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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan

KaruniaNya telah dapat diselesaikan penyusunan laporan akhir kegiatan Pengembangan

Usaha Ternak Sapi Potong.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan dari

bulan Januari sampai Desember 2005 yang meliputi pembentukan kelompok tani,

penentuan petani kooperator, pembuatan kandang, pengadaan ternak sapi, pengembangan

hijauan pakan ternak unggul dan bimbingan teknis teknologi pemeliharaan sapi potong.

Kegiatan dilaksanakan di tiga dusun yaitu Dusun mangsang, KTGR dan Hijrah Mukti,

Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).

Kegiatan ini merupakan kerjasama South Sumatera Forest Fire Manajement Project

(SSFFMP) dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan,

dimulai TA 2004 yaitu penggemukan sapi potong yang dilaksanakan di satu dusun yaitu

dusun Mangsang.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan

membantu pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kami

menyadari bahwa dalam pelaksanaan hingga tersusunnya laporan akhir ini masih banyak

hasil yang belum dapat dikuasai. Semoga kerjasama yang baik ini akan selalu terjalin dan

berkesinambungan dimasa mendatang, serta mudah-mudahan di kemudian hari

bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat perambah

hutan/perladangan berpindah, sehingga aktifitas penebangan dan pembakaran hutan dapat

berkurang.

Palembang, Desember 2005

Kepala Balai,

Dr. Subowo G
NIP. 080 063 223
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RINGKASAN

Aktifitas masyarakat pedesaan di lahan kering yang belum banyak tersentuh
pembangunan ekonomi, pada musim kemarau melakukan penebangan dan pembakaran
hutan dan lahan untuk perladangan. Hal ini terjadi akibat kondisi masyarakat yang
umumnya kemampuan ekonominya rendah. Untuk mengurangi aktifitas tersebut dapat
diusahakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menyadarkan mereka
dan memotivasinya untuk maju serta menciptakan usaha baru yang sesuai dengan
kondisi lingkungan, sumberdaya alam, sosial budaya dan peluang pasar. Dilihat dari
kondisi tersebut maka usaha budidaya sapi potong potensial untuk dikembangkan. Untuk
itu South Sumatera Forest Fire Manajement Project (SSFFMP) bekerja sama dengan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan pada TA 2004 telah
melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan dan dilanjut TA 2005 dengan kegiatan pengembangan (pembibitan)
Sapi Potong Melalui Pemanfaatan Pakan Lokal. Kegiatan ini sifatnya merupakan bantuan
modal bergulir dengan penerapan teknologi yang benar. Kegiatan dilaksanakan di lahan
petani di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyasin
(MUBA). Jumlah ternak sapi yang digunakan 22 ekor sapi Bali dara umur rata-rata awal
kegiatan 1-1,5 tahun yang di dikelola oleh kelompok tani. Teknologi yang dikembangkan
: (a) kandang kolektif, (b) sistem pemeliharaaan secara intensif dengan menggunakan
pakan lokal, air minum diberikan secara bebas, (c) pengolahan kotoran ternak untuk
pupuk kompos, (d) pengembangan hijauan pakan ternak. Hasil kegiatan : (a) rata-rata
perkembangan ternak sapