam Program 

Pengembangan Keterampilan dan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait di 

sektor ini. Program ini mendukung peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk perwakilan 

pemerintah dan industri Indonesia serta meningkatkan pemahaman pengetahuan dan 

keterampilan para pemimpin masa depan Indonesia dan mempromosikan kompetensi global. 

 Total populasi sapi di Indonesia sekitar 16,6 juta ekor. 90 persen dipegang oleh petani 

kecil. Meski memiliki peran penting di sektor peternakan, petani kecil memiliki kapasitas yang 

terbatas dalam aspek pengelolaan usaha. Tantangan lain yang membatasi produktivitas petani 

adalah pola pikir konvensional mereka. Beternak dianggap sebagai kegiatan menabung dan 

bukan sebagai kegiatan produktif. Meningkatkan kapasitas mereka akan membantu petani kecil 

untuk mengelola bisnis sapi mereka secara efisien dan efektif. 

 Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai lembaga unggulan Ilmu dan 

Industri Peternakan di Indonesia tengah mengembangkan program pelatihan tentang pelatihan 

manajemen usaha peternakan bagi peternak rakyat di Indonesia. Program pelatihan akan sangat 

difokuskan untuk membekali petani kecil dengan aspek teknis dan finansial pengelolaan usaha 

peternakan yang memungkinkan mereka menjalankan produksi ternak secara komersial dan 

berorientasi pada keuntungan. Hasil dari pelatihan ini adalah untuk: meningkatkan aspek 

komersial operasional usaha ternak peternak kecil melalui praktek manajemen yang baik yang 

mengarah pada usaha yang lebih menguntungkan. 
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PERGERSERAN PARADIGMA PETERNAK 

(Rosana Dewi R (Gita Pertiwi)) 

 

Paradigma adalah cara pandang orang lain terhadap diri sendiri dan lingkungan yang 

mempengaruhi cara berpikir, bersikap, bertindak, asumsi, nilai-nilai atau contoh pandang serta 

pengalaman usaha. Pada zaman dulu tujuan dari dilakukannya suatu usaha yaitu lebih tradisional, 

sedangkan jika dilihat kedepannya akan semakin modern. 

Tradisional Modern 

Pendapatan keluarga atau 

kelompok dan organisasi 
Pendapatan lebih banyak (terukur) 

Tabungan: Sekolah, membangun 

rumah, hajatan, ibadah, dll 
Membangun strategi bisnis 

Menyediakan produk pangan Lapangan pekerjaan 

Sumber penghidupan keluarga 

(selain bertani) 
Kemitraan banyak pihak 

Sosial: sumbangan keluarga, tradisi Industri pertanian 

 

Wirausaha yaitu seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan 

sumber daya, mengenali produk baru, memperbaiki cara produksi, terobosan pemasaran hingga 

berani menanggung resiko, menjalin kerjasama dan lain-lain. Sikap yang harus dimiliki yaitu siap 

bersaing, berani beresiko dan tidak mudah tersinggung. Perilaku usahanya direncanakan, dicatat, 

belajar cara dan teknologi baru, serta mencari mitra kerja. Beternak dengan cara baru perlu 

memperhatikan: 

• Menetapkan tujuan usaha 

• Menentukan seberapa besar skala usaha yang akan dijalani 

• Posisi bisnis yang dipilih (gunakan analisa kekuatan atau sumber daya yang dimiliki 

• Mencari mitra kerja 

• Teknik budidaya baru: Bibit, pakan, kandang, limbah, dan cara pengelolaan 

• Menentukan teknologi apa yang akan dipakai 

• Mendorong agar usahanya berhasil 
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Rantai usaha yang dijalankan meliputi: 

 

Teknisk bisnis baru meliputi:  

• Teknologi 

• Bibit 

• Pakan dan kandang 

• Pasar 

• Catatan keuangan 

• Recording 

Organisasi Usaha: 

• Membangun usaha yang lebih besar dan berorientasi ke pasar 

• Menaikan posisi tawar 

• Membagi pengelolaan usaha 

• Mencari keuntungan lebih banyak 

• Membuat variasi usaha 



Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership                                      Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
 

Buku Aktivitas Kerja                                                                                                                                                                            6 
 

 

BAHAN PAKAN DAN MANAJEMEN PEMBERIAN PAKAN SAPI 

(Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU., ASEAN. Eng.) 

 

 Permasalahan yang banyak terjadi di peternakan sapi adalah pemberian pakan yang 

berkualitas rendah akan menyebabkan sapi menjadi kurus sehingga dapat berpengaruh pada 

jarak beranak yang menjadi lama sehingga proses reproduksinya jelek dan berdampak pada 

produksi yang akan menurun. Strategi pakan pada sapi betina yaitu pada triwulan pertama 

merupakan puncak dari produksi susu, terjadi kekurangan nutrisi (energi, protein, dan mineral), 

bobot badan menurun, dan masa kritis untuk reproduksi, sehingga perlu dilakukannya intervensi 

pakan. Pengembangan teknologi pakan sapi dapat dilakukan dengan: 

 

 Complete feed yaitu campuran dari hijauan, konsentrat, dan suplemen. Pakan sudah 

lengkap kandungan nutrisi dan diberikan pada ternak tanpa perlu tambahan kecuali air minum.  

High quality feed supplement (HQFS) merupakan energi, protein, mineral, dan vitamin. 

Sistem pemberian pakan terbagi menjadi 3, diantaranya 

• Grazing (100% hijauan di pastura) 

• Cut and carry (100% hijauan di kandang) 

-ditambah bahan pakan sumber energi atau konsentrat 

• Feedlot 

-TMR atau complete feed 

-Konsentrat dan hijauan terpisah  

Klasifikasi Bahan Pakan dibagi menjadi 8, diantaranya adalah 

1. Hijauan kering dan jerami 

2. Hijauan pakan 

3. Silase 
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4. Bahan pakan sumber energi 

5. Bahan pakan sumber protein 

6. Sumber mineral 

7. Sumber vitamin 

8. Aditif (hormon, antibiotik) 

Bahan Pakan Konsentrat dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu 

1. Sumber Energi 

-Bekatul 

-Pollard 

-Jagung 

-Dedak jagung 

-Onggok 

-Gaplek 

-Kulit biji cokelat 

-Ampas bir 

-Ampas tau 

-Roti afkir 

-Kulit kopi 

-Tetets tebu, dan sebagainya 

2. Sumber Protein 

-Bungkil kedelai 

-Tepung daun 

-Tepung ikan 

-Bungkil kopra 

-Tepung biji kapuk 

-Tepung biji kapas 

-Bungkil kelapa sawit 

-Tepung daging 

-Corn gluten meal 

-Tepung bulu 

-Tepung limbah RPH 

-Urea (NPN), dan sebagainya 

3. Sumber Mineral 

-Tepung batu kapur 
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-Tepung tulang 

-TSP 

-DCP 

-Batu pospat 

-Tepung kulit kerang 

-Garam dapur 

-Tepung tulang ikan 

-Tepung cangkang kepiting, dan sebagainya 

 

Bahan Pakan Potensial di Indonesia 

   

 Kebun sagu rakyat di Kabupaten Meranti, Riau adalah potensi kedaulatan pangan 

tersembunyi. Pengelolaan sagu rakyat pada lahan gambut tanpa drainase sudah dilakukan di 

Padang. Uji genetik tengkawang (Shorea macrophylla) untuk produktivitas tinggi pada lahan 

gambut non-drainase juga sudah dilakukan. Konsentrat protein daun diperoleh dengan menggiling 

daun dan mengepres hasil gilingan daun sampai keluar airnya. Diamkan sehingga terjadi 

penjendalan, kemudian keringkan dan giling. Kandungan PK mencapai 40% dapat sebagai 

substitusi tepung ikan. Kulit buah kakao jumlahnya mencapai 76% dari buah kakao dan 

mengandung komposisi kimia sebagai berikut 

Nutrient Kulit Buah Kulit biji Lumpur kakao 

Bahan kering (BK) 17,0 68,0 8,7 

Protein kasar (PK) 7,2 16,6 20,8 

Lemak kasar (LK) 0,8 8,8 33,0 

Serat kasar (SK) 32,5 25,1 13,4 

Total digestible nutrient (TDN) 53,0 72,0 98,0 
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Perlakuan pada kulit kakao: 

• Amoniasi 

CP: 8,35 -> 9,58% 

SK: 55,7 -> 50,90% 

• Fermentasi 

CP: 8,35 -> 9,96% 

SK: 55,7 -> 45,60% 

Komposisi kimia produk fermentasi bungkil inti sawit (BIS) dan lumpur sawit (LS) 

• BIS 

-CP awal 14,2% -> 25% 

-SK awal 21,7% -> 19,7% 

-EM awal 1844 -> 2103 kkal/kg 

• LS 

-CP awal 11,9% -> 22,6% 

-NDF awal 62,8% -> 52,1% 

-EM awal 1273 -> 1273 kkal/kg 

Cassava (Manihot utilissima): 

• Penggunaan cassava sebaiknya diproses dulu misal dikeringkan gaplek, jg dlm bentuk 

segar 

• Mengandung glukosida linamarin HCN, kulit mengandung HCN yang tinggi 

• Ada 2 varietas : 

 Pahit  : 0,02-0,03 % HCN (hrs diproses) 

 Manis : 0,01 % HCN dpt diberikan mentah utk komersial 

• Kadar HCN tdk hanya tgt dari varietas tp juga kondisi tanah 

• Pengurangan HCN dgn dikeringkan, diiris, direndam 

• Digunakan pd ternak kambing, domba, dan unggas (20% dlm ransum), babi (20-30%) 

Onggok  

merupakan hasil sisa pembuatan pati. Komposisi kimianya tergantung pada proses 

pengeringannya, pada musim hujan atau kemarau, penjemuran pakai alas atau tidak. Komposisi 

kimia dlm kondisi segar:  

• PK :  2 % 

• SK :  2 % 

• BK : 30 % 

• EE : 0,5 % 



Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership                                      Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
 

Buku Aktivitas Kerja                                                                                                                                                                            
10 

 

• ETN: 85 % 

• Abu : 4 % 

Sorgum (Cantel)  

dapat dipakai sebagai pengganti jagung karena kadar nutrien hampir sama 

• PK 11,1 % sehingga lebih tinggi dari jagung, tapi nilai cerna & EE lebih tendah. SK : 2,3 

%, EE : 3,4 %, ETN : 80 %,  Abu : 2,2 % 

• Sorghum dengan suplementasi bahan lain akan baik digunakan untuk semua ternak 

Hasil litbang dan aplikasi 

• Suplemen dan Aditif 

-UMMB 

- Probiotic 

- Premix Mineral 

-Herbal feed additive 

- HQFS (High Quality Feed Supplement) 

- Carcas modifier 

• Pakan Konsentrat  

- Formulasi dan aplikasi teknologi pakan 

• Pakan Complete 

-Fermented Complete feed  (‘burger’ pakan) 

BIOFIT®  

Suplemen probiotic-herbal untuk unggas  

Diadopsi oleh banyak peternak broiler sebagai feed aditif, dicampurkan dalam air minum (5 

liter/1000 ekor hingga panen (1-35 hari), hemat pakan 10% 

SBP®  

Untuk pembuatan fermentasi pakan (burger feed)  

Fermentasi pakan (lengkap) selama 2-3 hari, telah siap diberikan ternak dan ikan. Pembuatan 

SBP® untuk setiap 100 kg yaitu: 

1. Siapkan bahan pakan (BP) dengan rasio hijauan dan konsentrat 70:30 sebanyak 100 kg. 

Sebelumnya hijauan dicacah 3-5 cm terlebih dahulu 

2. Siapkan molases 2-3 kg kemudian dicampurkan ke dalam 20 liter air bersih dalam suatu 

wadah (ember) 

3. Siapkan larutan SBP sebanyak 50 ml atau 5 tutup botol SBP, kemudian campurkan 

dalam larutan air molases tersebut dan aduk secara merata 
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4. Campurkan BP, diratakan, kemudian disiram larutan SBP diaduk secara merata. Untuk 

mengetahui kadar air 35-40%  apabila campuran BP digenggam dan diperas tangan 

tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah 

5. Campuran BP dimasukkan dalam drum plastik kemudian dimampatkan untuk 

meminimalkan udara, kemudian tutup rapat dan biarkan selama tiga hari 

6. Fermentasi berlangsung dengan baik ditandai dengan timbulnya panas atau suhu tinggi 

hingga 80’C pada 2-3 hari pemeraman, warna kecokelatan, tekstur lembut, dan aroma 

wangi 

Penggunaan yang dicampurkan dalam air minum, larutkan 1 tutup botol SBP dalam 3 liter atau 

setiap 1 liter SBP dilarutkan dalan 300 liter air.  

‘Burger’ pakan sapi limbah sawit : 

Bahan: 

1. Daun-pelepah 

2. Dedak padi 

3. Larutan mikrobia 

Dicampur merata 

- Plastik atau drum 

- Fermentasi   

- 3 hari siap saji 
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Introduksi Model Usaha Integrasi Perkebunan Dan Sapi Sebagai Salah Satu Solusi 

Komposisi pakan sapi potong 

No. Komposisi %  kg 

1. Pelepah kelapa sawit 45,00 5,85 

2. Bungkil Inti Sawit ( BIS ) 35,00 4,55 

3. Dedak padi 18,15 2,36 

4. Saus Burger Pakan 0,05 0,01 

5. Molases (Tetes tebu) 1,00 0,13 

6. Mineral mix 0,30 0,04 

7. Garam 0,50 0,07 

 

No. Komposisi %  kg 

1. Pelepah kelapa sawit 45,00 5,85 

2. Bungkil Inti Sawit ( BIS ) 35,00 4,55 

3. Solid/lumpur sawit 18,15 2,36 

4. Saus Burger Pakan 0,05 0,01 

5. Molases (Tetes tebu) 1,00 0,13 

6. Mineral mix 0,30 0,04 

7. Garam 0,50 0,07 
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Komposisi kimia pakan sapi potong berbasis limbah sawit 

Nama PK (%) SK (%) 

Daun+Pelepah sawit 14,12+ 3,07 21,52+ 50,94 

Bungkil Inti Sawit ( BIS ) 16,31 14,08 

Solid/lumpur sawit 7,00 19,35 

Dedak padi 13,80 
 

Burger Sawit Sapi 11,12 27,26 

Mucuna 22,98 32,86 

Molases (Tetes tebu) 4,20 
 

Rumput lapangan 8,90 
 

 

Kontrol Kualitas Pakan 

Beberapa jenis analisis atau pengujian terkait pengaturan kualitas pakan: 

1. Uji kandungan sekam dalam bahan pakan (Phoroglucinol Test) 

2. Uji kandungan urea dalam bahan (penggunaan Urea Test Paper) 

3. Uji kandungan garam dalam bahan (Analisis kadar garam dengan metode Mohr) 

4. Pengamatan kemurnian bahan menggunakan mikroskop 

5. Uji cepat (Quick Test) untuk mineral 

6. Pengukuran Bulk Density (berat jenis) bahan pakan 
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KEUNTUNGAN EKONOMI PEMBIAKAN SAPI DI INDONESIA – EVALLUASI BEBERAPA 

MODEL PEMBIAKAN 

(Prof. Ir. I Gede Suparta Budisatria, M. Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.) 

 

Mengapa Pembiakan Penting? 

• Sumber utama pasokan bakalan bagi bisnis penggemukan 

• Sumber bibit unggul dan berkualitas 

• Replacement (pengganti ternak afkir) 

Permasalahan Pembiakan 

• Pemerintah 

o Indonesia lemah dalam pembibitan dan pembiakan 

o Peran pemerintah melalui BPTU tidak signifikan 

• Swasta 

o Jarang sektor swasta menekuni bisnis pembiakan secara murni 

o Secara ekonomis, usaha/bisnis pembiakan tidak menguntungkan 

• Peternak 

o Pembiakan dilakukan peternak kecil 

o Bakalan lokal dari peternak kecil yang kondisinya tidak seragam 

• Dampak 

o Ketergantungan impor bakalan 

Kondisi Pembiakan di Indonesia 

• 95% berupa subsistem usaha tani yang menjadikan ternak sebagai tabungan, 

kepemilikan rata-rata < 5 ekor. Mayoritas pemeliharaan ternak model intensif 

(dikandangkan) yang mengandalkan input pakan cut & carry, >50% ada di Jawa 

• 2% kepemilikan ternak nasional merupakan usaha penggemukan (feedlot), hampir 

tidak ada investasi pembiakan berskala besar, terutama yang mandiri (tidak didukung 

usaha lainnya) 

• Usaha pembiakan di Indonesia dianggap tidak efisien, rugi, dan beresiko tinggi 
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Permasalahan Pembiakan Sapi 

  

Model Pembiakan Sapi 

• Sistem Intensif 

o Sistem pembiakan dengan cara dikandangkan terus-menerus 

o Menggunakan sapronak secara intensif 

o Ketersediaan lahan yang terbatas 

o Ternak dipelihara di dalam kandang yang terbatas 

o Kehidupan ternak sangat tergantung campur tangan peternak 

o Biaya tinggi, hasil tinggi 

• Sistem Semi-intensif 

o Kombinasi antara dikandangkan dan digembalakan 

o Biasa dilakukan oleh peternak kecil 

o Pagi – sore digembalakan, malam dikandangkan 

o Penggembalaan secara terbatas/ditambat di lahan atau kebun 

• Sistem ekstensif 

o Pemeliharaan sapi dengan basis padang penggembalaan (ranching systems)  

o Biaya modal tinggi (lahan), tenaga kerja rendah  

o Produktivitas rendah  

o Biaya untuk menghasilkan pedet cukup rendah 
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Pertimbangan dalam Memilih Sistem Pemeliharaan 

 

Karakteristik Tahapan Pemeliharaan Ternak 

 Pembiakan Pembesaran Penggemukan 

Produk Ternak lepas sapih Ternak Bakalan Ternak siap potong 

Waktu Lama Lama Singkat 

Perputaran Uang Lambat Lambat Cepat  

Model/ekor Besar Besar Kecil 

 

Overview hasil pembiakan 

 

 

•  Intensif 

•  Semi 
intensif 

•  Ekstensif  

•  Pembiakan 

•  Pembesaran 
• Penggemukan 
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Kebutuhan/ketersediaan sumber daya 

 

Penggemukan vs Pembiakan 

 

Strategi pembiakan yang lebih menguntungkan  

1. Perubahan sistem pemeliharaan sapi potong secara fundamental, fokus terhadap: 

➢ Nilai input pakan yang paling minimal > Penggembalaan ! 

➢ Efisiensi sumber daya lahan > Integrasi ! 

➢ Skala usaha ekstensif komersial > Industri ! 

2. Optimalisasi keunggulan komparatif sumber daya lahan penggembalaan (grazing) di 

a. Perkebunan, secara khusus di perkebunan sawit melalui sistem  budidaya ekstensif 

dengan model systematic rotational grazing 

b. Hutan tanaman industri 

c. Lahan pastura  

3. Pembiayaan non-komersial → bunga komersial tidak bankable 
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Alternatif sistem pemeliharaan 

 

Faktor Resiko Pembiakan 

• PAKAN & NUTRISI 

❑ Rumput/hijauan sebagai pakan termurah > 90% ransum 

❑ Belum ada zona/lahan ekslusif untuk menjaga kontinuitas pasokan 

❑ Pemberian suplemen mineral 

• REPRODUKSI 

❑ Kesehatan dan kondisi organ reproduksi > variasi waktu ovulasi 

❑ Kemampuan observasi estrus à kegagalan IB > calving interval panjang 

❑ Ketersediaan & manajemen pejantan Kawin Alam > potensi in-breeding 

• KEMATIAN 

❑ Tinggi pada kelahiran pertama induk dara > abortus, lahir mati, distokia 

❑ Transfer kolostrum gagal/kurang dalam 1x24 jam > potensi mati 

❑ Biaya anak yang mati membebani HPP anak yang hidup 

• SIKLUS PRODUKSI 

❑ 2,5 – 3 tahun > butuh kekuatan modal kerja 

❑ Pembiayaan yang mahal > bunga bank komersial 

• MODEL 

❑ Model dikandangkan dengan pakan cut & carry tidak efisien dan mahal, 

keamanan lebih baik 

❑ Model penggembalaan lebih efisien karena pakan alam, keamanan beresiko
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MANAJEMEN PEMBIAKAN SAPI POTONG 

(Ir. Panjono, S.Pt., M.P., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.) 

 

 Pembiakan sapi butuh waktu yang lama, area yang luas, dan biaya yang tinggi. Model 

Pembiakan Sapi dilakukan dengan beberapa sistem, yaitu: 

1. Extensif 

2. Intensif  

3. Semi intensif 

A. Sistem Perkandangan 

Fungsi kandang 

• Memberikan kenyamanan bagi ternak 

• Melindungi ternak dari gangguan yang tidak diinginkan 

• Memudahkan pengelolaan 

Macam Kandang Menurut Penggunaannya 

• Kandang kawin 

• Kandang induk bunting, beranak, dan laktasi 

• Kandang pejantan 

• Kandang sapihan 

• Kandang karantina 

Atap Kandang 

• Tinggi atap disesuaikan dengan:  

• Bahan yang akan dipakai 

• Iklim setempat 

• Tinggi badan ternak dan pekerja 

      Bahan atap: genting, seng, asbes, rumbia, ijuk, sirap, dsb 

Lantai Kandang 

a. Panggung 

b. Tanpa Panggung 

• Basah 

• Kering  

- Litter 

- Non Litter 
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Drainase 

 

Gang 

  

Tempat Pakan 

• Mudah dijangkau ternak dan pekerja 

• Mampu menampung pakan 

• Tidak bisa digerakkan oleh ternak 
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Tempat Minum 

   

Seleksi  dan Culling 

• Seleksi adalah pemilihan ternak yang memenuhi kriteria untuk dipelihara. 

• Culling (afkir) adalah pengeluaran ternak yang tidak memenuhi kriteria seleksi. 

• Seleksi dan culling merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam 

kegiatan penilaian karena ternak yang lolos seleksi akan dipelihara sebagai bibit dan 

yang tidak lolos akan dijual atau dipelihara sebagai bakalan  

Kriteria Seleksi 

➢ Umum 

• Ternak harus dipilih yang sehat, bentuk badannya proporsional dan tidak cacat 

➢ Khusus 

o Bibit/bakalan harus dipilih sesuai dengan tujuan pembibitan  

o Pembibitan/pengembangbiakan 

▪ Sifat keibuannya bagus 

▪ Tidak ada gangguan reproduksi 

o Ketahanan terhadap penyakit 

o Keseragaman eksterior 

Seleksi Induk 

1. Status Reproduksi 

a) Bunting atau kosong 

b) Organ reproduksi normal atau abnormal 

2. Penilaian body condition score untuk menentukan status kesehatan dan 

perlakuan pakan. 

3. Pengelompokkan induk bunting dan tidak bunting, dan oragn reproduksi normal 

dan abnormal. 

4. Pengelompokkan ternak sehat dan tidak sehat, dan indukan yang perlu 

perlakuan pakan. 
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Manajemen Pejantan, Induk dan Anakan 

Pejantan 

– Penyatuan dengan induk 

– Pemisahan untuk pemulihan reproduksi 

Induk 

– Perkawinan 

– Kebuntingan 

– Beranak 

– Laktasi/menyusui 

– Penyapihan 

Anakan 

– Penyapihan 

– Processing 

– Pembesaran 

Manajemen Pemeliharaan Pejantan 

 Pejantan sebagai perangsang dan pendeteksi birahi, sekaligus dapat mengawini. Seekor 

pejantan mampu mengawini 20 sampai 25 ekor sapi indukan dan dapat diptimalkan sampai 150 

ekor tetapi setelah itu di istirahatkan.  

Manajemen Induk 

b. Perkawinan 

• Perkawinan Pertama untuk Dara 

Sapi mengalami dewasa kelamin pada umur 1 tahun dan dewasa tubuh pada umur 

2 tahun. Dara baru bisa dikawinkan setelah mencapai dewasa tubuh agar 

pertumbuhannya tidak terganggu. 

• Perkawinan kembali setelah melahirkan (post partum mating) 

Setelah melahirkan, induk mengalami involusi, yaitu proses normalisasi organ 

reproduksi betina. Ternak sebaiknya dikawinkan kembali setelah involusi selesai. 

• Dasar Pertimbangan 

1. Ovulasi 

2. Estrus 

Ovulasi adalah keluarnya sel telur (ovum) dari indung telur (ovarium) 

• Spontan: Sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda 

• Non spontan (induced): kelinci 



Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership                                      Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
 

Buku Aktivitas Kerja                                                                                                                                                                            
23 

 

Estrus adalah kondisi di mana ternak betina bersedia menerima pejantan. Pada 

ternak dengan ovulasi spontan, perkawinan hanya dapat terjadi pada saat ternak 

mengalami estrus (berahi). Pada ternak dengan ovulasi non spontan, perkawinan 

dapat dilakukan saja sesuai program peternak. 

• Deteksi Estrus 

1. Visual 

Tanda-tanda estrus 

• 3A (abang, abuh, dan anget) 

• 2B (bengak-bengok) 

• 2C (clingkrak-clingkrik) 

• 2P (pela-pelu)) 

Tidak semua ternak menunjukkan tanda-tanda estrus secara lengkap 

Sering terjadi silent heat (Birahi Tenang) 

2. Jantan teaser (pengusik) 

Jantan teaser masih mempunyai libido tetapi tidak bisa membuahi. 

• Divasektomi 

• Pengalihan arah penis 

Jantan teaser dikalungi alat khusus yang dapat meninggalkan tinta di punggung 

betina yang dinaiki. 
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3. Palpasi ovarium 

Kondisi estrus dapat diketahui dari bentuk ovariumnya 

4. Pemeriksaan hormon 

Perubahan kondisi estrus diikuti dengan perubahan komposisi hormonnya. 

• Perkawinan pada Saat Berahi 

1. Setelah ovulasi, ovum bergerak menuju tuba falopi (meeting point). 

2. Setelah kopulasi, sperma bergerak menuju tuba falopi. 

3. Perkawinan harus dilakukan pada saat yang tepat sehingga sperma dapat 

bertemu ovum pada kondisi yang optimal. 

4. Ovulasi terjadi 10 – 15 jam setelah mulai estrus. 

• Metode Perkawinan 

1. Perkawinan Alami 

Perkawinan dengan pejantan. Keberhasilannya dipengaruhi oleh 

• Kondisi betina 

• Kondisi pejantan 

• Breeding load 

• Saat mengawinkan 

2. Inseminasi Buatan 

Perkawinan oleh manusia dengan insemination gun. Keberhasilannya dipengaruhi 

oleh: 

• Kondisi betina 

• Kondisi semen 

• Peternak 

• Inseminator 

•  Siklus Estrus 

Sapi estrus yang tidak dikawinkan atau dikawinkan tetapi tidak bunting akan mengalami 

estrus lagi setelah melewati satu siklus estrus, yaitu 21 hari. 

c. Kebuntingan 

Dari konsepsi hingga partus, yaitu sekitar 280 hari 

• Pemeriksaan Kebuntingan 

o Satu siklus estrus setelah dikawinkan, ternak yang tidak menunjukkan tanda-

tanda estrus patut diduga bunting dan perlu diperiksa kebuntingannya. 

o Ternak yang bunting segera dimasukkan program kebuntingan. 
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o Ternak yang tidak bunting segera dimasukkan program perkawinan kembali 

atau diafkir. 

• Metode Pemeriksaan Kebuntingan 

o Visual 

o Palpasi rektal 

o Palpasi abdominal 

o Ultrasonography (USG) 

• Fase Kebuntingan 

o Sepertiga awal 

- Perkembangan ukuran janin belum signifikan 

- Kebutuhan nutrisi induk masih biasa 

o Sepertiga tengah 

- Perkembangan ukuran janin mulai terlihat 

- Kebutuhan nutrisi induk mulai meingkat 

o Sepertiga akhir 

- Perkembangan janin sangat cepat 

- Kebutuhan nutrisi meningkat tajam 

- Induk harus cukup exercise 

d. Kelahiran 

Proses lahirnya anak dari dalam perut induk. Periode periparturien merupakan periode kritis 

dalam proses reproduksi ternak, yaitu 3 minggu sebelum beranak hingga 3 minggu 

sesudah beranak. 

• Persiapan Kelahiran 

Induk harus ditempatkan di kandang kawin 

Induk harus bebas bergerak 

Alas kandang 

• Bersih 

• Lunak (tidak ada bahan tajam) 

• Tidak ada lubang yang dapat menyebabkan anak terperosok 

• Perlakuan Neonatal 

Segera setelah lahir 

• Dibersihkan hidung dan mulutnya dari lendir yang dapat mengganggu 

pernafasan 

• Dipotong plasentanya jika terlalu panjang 
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Sejam setelah lahir, anak harus sudah menyusu induk 

Kolustrum sangat penting untuk perkembangan tubuh dan daya tahan anak. 

e. Laktasi 

• Penyusuan langsung/tidak langsung 

Bonding antara induk dan pedet 

Jika terjadi bonding 

• penyusuan alami 

Jika tidak terjadi bonding 

• Cari induk pengganti 

• Dipelihara tersndiri 

• Milk replacer 

• Creep feeding= pakan bermutu tinggi khusus untuk starter. Ternak dewasa jangan 

sampai memakan creep feed. 

f. Penyapihan 

• Tergantung kemampuan anak mengkonsumsi pakan dan produksi susu induk 

• Umur penyapihan sapi berkisar 3 – 6 bulan 

Prosesing Ternak 

• Pemberian obat dan vitamin 

o Vaksinasi 

o Pemberian obat cacing 

o Pemberian vitamin 

• Pemotongan puting tambahan 

 

 

 

 

 

 

• Kastrasi 

Memudahkan manajemen (kandang kelompok) efisiensi pakan 

• Dehorning 

o Menghindari bahaya 

o Memudahkan manajemen (pakan) 
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o Efisiensi pakan 

 

 

Identifikasi 

Berkaitan erat dengan recording dan dilakukan seawal mungkin, dengan metode: 

• Ear tag 

• Branding 

• Ear notch 

• Tatto 

• Neck pen 

Pemasangan nose ring dan tali keluh 

• Manajemen dan handling 

• Mengatasi keliaran dan agresifitas 

• Mengantisipasi kerusakan kandang dan fasilitasnya 

  



Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership                                      Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
 

Buku Aktivitas Kerja                                                                                                                                                                            
28 

 

 

OPTIMASI SKALA USAHA PEMBIAKAN SAPI POTONG 

(Tri Satya Mastuti Widi, Ph.D) 

 

 

Parameter teknis 

Berkaitan tatalaksana dan 

kinerja pemeliharaan 

 

Parameter ekonomis 

Berkaitan dengan kondisi 

ekonomi dan pasar 

 

Parameter teknis (kinerja) Parameter ekonomis 

Sarana produksi 

• Kandang 

(bangunan kandang, perlengkapan 

kandang, fasilitas kandang, peralatan) 

• Pakan 

(Konsumsi pakan, pakan terbuang) 

• Obat-obatan 

• Reproduksi 

• Lain-lain 

Produksi 

• Pembibitan 

(angka panen anak, ADG pra sapih) 

• Harga 

• Laju inflasi 

• Besar bunga bank 

• Lain-lain 
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Siklus Produksi Tahunan 

 

Fase 1 

• Fase penentu keberhasilan siklus 365 hari 

• Maksimal 82 hari setelah beranak, induk sapi harus siap dikawinkan kembali  (PPI) 

• Perlu dilakukan pemeliharaan induk yang baik → dapat segera memunculkan tanda-tanda 

birahi. 

Fase 2 

• Deteksi kebuntingan → 18 hari setelah dikawinkan 

• Induk menanggung 3 kehidupan → dirinya sendiri, pedet, dan calon pedet dalam 

kandungannya. 

• Induk memerlukan nutrien yang lebih tinggi dari fase 1 

Fase 3 

• Dilakukan penyapihan 

• Kebutuhan nutrien induk lebih rendah dari fase sebelumnya 

• Fase ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi tubuh sapi (BCS) 

Fase 4 

• Sekitar 75% dari total pertumbuhan fetus terjadi pada fase ini (trimester akhir kebuntingan) 

• Kebutuhan nutrien sapi meningkat dari fase 3 

• Kecukupan nutrien pada fase ini yang paling mempengaruhi panjang PPI 
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Analisis Ekonomi Mikro 

• Biaya 

✓ Biaya tetap (fixed cost) 

✓ Biaya tidak tetap (variable cost) 

• Pendapatan 

• Break even point (BEP) 

• Cash flow (in flow-out flow) 

• Modal 

• Payback Period of Credit (PPC) 

 

Strategi 

1. Sumber pakan yang kontinyu. Misal dengan menanam hijauan pakan sendiri atau 

mempunyai supplier tetap. 

• Pemilihan jenis rumput yang produktivitasnya tinggi dan sesuai dengan kondisi 

setempat.  Misal Odot, King grass, dll 

2. Aplikasi teknologi pakan komplit atau pakan komplit fermentasi dgn penggunaan limbah 

pertanian dpt menurunkan biaya pakan dan menjamin ketersediaan pakan yang berkualitas 

secara kontinyu 

3. Penggunaan kandang koloni untuk memudahkan manajemen pemeliharaan 

• Kandang kelompok atau disebut juga dengan kandang koloni/komunal merupakan salah 

satu model kandang, di mana dalam suatu ruangan kandang ditempatkan beberapa 

ekor ternak sapi yang dilepas bebas tanpa diikat. 

• Memudahkan manajemen reproduksi, penyakit dan pakan. Seperti pembuatan lumbung 

pakan atau fermentasi pakan dalam skala besar sehingga lebih praktikal dan efisien. 

4. Identifikasi value chain dan market chain. Sehingga dapat mengoptimalisasi pemasaran 

melalui rekayasa rantai pemasaran atau inovasi pemasaran 

5. Melalui kemitraan seperti penggaduhan bakalan atau indukan pada peternak mitra 
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PENGEMBANGAN DAN APLIKASI RECORDING  

(Tri Satya Mastuti Widi, Ph.D) 

 

Recording 

➢ Merupakan segala pencatatan terkait ternak, sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan 

untuk membantu dalam pembuatan keputusan 

Manfaat Recording 

1. Mempermudah dalam mengenali ternak, (seperti ear tag, pengkodean ternak, penamaan, 

papan nama, foto, dll) 

2. Mempermudah dalam melakukan penangan, perawatan maupun pengobatan pada ternak, 

berdasarkan catatan yang dimiliki 

3. Mempermudah manajemen pemeliharaan terutama jika ternak tersebut membutuhkan 

perlakuan khusus 

4. Mempermudah dalam seleksi ternak dan mencegah terjadinya inbreeding 

Macam Recording 

Identitas Ternak 

• Setiap ternak diberi identitas agar lebih mudah 

dikenali (contoh: pemberian papan nama di atas 

masing-masing kandang, berikut nama sapi, jenis 

sapi, kode sapi, tanggal lahir, dan asal sapi.) 

Dokumentasi 
• Dilakukan melalui pembuatan sketsa atau gambar 

individu, profilnya, foto maupun rekaman video. 

Catatan Khusus 

• Meliputi identitas sapi, berat badannya, berat lahir, 

berat sapih, bangsa, juga kesehatannya. Selain itu, 

catatan perkawinan atau inseminasi buatan 

 

Recording Sederhana (Kartu Ternak) 

✓ Pakan  : Jenis Pakan, jumlah yang diberikan 

✓ Kesehatan : Riwayat penyakit., pengobatan dan dosis 

✓ Kelahiran : Bobot, jenis kelamin, identitas induk, data vital, tanggal lahir 

✓ Kematian : Bobot, sebab kematian, tanggal kematian, penanganan terakhir 

✓ Reproduksi : Siklus estrus, S/C, litter size, tanggal kawin, tanggal PKB 

✓ Mutasi : Tanggal mutasi, asal kandang dan kandang tujuan, sebab mutase 
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MEMBANGUN BUDIDAYA SAPI POTONG YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN 

(Ir. Didiek Poerwanto, IPU) 

 

Tantangan Budidaya Sapi Potong 

Merubah budidaya secara konvensional menjadi Industri bukan hal yang instan peradaban baru. 

Domestikasi, Infrastruktur, Sumber Pakan, Managemen Budidaya, Sistem Budidaya, Kesiapan 

SDM, dan Kelembagaan yang berorientasi Industri (Koorporasi) 

Karastristik Sapi Potong Lokal 

1. Usia pubertas, panjang gestasi dan umur melahirkan pertama lebih lama. 

2. Tidak menunjukan perilaku estrus yang sama Calving interval Panjang Rata rata 1.5 tahun 

3. Banyak  bangsa sapi yang ada di Indonesia mengalami penurunan kualitas karena 

perkawinan silang yang tidak terstruktur. 

4. Secara umum dipelihara secara tradisional dan hanya sebagai tabungan 

5. Penyebarannya tidak merata bahkan di wilayah padat penduduk populasi lebih padat 

Tantangan Ekonomi yang harus dihadapi 

1. Tidak menarik bagi Investor dan Perbankan. 

2. Rist dan ROI cukup tinggi 

3. Lebih complicated 

Aspek Budidaya  

1. Teknis, Managemen  

2. Infrastruktur 

3. Sumber Daya Manusia 

4. Sumber Daya Pakan 

5. Ekonomis 

6. Sumber Pendanaan 

“Sapi betina beresiko lebih tinggi terhadap variasi kondisi lingkungan” 

Makna Bisnis Kolektif 

Sebuah oganisasi atau asosiasi bisnis yang dibentuk oleh sejumlah orang, seperti  

• Pedagang atau Profesional  

• Petani atau Peternak di bidang yang sama atau berkaitan, yang menyatukan sumberdaya 

bersama-sama, untuk mewujudkan usaha agar bisa  mengoptimalkan sumberdaya yang 

dimiliki dalam mencapai keuntungan yang optimal dan mampu bersaing dipasar. 

 

1. Feasibility 

2. Sustainability 

3. Keputusan Strategis dan Spektakuler 

1. Feasibility 

2. Sustainability 

3. Keputusan Strategis  

dan Spektakuler 

mempengaruhi 
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Ilustrasi 

 

 

Sumber Pokok Daya dalam Usaha 

1. Sumber Dana/Modal Usaha 

2. Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja 

3. Sumber Pengetahuan Bisnis 

4. Sumber Daya Alam  Pendukung 

5. Sumber Daya Pendukung lainnya (Pasar, Kelembagaan, dll) 

Tujuan Bisnis Kolektif 

1. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing anggota 

2. Memperluas jaringan kerjasama 

3. Efisiesnsi dalam usaha 

4. Meningkatkan posisi tawar pada lembaga dana atau mitra usaha. 

5. Mampunyai daya saing di pasar 

Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membangun Usaha Kolektif 

1. Bisnis dibangun harus dengan niat dan tujuan yang baik 

2. Kelembagaan dan Organisasi harus jelas 

3. Menetapkan jabatan serta deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab harus jelas 

4. Menentukan skala dan jenis usaha 

5. Mempersiapkan SDM yang tepat  
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6. Pembagian hasil usaha harus jelas dan di tuangkan dalam kesepakatan  atau AD/ART    

7. Bentuk dan sistem laporan keuangan harus transparan 

8.  Berbadan Hukum 

Kemitraan Berbasis Korporasi Ditingkat Peternak 

Dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan model bisnis melalui konsolidasi 

peternak, lahan dan manajemen usaha peternakan yang mampu memperkuat kelembagaan 

peternak, meningkatkan posisi tawar peternak memberikan nilai tambah dan daya saing, sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 

Tujuan Korporasi Peternak 

1. Meningkatkan kapasitas peternak dan kelembagaan peternak menjadi koperasi/korporasi 

2. Memperkuat sistem usaha peternakan dari hulu sampai hilir secara terpadu 

3. Memperkuat kapasitas petani dalam mengakses informasi, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, prasarana, sarana, pembiayaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 

4. Mendorong adopsi inovasi dan teknologi pertanian tepat guna  

5. Meningkatkan efisiensi, produktivitas komoditas, daya saing usaha dan perekonomian 

wilayah 

6. Meningkatkan nilai tambah hasil  peternakan dan 

7. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup peternak 

Konsep Kemitraan Saat Ini 

1. Dasarnya adalah industri/profesional bukan CSR (Bankable, Ekonomi analisa) 

2. Relevan terhadap tuntutan industri4.0 

 -  Costumer need oriented 

     a. Perubahan Habit konsumen/Pasar 

     b. Product need dan Service need 

 -  Beradaptasi dengan IT dan Digital. 

 -  Manfaatkan Big Data dan Jaringan (Out of the Box). 

- Konektifitas Hulu dan Hilir melalui decoupling point permintaan  konsumen 

3.  Saling menguntungan diantara mitra dan mempunyai posisi tawar yang seimbang.  

Proposal PIR Terpadu 

Latar belakang 

 Selama ini ketergantungan kita akan supply bakalan import begitu besar, sehingga sangat 

rentan adanya ketidakstabilan supply, untuk itu perlu ada terobosan program yang bisa menjamin 

terjaminnya supply. 
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 Kita sudah mempunyai pengalaman panjang dan juga petani yang teruji  dalam 

Pelaksanaan Program PIR Penggemukan, hal ini merupakan modal yang kuat untuk 

dikembangkannya pada program lanjutan berupa PIR pengembangbiakan PIR Budidaya). 

(Program lanjutan ini di maksudkan untuk menjamin kesinambungan tersedianya bakalan untuk 

penggemukan di waktu waktu yang akan datang. 

 Suatu program akan bisa efektif dan sustainable apabila masing-masing pihak yang 

bekerja sama memetik benefit dari kerjasama yang di jalankan. Untuk itu perlu dicari rumusan 

pola kemitraan yang benar-benar bisa menjamin terlaksananya program ini, Program ini didesign 

bukan sekedar sebagai bagian dari CSR kita, tetapi merupakan bisnis model yang memang 

mempunyai benefit yang memadahi. 
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Sesuai amanat UU Nomor 19 
Tahun 2013, Asuransi Pertanian 
adalah salah satu dari 7 Instrumen 
Perlindungan Petani dari kerugian 
akibat Gagal Panen 

ASURANSI USAHA TERNAK 

(Syahryan Affy, S.TP., AAIK, AMII, ICMo.U., ICPU) 

 

Dasar Pelaksanaan Program 

• Surat Penugasan dari Menteri BUMN Nomor S-314/MBU/05/2016 tentang Penugasan  

Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian 

• Surat Kementerian BUMN Nomor S-586/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 

mengenai Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Usaha Tani 

Padi. 

• Surat Penugasan dari Menteri Pertanian Nomor 43/SR.220/M/3/2016 tentang Penugasan 

Pelaksana Asuransi Pertanian 

• Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/ 2015 tentang Fasilitasi Asuransi 

Pertanian 

• Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 

38 ayat 1  

• Pedoman Bantuan Premi AUTS/K tahun 2020 

• Kepmen nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 : Polis terbit 2 Januari 

– 11 Maret 2020 

• Kepmen nomor 03/Kpts/SR.230/B/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 : Polis terbit 12 Maret – 

30 Juni 2020 

• Kepmen nomor 04/Kpts/SR.230/B/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 : Pendaftaran diatas 1 Juli 

 

 

 

 

 

 

Manfaat Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau 

• Usaha tetap lancar, apabila sapi/kerbau mati dan hilang 

• Meningkatkan aksesibilitas kepada sumber pembiayaan 

• Meningkatkan pendapatan atas berhasilnya usaha ternak sapi/kerbau 
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Syarat Ternak yang bisa diajukan Klaim 

• Sapi/kerbau mati karena penyakit: 

Anthrax, Brucellosis (Brucella abortus), hemorrhagic Septicaemia /Septicaemia Epizootica, 

Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine tuberculosis, Paratuberculosis, 

Campylobacteriosis, Penyakit Jembrana, Surra, Cysticercosis, PMK dan Q Fever, Bovine 

Ephemeral Fever dan Bovine Viral Diarhea, Timpani Bloat, Distochia. 

• Sapi/kerbau mati karena kecelakaan 

• Sapi/kerbau mati karena beranak 

• Sapi/kerbau hilang karena kecurian 

Syarat dan Kriteria Program 

• Kriteria Peserta 

o Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal umur 1 tahun & produktif 

o Ternak dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan SKKH dari Dokter Hewan 

o Memiliki identitas ternak (eartag, kalung, dll) 

o Sapi/kerbau yang didaftarkan paling banyak 15 ekor/NIK/tahun 

o  Diutamakan peserta Si Komandan / SIWAB 
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• AUTS/K 

o Harga Sapi yang diasuransikan : 10 juta/ekor/tahun 

o JWP : 1 tahun 

o Kelayakan Peserta Asuransi menjadi wewenang Asuransi Jasindo 

o Premi Swadaya : 40.000 & Premi Bantuan : 160.000  

• Ganti Rugi 

o Ternak Sapi/Kerbau mati akibar risiko yang dijamin dan masih dalam jagka waktu 

asuransi 

o Potomg Paksa dapat dilakukan jika ada surat dari dokter hewan pemerintah/ 

dokter hewan berwenang dengan besaran ganti rugi 50% dari harga 

pertanggungan 

o Deductibe pencurian : 30% dari Harga Pertanggungan 

 

Sistem Informasi Asuransi Pertanian 

 

Mekanisme Pendaftaran s/d DPD Kabupaten di SIAP 

1. Upload data pendaftaran 

- Upload surat keterangan sehat ternak,  

- Petugas Peternakan 

2. Persetujuan Jasindo 

Kantor Cabang Jasindo 

3. Pembayaran premi 20% 
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Petugas Peternakan (Melalui Briva mulai JWP) 

4. Otomatis Terbit Polis 

5. Penerbitan DPD 

Dinas Kabupaten (Download dan Upload form 2). 

Proses Klaim 

1. Lapor 

Tertanggung segera menghubungi Dokter Hewan, jika tidak ada dapat menghubungi 

tenaga paramedic veteriner dibawah penyeliaan dokter hewan 

2. Lengkapi Dokumen Klaim 

• Dokter Hewan melakukan Analisa penyebab kematian 

• Melengkapi Form 5 dan Form 6 selambat lambatnya 7 hari kerja sejak kerugian 

• Melengkapi dokumen pendukung klaim 

a) Fotoopen camera kematian terihat jelas identitas 

b) Hasil pemeriksaan/visum 

c) Foto KTP 

3. Persetujuan Klaim 

• Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Form 6 di lengkapi di ttd oleh tertanggung, 

Poktan, Dokter hewan berwenang/Paramedik, Jasindo, Dinas. 

• Nomor rekening aktif tertanggung 

• Terbit Discharge form secara otomatis di aplikasi Siap 

4. Pembayaran Klaim 
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PROGRAM KEMITRAAN USAHA SAPI POTONG 

(Heri Prasojo S.Pt.-WMP) 

 

Program Kemitraan merupakan bentuk Usaha Tani antara PT Pasir Tengah dengan Petani 

Kecil untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani. Tujuan dari program kemitraan 

antara lain: 

1. Menjadi Jembatan Kesejahteraan Petani 

2. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat melalui sistem Usaha Tani yang adil dan transparan 

3. Berbagi Teknologi & Ilmu yang terbaru untuk Petani 

4. Petani mampu mengelola usaha tani dengan manajemen yang baik dan mandiri 

Pola kerjasama  

 

Kerjasama (peran stakeholder) 

 

Model kemitraan (tujuan produksi) 

1 Pembibitan 5 ekor selama 18 bulan 

2 Pembesaran 10 ekor selama 11 bulan 

3 Penggemukan 5 ekor selama 5 bulan 
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Model kemitraan (paket usaha pembibitan 

 

Model kemitraan (paket usaha pembesaran) 

 

Model kemitraan (paket usaha penggemukan 

 

Syarat menjadi mitra (persyaratan minimal) 

1. Petani yang berkelompok dan memiliki status hukum lengkap 

2. Memilki anggota dan berpengalaman beternak minimal 6 bulan 

3. Memiliki kandang untuk usaha sapi (milik sendiri atau sewa) 

4. Memliki jaminan stok pakan hijauan selama pemeliharaan 

5. Memenuhi seluruh persyaratan teknis dan dokumen dari perusahan, bank dan asuransi 
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Realisasi program (bunga dan sistem transaksi) 

 

Asuransi ternak sapi (hal yang bisa diklaim) 

1. Kematian karena penyakit 

2. Kematian karena kecelakaan 

3. Kematian karena beranak 

4. Pencurian 

Anggaran belanja peternak (masuk dalam pembiayaan) 

1. Sapi 

2. Konsentrat (pakan) 

3. Biaya pengiriman 

4. Biaya pendampingan 

5. Asuransi sapi 

6. Administrasi bank (khusus komersil) 

Mitra kerjasama (lembaga keuangan dan asuransi) 

• Perbankan : Bank Sinarmas dan BRI Agro 

• Asuransi : Jasindo 

Mitra kerjasama (kelompok masyarakat) 

• Jawa Barat : Cianjur  (Kelompok Gede Jaya) 

Cianjur (Kelompok Sakalam Jaya) 

Garut (Margawati Jaya) 

• Jawa Tengah : Wonogiri  (BUMP PT PTS) 

Boyolali (Koperasi Aspin) 

Karanganyar (Kelompok Lembu Jaya Abadi) 

• Yogyakarta : Sleman (CV Berkah Andini Lestari) 
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DUKUNGAN FINANSIAL USAHA PEMBIAKAN SAPI POTONG 

(Eka Puspitasari-BRI Agro) 

 

 

 

BRI Agro memiliki visi misi sebagai berikut: 

Visi: Menjadi Bank dengan layanan terbaik dan fokus di sektor Agribisnis. 

Misi: - Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik pada segmen Usaha kecil dan Menengah 

(UKM) terutama sektor agrobisnis untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat 

dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. -Memenuhi kebutuhan layanan 

perbankan yang berkualitas didukung oleh pengguna teknologi informasi yang handal dan 

sumber daya manusia yang profesional serta berintegritas tinggi dalam melaksanakan 

Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

- Memberikan manfaat yang optimal bagi para stakeholder. 
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Alur proses pengajuan kredit 

1. Menghubungi Bank terdekat atau melalui Mitra. Calon debitur yang akan mengajukan 

Kredit dapat mengunjungi salah satu cabang BRI Agro terdekat atau melalui mitra usaha 

2. Melengkapi dokumen persyaratan Calon debitur akan diminta untuk melengkapi dokumen 

persyaratan pengajuan Kredit, serta pengecekan SILK 

3. Kunjungan dan Verifikasi Usaha oleh Kepala/Wakil pimpinan Cabang bersama RM dengan 

mengunjungi tempat tinggal/usaha calon debitur 

4. Analisa Kelayakan, Bank akan melakukan analisa terhadap pengajuan Kredit calon debitur. 

Calon debitur diputuskan diterima atau ditolak pengajuannya oleh Bank 

5. Tanda Tangan Perjanjian Kredit Setelah calon debitur dinyatakan diterima pengajuannya, 

Bank akan memanggil calon debitur untuk penandatanganan perjanjian kredit 

Pembiayaan sapi potong dengan pola kemitraan 

 

Pembiayaan BRI Agro: 

1. Pola pembayaran pokok dan bunga menggunakan sistem yarnen 

2. Sapi yang dibiayai akan diasuransikan 

3. Kredit akan dicairkan ke rekening peternak namun akan langsung dipindahbukukan ke 

rekening perusahaan mitra untuk pembelian sapi dan pakan 

Perusahaan mitra sebagai: 

1. Pemberi referensi peternak ke bank 

2. Penyedia indukan sapi bunting dan atau bakalan 

3. Pendampingan selama masa pemeliharaan sapi bunting kelahiran pembesaran dan 

penggemukan 

4. Pembeli hasil panen 
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STRATEGI KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIALPADA 

PETERNAKAN SAPI POTONG 

(Dr. Siti Andarwati) 

 

Sex/Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang 

ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Alat-alat tersebut secara 

biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya.  

Alat-alat tersebut secara biologis tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada 

manusia laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut secara permanen tidak berubah dan 

merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. 

Laki Laki 

❑ Memiliki penis  

❑ Memiliki jakala (kalamenjing)  

❑ Memproduksi sperma 

❑ Membuahi sel telur wanita 

 

 

 

 

 

 

Gender 

• Suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan 

secara sosial maupun kultural 

• Semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan. 

• Perbedaan perilaku (behavioral differences) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi 

secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan 

diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial yang panjang 

• Ciri dari sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan.  

Perubahan ciri dari sifat –sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat 

lain. 

 

Perempuan 

➢ Memiliki alat reproduksi seperti 

rahim dan saluran untuk melahirkan  

➢ Memproduksi sel telur  

➢ Memiliki vagina  

➢ Mempunyai alat untuk menyusui 

➢ Memiliki alat reproduksi seperti 

rahim dan saluran untuk melahirkan  

➢ Memproduksi sel telur  

➢ Memiliki vagina  

➢ Mempunyai alat untuk menyusui 
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Teori gender 

Teori gender adalah teori yang membedakan antara perempuan dan laki-laki yang 

mengakibatkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki 

memang secara kodrat berbeda serta mempunyai ciri-ciri kepribadian yang berbeda (Gilligan 

1989). 

Perbedaan ciri-ciri kepribadian (Gilligan 1989) 

• Anak laki-laki lebih banyak mendapat kesempatan bermain di luar rumah dan mereka bermain 

lebih lama dari anak perempuan. 

• Permainan anak laki-laki lebih bersifat kompetitif dan konstruktif. Ini disebabkan anak laki-laki 

lebih tekun dan lebih efektif dari anak perempuan. 

• Permainan anak perempuan lebih banyak bersifat kooperatif dan lebih banyak berada di 

dalam ruangan. 

Kesimpulan di masyarakat 

Perbedaan biologis dan psikologis menimbulkan pendapat yang pada umumnya merugikan pihak 

perempuan, a.l: 

1. Laki-laki lebih unggul dan lebih pandai dibanding anak perempuan. 

2. Laki-laki lebih rasional dari anak perempuan. 

3. Perempuan lebih diharapkan menjadi istri dan ibu. 

 

Laki Laki 

• Dianggap kuat 

• Rasional 

• Jantan dan perkasa 

• Cekatan 

• Tidak sabar 

• Tidak telaten 

 

Diskrimani gender dalam keluarga, sekolah, pekerjaan, dan kesehatan 

Laki-laki 

• Bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, sehingga; 

• Sering tidak peduli dan tidak mau tahu urusan keluarga. 

• Lebih sesuai dengan bidang teknik, ingat STM/ SMK. 

• Kesempatan lebih besar untuk menempuh pendidikan tinggi. 

Perempuan 

• Lemah lembut 

• Cantik 

• Emosional /perasa 

• Keibuan 

• Sopan 

• Penakut 

• Cenggeng 
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• Posisi pekerjaan sangat beragam, termasuk sebagai leader. 

• Partisipasi sebagai suami siaga rendah 

Perempuan 

• Kedudukan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah 

tangga dan memelihara anak. 

• Ibu harus dapat memasak, menjahit, memelihara rumah dan melahirkan. 

• Lebih cocok untuk pilihan bahasa, pendidikan atau pendidikan rumah tangga. 

• Lebih banyak bekerja di bidang pelayanan jasa, administrasi, perawat, pelayan toko dan 

sedikit sebagai pengambil keputusan/manajer. 

• Upah yang lebih rendah meski dgn pekerjaan yang sama 

• Beresiko spesifik gender dari tembakau dan asap rokok yang berasal dari lingkungan atau 

Environmental Tobacco Smoke berupa dampak negatif pada kesehatan reproduksi dan 

komplikasi selama kehamilan 

Gender di bidang Pertanian 

• Kaum perempuan merupakan kontributor penting bagi ekonomi, baik melalui pekerjaan 

pertanian yang diupah maupun melalui pekerjaan tradisional yang bermanfaat dalam rumah 

tangga maupun masyarakat. 

• Namun kebanyakan kaum perempuan secara sistematis terasing dari akses ke berbagai 

sumber daya, pelayanan-pelayanan penting, dan pembuatan keputusan. 

• Link materi: ADB; Daftar Periksa (Checklist) Gender. 

Isu Gender dalam Bidang Peternakan 

• Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam pemeliharaan? 

• Siapa pengambil keputusan? 

• Siapa yang mengakses informasi, modal, sarana produksi,  pemasaranan, dan pemanfaatan 

hasil serta pengelolaan keuangan? 

Perhatikan aspek berikut: 

• Aktivitas dan kontrol 

• Akses 

• Manfaat 

 



Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership                                      Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
 

Buku Aktivitas Kerja                                                                                                                                                                            
49 

 

Peran perempuan dalam tatalaksana peternakan sapi perah 

Akses Keterlibatan Kemanfaatan 

-Informasi -LoE -Pengolahan 

-Modal -LoC -Penjualan ternak 

-Bahan baku  -Pengelolaan keuangan 

-Peralatan   

Contoh: Peran Perempuan dalam Tatalaksana Peternakan Sapi Perah di Kelompok Ternak 

Petung II Cangkringan Sleman 

Peran perempuan dalam aspek aktivitas, kontrol, dan kemanfaatan 

 Nilai rata-rata Level of Effort (LoE) dan nilai rata-rata Level of Control (LoC)  diperoleh dari rata-

rata nilai masing-masing variabel LoE dan LoC pada keseluruhan kegiatan tatalaksana 

peternakan sapi. 

 

LoE 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut rata-rata nilai Level of Effort (LoE) dan Level of Control (LoC) diamati dari setiap jenis 

kegiatan tatalaksana peternakan sapi perah di kelompok ternak Petung II  

 

LoC 
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Upaya Pemerintah Indonesia 

• Adopsi inovasi & teknologi 

• Percepatan produksi usaha pertanian  

• Ketahanan & kemandirian pangan 

Mengapa mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial sangat penting dan strategis? 

 

Public Private People Partnership 

Aspek 

 

Dampak 
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SEGMENTASI PASAR DAN PENGEMBANGAN PASAR USAHA PETERNAK SAPI 

(Dr. Suci Paramita Syahlani) 

 

Peternakan Sapi di Indonesia 

• Sapi merupakan komoditas utama penyedia daging, sebagai sumber protein hewani yang 

banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. 

• Estimasi populasi sapi potong tahun 2019-2023 yang mengalami pertumbuhan mencapai 

1,41%/tahun. 

• Kebutuhan daging sapi 30-40% masih disupplai impor daging maupun impor sapi bakalan. 

Sumber: Outlook Komoditas Sapi (2020)  

 

 

 

Proyeksi Pemotongan Sapi Potong 2019-2023 

 

Sentra Populasi Sapi Sentra Produksi Daging Sapi 
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Keterangan: 

Tahun 2019 Angka Verval Ditjen PKH, Tahun 2020-2023 Angka proyeksi Pusdatin berdasarkan model 



Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership                                      Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
 

Buku Aktivitas Kerja                                                                                                                                                                            
53 

 

 

Catatan: Skala Usaha Ternak yang Dikuasai 

Sapi perah/potong: Kecil 1-2 ekor; Sedang 3-9 ekor; Besar ≥ 10 ekor 

Babi/kambing: Kecil 1-4 ekor; Sedang 5-19 ekor; Besar ≥ 20 ekor 

Ayam/Itik: 1-9 Ekor; Sedang 10-29 ekor; Besar ≥ 30 ekor 

Karakteristik Peternak Sapi Potong Skala Kecil, Sedang, dan Besar 

 

Keterangan: 

*   Bakalan 

**   Betina produktif 

 

Pemasaran 

Pemasaran merupakan aktivitas mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan menciptakan nilai pada produk, 

menetapkan harga, mengkomunikasikan dan mengirimkan barang/jasa tersebut pada konsumen 

(perorangan/perusahaan) 

Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah upaya membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-

kelompok pasar yang homogen di dalamnya, yang memiliki kesamaan kebutuhan dan keinginan 

dan dapat dibedakan antara satu pasar dengan pasar yang lain. 

Tugas produsen (pemasar) adalah mengidentifikasi sejumlah karkateristik yang menjadi ciri 

khas kelompok pasar dan menentukan pasar yang akan menjadi target, baik pasar konsumen 

maupun pasar bisnis. 
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Segmentasi Pasar Konsumen 

 

Faktor yang umum digunakan dalam segmentasi pasar adalah faktor geografi, demografi, 

psikografi, dan perilaku 

Segmentasi Pasar Bisnis 

 

Penentuan Target Pasar 

Pertimbangan pemilihan pasar 

• Daya tarik 

1. Potensi pertumbuhan 

2. Aksesibilitas 

3. Intensitas persaingan 

• Analisis profitabilitas 

Kriteria efektivitas  

• Dapat diukur 

• Substantial 

• Dapat diakses  

• Dapat dibedakan dengan pasar yang lain 

• Dapat dilakukan aktivitas pemasaran 
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Analisis 5 Kekuatan Porter 

 

 

Pilihan Keluasan Target Pasar 

 

 

Pengembangan Pasar Sapi Potong 
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Segmentasi Geografi 

 

 

Segmentasi Demografi 

 

 

Segmentasi Perilaku 

 

 

 

Konsumsi Tertinggi 

• USA* 

±11,97 juta ton/tahun 

• DKI Jakarta** 

±1,06 kg/kapita/tahun 

Sumber:  
* Outlook Komoditas Sapi, 2020 
** Buletin Konsumsi Pangan, 2019 
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Variasi Target Pasar Bisnis Sapi Potong di Indonesia 

 

 

Faktor yang berperan dalam menentukan target pasar sapi potong 

 

Sumber: Sukanata et al., 2010; Sukanata, 2015; Dewi et al., 2018; Donkor et al., 2018 
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Pilihan target pasar : Kasus pemasaran Sapi Bali 

 

 

 

  

Contoh Margin Share dan Efektivitas Pemasaran 

Sapi Potong: Studi Kasus di Provinsi Bali  

 

Indeks efisiensi pemasaran sapi Bali di Provinsi Bali (per ekor) 

 

 

• Target pasar Perantara atau Konsumen keduanya 

memberikan manfaat kepada peternak.  

• Pilihan target pasar langsung ke konsumen bisnis 

dimungkinkan karena peternak memiliki sumber 

daya yang menaikkan daya tawar 

• Pilihan target pasar pada perantara dimungkinkan 

karena keterbatasan sumber saya 

• Perantara berperan untuk mengatasi keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki peternak sapi 

• Margin share A > B, tetapi efektivitas pemasaran B 

> A 
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STRATEGI MENCAPAI TUJUAN–DALAM RANGKA PROGRAM PEMBANGUNAN 

MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN KELOMPOK TERNAK 

(Dr. Siti Andarwati) 

 

Kelompok Tani 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan 

Kelembagaan Petani.  

Kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan 

keserasian hubungan antar anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap 

anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan. 

Ciri-ciri Kelompok Tani 

1. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya 

2. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama diantara para anggota 

3. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan 

kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya 

4. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian 

besar anggotanya.  

5. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program 

yang telah ditentukan.  

Fungsi Kelompok 

• Kelas belajar 

Wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan 

dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. 

• Wahana kerjasama 

Tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dalam kelompoktani 

dan antar kelompoktani maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usahatani lebih 

efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta lebih 

menguntungkan. 

• Unit produksi 

Usahatani setiap anggota kelompoktani secara keseluruhan merupakan satu kesatuan 

usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga 

kuantitas, kualitas dan kontinuitas. 
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Prisnsip Community Development Program 

 

Hakekat Perencana 

1. Usaha secara sadar, terorganisir dan terus-menerus yang dilakukan guna memilih alternatif 

yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu 

2. Kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya 

(objektif) yang ditujukan untuk mencari jalan keluar memecahkan masalah 

Tahap perencanaan program kelompok ternak 

 

Identifikasi masalah 

1. Kebutuhan 

Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan 

2. Kekurangan 

Kebutuhan didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk 

mengatasinya 

3. Cakupan 

Diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu populasi yang ingin diperbaiki 

dan atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan 
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Lima jenis kebutuhan 

• Kebutuhan absolut 

Kebutuhan minimal atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia untuk bisa 

mempertahankan kehidupannya 

• Kebutuhan normatif 

Kebutuhan yang didefinisikan oleh ahli atau tenaga profesional yang didasarkan pada 

standar tertentu. 

• Kebutuhan yang dirasakan 

Kebutuhan yang dianggap/dirasakan orang sebagai kebutuhannya. Kebutuhan ini 

merupakan petunjuk akan kebutuhan yang nyata (real need), namun berbeda pada 

setiap individu tergantung pada persepsi mereka pada kebutuhan itu sendiri. 

• Kebutuhan komparatif 

Kesenjangan antara tingkat pelayanan yang ada di wilayah-wilayah berbeda untuk 

kelompok orang yang memiliki karakteristik sama 

• Kebutuhan yang dinyatakan 

Kebutuhan yang dirasakan yang diubah menjadi kebutuhan berdasarkan jumlah 

permintaan. Besarnya kebutuhan ini tergantung pada seberapa orang yang 

memerlukan pelayanan sosial 

Penentuan tujuan 

1. Tujuan 

Kondisi masa depan yang ingin dicapai 

2. Maksud 

Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah pemecahan 

masalah 

3. Goal dan objective 

Terdapat 2 macam tujuan yaitu tujuan umum (goal) dan tujuan khusus (objective). Tujuan 

umum dirumuskan secara luas sehingga pencapaiannya tidak dapat diukur, sedangkan 

tujuan khusus menunjukkan kemajuan ke arah pencapaian tujuan umum 

Rumusan tujuan khusus yang baik 

1. Berorientasi pada keluaran (output) bukan pada proses atau masukan (input). 

2. Relevan dengan kebutuhan dan tujuan umum & Dinyatakan dalam istilah terukur 

3. Tidak hanya menunjukkan arah perubahan tetapi juga tingkat perubahan yang 

diharapkan 

4. Menunjukkan jumlah populasi secara terbatas 
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5. Menunjukkan pembatasan waktu 

6. Relevan dengan kebutuhan dan tujuan umum 

Ciri-ciri tersebut dirumuskan dalam akronim SMART (Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic , Time-Bound) 

 

Penyususnan dan pengambangan rencana program 

1. Pada proses perencanaan harus disusun pola rencana intervensi yang komprehensif 

menyangkut tujuan khusus, strategi, tugas-tugas, dan prosedur untuk membantu dalam 

pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah 

2. Program dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang harus saling tergantung, dan 

diarahkan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan khusus. 

Bebeberapa hal yang perlu diperhatikan 

• Identifikasi program alternatif 

• Penentuan hasil program, merujuk pada keluaran atau output terukur. 

• Penentuan biaya 

• Kriteria pemilihan program.  

• Kriteria tersebut biasanya menyangkut pada tingkat kepentingan, efisiensi, efektivitas, 

feasibility, keadilan dan hasil-hasil tertentu. 

Pelaksannan Program 

1. Merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program 

2. Merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana 

3. Mendapatkan Goal: mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, dan mulai dari diri sendiri 
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Evaluasi program 

Dalam evaluasi program, proses analisis akan kembali pada seluruh proses perencanaan untuk 

menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi menjadikan 

perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan.  

Monitoring dan evaluasi (MONEV) merupakan dua istilah yang senantiasa dipadukan dan bahkan 

pengertian keduanya sering dipertukarkan. Banyak ahli yang tidak melihat monev sebagai dua 

kegiatan yang terpisah satu sama lain. 

• Monitoring 

Monitoring merupakan fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data 

secara sistematis berdasarkan indikator untuk memberikan informasi pada manajemen 

dan stakeholder yang berhubungan dengan kemajuan atau hasil yang diraih setelah 

menggunakan dana yang telah dialokasikan. 

✓ Pemantauan secara terus-menerus pada proses perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan.  

✓ Proses pengumpulan informasi mengenai yang sebenarnya terjadi selama proses 

implementasi atau penerapan program.  

✓ Pemantauan suatu kegiatan proyek atau program sosial yang dilaksanakan pada 

saat kegiatan tersebut sedang berlangsung 

 

• Evaluasi 

Evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang berkaitan dengan 

pelaksanaan atau hasil dari program, kebijakan berdasarkan perencanaan, implementasi 

dan hasilnya. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil, dampak maupun 

keberlanjutannya 
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Tujuan evaluasi 

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan 

2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran 

3. Mengukur dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di 

luar rencana 

Prinsip evaluasi 

• Merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan 

program 

• Memenuhi syarat: 

1. Objektif 

2. Menggunakan pedoman tertentu yang telah dibakukan. 

3. Menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dan teliti. 

4. Menggunakan alat ukur yang tepat dan dapat dipercaya 

• Menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan yang berbeda 

• Evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif 

• Evaluasi harus efektif dan efisien 
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Indikator Evaluasi 

Indikator keluaran Indikator kinerja 

Menunjukkan hasil langsung 

(output) maupun tidak langsung 

atau dampak (outcome) dari 

suatu kegiatan 

 

Mengidentifikasikan keadaan 

masukan dan proses sosial yang 

dilakukan lembaga dan aktor-

aktor yang terkait 

 

 

The Result Chain 
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MEMBANGUN KELOMPOK PETERNAK YANG SOLID 

(Agustinus-KPT Maju Sejahtera dan Dara -IACCB) 

 

Profil Koperasi Produksi Ternak  Maju Sejahtera 

 

• Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera (KPT – MS) dalam mengembangkan bisnis 

pembiakan sapi tidak lepas dari peranan anggota dan pengurus, sehingga untuk 

membangun bisnis yang sukses dan keberlanjutan diperlukan sebuah sistem yang baik.  

• KPT menerapkan Koperasi yang menjunjung nilai budaya dengan tidak menolak kemajuan 

zaman dan mengangkat peranan wanita.  

Video online mengenai profil KPT Maju Sejahtera dapat dilihat pada laman  berikut: 

https://www.youtube.com/watch?v=emR479Ad9OQ&t  

Capaian dalam bisnis pembiakan 

• Kerjasama 

Australia, Pemerintah, Industri, Universitas dll  

• Bisnis pembiakan sapi BX 

Mampu menghasilkan bakalan sapi yang memilki daya saing Australia 

• Meningkatkan income kelompok 

Selain sapi, unit bisnis lain ikut berkembang di masyarakat: Kemitraan rumput, guest 

house, olahan daging, dll.  

Sistem koperasi 

KPT MS menerapkan sistem budaya yang dikombinasikan dengan unsur modern agar bisa terus 

maju dan berkembang serta berbadan hukum.  

• Kekeluargaan dan musyawarah 

Semua keputusan diambil melalui musyawarah, dan mengutamakan kepentingan anggota 

• Gotong royong 

https://www.youtube.com/watch?v=emR479Ad9OQ&t
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Saling bekerja sama dan berbagi bersama 

• Keterbukaan  

Semua hal dengan keluarga harus terbuka termasuk susah dan senang dalam bisnis 

• Ikut serta anak muda 

Belajar dari anak muda bukan hal yang akan menjatuhkan martabat  

• Teknologi 

Ikut dalam perkembangan teknologi (melek teknologi), tidak malu belajar 

• Peranan wanita 

Istri adalah rekan kerja. Peranan para anggota wanita/istri dalam KPT Besar dan harus 

dihargai (baik dengan memberikan jabatan dll) 

Sejarah singkat 

1. ASOSIASI PETERNAK SAPI PERANAKAN ONGOLE (APSIPO) 

Terbentuk pada tanggal 12 Mei 2012. Gabungan dari 20 Kelompok Ternak Se-kecamatan 

Tanjung Sari 

2. KOPERASI PRODUKSI TERNAK (KPT) MAJU SEJAHTERA 

Berdiri Tanggal 28 Mei 2014. Akte Pendirian No. 05 Tanggal 28 Mei 2014. Pengesahan 

Menteri Koperasi dan UKM, Tanggal: 02 Juni 2014. No. 37/BH/XI/III.08/VI/2014 

3. SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR) MAJU SEJAHTERA 

Berdiri Tanggal 01 Oktober 2015. Akte Pendirian No. 11 Tanggal, 19 November 2015. 

Anggota 26 Kelompok Ternak di Kecamatan Tanjung Sari 

4. KOPERASI PRODUKSI TERNAK (KPT) MAJU SEJAHTERA 

Akte Perubahan: 01 Tanggal 01 April 2016. Pengesahan Menteri Koperasi dan UKM, 

Tanggal 04 April 2016 No 109/BH/PAD/XI/III.09/IV/2016. Anggota 38 Kelompok Ternak di 

kecamatan Tanjung Sari dan 4 kelompok Ternak di Kecamatan Tanjung Bintang. 

Tantangan dalam membangun koperasi kohesif 

1. Pola pikir tradisional 

Masih ada anggota yang tidak mau menerima masukan berfikir secara tradisiona.  

2. Keterbukaan 

Pengurus tidak terbuka terhadap anggota, yaitu Krisis kepercayaan  

3. Pembagian hasil 

Ketidakjelasan dalam pembagian hasil, semua harus diatur dalam ad/art  

4. Organisasi 

Kejelasan dalam struktur organisasi sangat penting sehingga tau pernanan masing-masing 

anggota. 
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MEMASTIKAN REPRODUKTIVITAS SAPI 

(drh. Erif Maha Nugraha Setyawan, Ph.D. 

 

Reproduksi Sapi Betina 

Reproduksi dipengaruhi oleh  

• Genetik   

• Nutrisi   

• Faktor-faktor manajemen 

Pubertas/dewasa kelamin adalah 

• berat/umur sapi betina pertama kali estrus dan ovulasi  

• sapi silangan lebih muda dibanding dara lokal 

Di daerah Tropis 

• nutrisi adalah faktor utama pengaruhi terhadap pubertas 

 

Pertumbuhan Sapi Betina 

 

Jenis Sapi Jumlah Pakan Pertumbuhan Bobot Maksimal (kg) Birahi pertama (bulan) 

SimPO Cukup Cepat 1000 12 

PO Cukup Sedang 800 18 

PO/SimPO Kurang Lambat 350 27 
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Hubungan Kondisi Tubuh dengan Reproduksi 

 

Kekurangan energi setelah melahirkan menyebabkan penurunan angka kebuntingan 

 

Deteksi Birahi 

Persiapan birahi (proestrus): 

1. Leleran bening encer 

2. Vulva/padonan mulai membengkak 

Birahi (estrus): 

1. leleran bening kental tidak mudah putus 

2. vulva membengkak  

3. dinding vagina memerah 

Pasca birahi (Metestrus): 

1. leleran berkurang 

2. Kebengkakan Vulva mulai berkurang 

3. Kemerahan dinding vagina berkurang 

4. Tidak birahi dinding vagina kering dan pucat, vulva 

Kembali ke ukuran normal 
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Prediksi Waktu Birahi dan Inseminasi Buatan 

 

Tujuan Reproduksi Sapi Potong 

Parameter Kondisi Lapangan Kondisi Ideal 

Jarak beranak 18 bulan 12 bulan 

Angka kebuntingan  < 33 % 60 % 

Jumlah IB/bunting > 3,4 1,5 

Kematian pedet 23% < 5% 

 

Manajemen Reproduksi 
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PERAWATAN KESEHATAN SAPI 

(Dr. drh. Yuriadi) 

 

Fasciolosis 

(Infeksi Cacing Hati) 

Skenario 

Disebuah peternakan sapi terdapat kasus sapi bermata dan mulut kuning. Sapi-sapi 

tersebut digembalakan dan diberi rumput dari padang rumput di tepi danau kecil dan banyak 

siputnya. Kondisi sapi tersebut sebagian sapi kurus, lesu, rambut kusam, dan mudah rontok, 

diare, dan terlihat bottle jaw, selaput lendir, mulut, dan mata kuning. Kulit di sekitar anus kotor, 

gerak rumen 3x/5 menit, dengan tonus lemah. Pemeriksaan laboratorium parasit melalui feses 

dengan berbagai metode termasuk parfit dan banks ditemukan telur cacing. Beberapa pedet 

sejenis yang lain, perut buncit (bell belly). 

 

Gejala klinis 

Akut 

1. Kematian ternak secara tiba-tiba, biasanya oleh infeksi 

Colostridium novyi 

2. Kelemahan, anoreksia, oedema dan pucat mukosa dan 

konjungtiva 

3. Nyeri pada lambung bagian kanan 

4. Eksudat purulent dan darah dari anus dan hidung 

Sub Akut 
1. Gejala Klinis seperti pada akut dengan jangka waktu lebih lama 

2. Penurunan berat Badan 

Kronis 

1. Waktu lebih lama 

2. Oedema submandibula 

3. Anemia, ikterus, dan diare 

4. Kematian dapat terjadi setelah 2 atau 3 bulan 
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Cara penularan  

 

Pengobatan 

1. Preparat Benzimidazole 

2. Niklofolant 

3. Pyrantel pamoat 

Anthrax 

Skenario 

Pada sebuah peternakan terdapat salah satu sapi mati mendadak dan sapi yang lain 

menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan karena tidak mau makan dan minum, panas tinggi, 

nafas tersengal-sengal dan sapi yang lain ada yang membentur-benturkan kepala ke dinding, sapi 

yang telah mati mengeluarkan leleran kehitaman dari lubang hidung, telinga, dan anus.  



Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership                                      Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
 

Buku Aktivitas Kerja                                                                                                                                                                            
73 

 

 

Dokter hewan Dinas melakukan terapi segera dengan memberikan suntikan antibiotik pada 

seluruh sapi dalam kandang tersebut dan dokter hewan Dinas melarang peternak 

menggembalakan ternaknya serta menyarankan agar feses dimasukkan lubang dan dibakar, 

kemudian ditimbun.  

Penyebab 

Penyebabnya Bacillus anthraxis 

• Dalam tubuh berkapsul 

• Bila cukup oksigen membentuk spora 

• Spora tahan terhadap kekeringan yang lama, dalam tanah berpuluh-puluh tahun 

Gejala klinis 

1. Demam, anorexia 

2. Menurunnya aktivitas memamah biak 

3. Tremor, Dyspnea, abortus 

4. Disorientasi 

5. Pendarahan pada lubang alami 

6. Pada kondisi terjadi oedema dan mati akibat sesak nafas 

Cara penularan 
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Kembung 

Skenario 

Pada sebuah peternakan terdapat beberapa sapi mengalami kembung, dan satu sapi yang 

lain mati mendadak. Pada pagi hari, sapi-sapi di peternakan tersebut diberikan hijauan makanan 

ternak berupa daun polongan/leguminose yang masih segar yang berasal dari pohon perindang di 

sekitar kandang dan pembatas padang penggembalaan. Beberapa jam kemudian sapi 

menunjukkan gejala kembung, stres, berkeringat, menghentak-hentakkan kaki belakang ke lantai, 

dan jatuh bangun, serta tidak ada nafsu makan dan minum. Dokter hewan perusahaan kemudian 

melakukan trocharisasi, memberikan obat antihistamin dan antikembung. 

Definisi 

Merupakan indigesti akut yang disertai dengan timbunan gas pada rumen retikulo. Gas 

tersebut dapat terpisah dan ingesta (: gas bebas → free gas bloat) atau gas bisa terperangkap 

dalam ingesta (gas bloat). Kejadian pada sapi perah lebih banyak danipada sapi potong karena 

untuk memacu produksi susu para petani biasanya menggunakan pakan konsentrat ↑ sehingga 

fermentasi juga ↑ sehingga produksi gas juga tinggi 

Penyebab 

1. Faktor pakan 

⮚ sapi yang diberi makan daun polongan/leguminose contohnya tumbuh2an alfalfa 

⮚ pakan pada awal musim hujan → banyak tanaman/rumput muda → kadar N ↑ 

⮚ pakan yang berasal dan baban biji-bijian dan digiling halus. Kalau kasar → 

permukaan sedikit. Kalan halus → permukaan lebar sehingga aktivitas kerja 

mikroflora untuk fermentasi lebih tinggi 

⮚ daun berasal dan tanaman2 yang bergetah. Cth daun nangka, daun randu, daun 

ubi jalar. Kalau diperas akan keluar lendir → menyebabkan bloat 

⮚ bekatul beras ketan → kalau dilarutkan membentuk lem → bloat 

⮚ pakan yang berkadar N, Cu, Mg yang tinggi 

⮚ rumput yang habis dirabut urea 4 harus tunggu 2 mg seb disabit. Bila terpaksa 

harus digunakan: sabit pagi han lalu dijemur dulu dan baru diberikan sore/malam 

harinya 

2. Faktor hewan 

⮚ sapi yang diberi makan daun polongan/leguminose contohnya tumbuh2an alfalfa 

⮚ pakan pada awal musim hujan → banyak tanaman/rumput muda → kadar N ↑ 
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⮚ pakan yang berasal dan baban biji-bijian dan digiling halus. Kalau kasar → 

permukaan sedikit. Kalan halus → permukaan lebar sehingga aktivitas kerja 

mikroflora untuk fermentasi lebih tinggi 

⮚ daun berasal dan tanaman2 yang bergetah. Cth daun nangka, daun randu, daun 

ubi jalar. Kalau diperas akan keluar lendir → menyebabkan bloat 

⮚ bekatul beras ketan → kalau dilarutkan membentuk lem → bloat 

⮚ pakan yang berkadar N, Cu, Mg yang tinggi 

⮚ rumput yang habis dirabut urea 4 harus tunggu 2 mg seb disabit. Bila terpaksa 

harus digunakan: sabit pagi han lalu dijemur dulu dan baru diberikan sore/malam 

harinya 

Diagnosa 

1. didasarkan atas gejala 

❖ eksitasi/stress karena rasa sakit yang sangat 

❖ stress karena sulit bernafas 

❖ sebentar2 jatuh berdiri karena sakit perut 

❖ menendang-nendang tanah terutama kaki depan sehingga kerikil memercik ke 

daerah perut  

2. secara inspeksi 

❖ timpam/distensi/ pembesaran dinding perut  

❖ kanan dan kiri bahkan bisa sampai terjadi  

❖ sedikit prolaps. Pada daerah legok lapar  

❖ sebelah kiri tampak cembung dan bersifat fluktuatif/kenyal 

3. secara palpasi 

❖ bila dilakukan eksplorasi rektal melampaui garis median bahkan memenuhi rongga 

abdominalis bahkan hingga cavum pelvis (untuk eksplorasi rektal hams hati-hati 

karena dapat menyebabkan terjadinya ruptur pada dinding rumen) 

❖ Auskultasi → terdengar suara Ting Sound / timpani 

❖ Pasang stetoskop dan lakukan pcrkusi perlahan → terdengar suara tymphani 

❖ Tidak ada gerak dan tonus rumen 

❖ nafas berat dan dangkal sehingga rongga thorakalis memiliki volume yang lebih 

sempit karena tekanan dinding rumen pada diaphragma (nafas berat) 

❖ karena cepatnya pembentykan gas di dalam rumen maka pada keadaan perakut .1 

— 2 jam penderita dapat meninggal (hiperapnea dan stress) 
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Terapi 

• Nafas berat yang terjadi menyebabkan mulut sapi kadang membuka tetapi dalam keadaan 

stress mulut terkunci sehingga untuk membantu sapi sehingga dapat melakukan eruktasi 

mulut dapat dibuka dengan menggunakan “drum stick” atau dengan potongan kayu atau 

potongan tangkai sapu, apabila takut terlepas maka dapat diikat seperti menggunakan 

kacamata dengan tali 

• Kaki depan sapi dibuat lebih tinggi daripada kaki belakang sapi yaitu dengan cara 

menempatkan kaki depan pada daerah yang Iebih tinggi dan kaki belakang pada daerah 

yang lebih rendah, terapi mi digunakan untuk mengatasi reseptor kardiakus yang tertutup 

busa sehingga tidak terkena sentuhan rangsangan maka daerah kardiakus perlu dibuat 

longgar, kalau ada busa-busa dapat menghambat impuls regurgitasi sehingga reseptor 

kardiakus tidak berfungsi. 

 

Enteritis 

Definisi 

Peristaltik usus ↑, sekresi kelenjar pencernaan ↑, penyerapan, nafsu makan ↓, diare, 

dehidrasi.  

Radang usus + lambung = gastroenteritis 

Kolon = kolitis, Ileum = ileitis, Rektum = proktitis, tidak tau = enteritis 

⮚ Nyeri usus → ujung sensoris → peristaltik ↑ penyerapan ↓, sel-sel selaput usus hilang, 

keenjar pencernaan sekresi ↑, →   air ↑, → tinja encer, dehidrasi 

⮚ Radang usus + darah → feses berdarah, melena 

⮚ Radang usus + nekrotik → bau tinja tajam 

⮚ Radang usus katar: feses + lendir, unlen faktor cerna, → feses lunak 

⮚ Nyeri usus → ujung sensoris → peristaltik ↑ penyerapan ↓, sel-sel selaput usus hilang, 

keenjar pencernaan sekresi ↑, → air ↑, → tinja encer, dehidrasi 

⮚ Radang usus + darah → feses berdarah, melena 

⮚ Radang usus + nekrotik → bau tinja tajam 

⮚ Radang usus katar: feses + lendir, unlen faktor cerna, → feses lunak 
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Penyebab 

1. Kolibasilosis 

E. coli → enteropatogenik → diare, septikemik (berkoloni di mukosa usus), → 

sepsis → kematian 

• Umur: 1-21 hari pedet 92-10 hari).  

• Morbiditas 30 % 

• Mortalitas 10-50 % 

• 2-6 jam kelemahan umum → mati 

2. Salmonellosis 

S typhimurium, S. Dublin, S. Heidelberg, S. Saintpauli pada umur 6-14 hari.  

Gejala klinis 

• Septikemia per akut 40-42oC → mati 24-48 jam 

• Pincang 

• Diare profus → 2-5 hari 

• Diare → penderita disentri, reruntuhan sel, lendir busuk → berdarah 

• Nafas terengah-engah 

• Sepsis → perdarahan titik-titik di lap sub mukosa, sub serosa 

• Enteritis akut: perdarahan titik-titik hemoragik yang difus 

Terapi 

• Chloramphenicol 

• Neomicin 

• Ampicilin 

• Sulfonamide/ nitrofuran 

• Astringensia 

• Infus 

3. Enteroksemia 

Clostridum perfingens 

• Saprofitik → tipe A → diare berdarah, Temp ↑. Tipe C(B) → perakut → pedet 

umur 1 minggu 

• Diare hemoragik, kolik, mengerang, lari tanpa tujuan, tetani, efistatonus 

• Usus halus → titik2 hemoragik, petechiae/ echimase 

4. Virus 

Rota virus, corona virus, BVD, Adeno virus, parvo virus 


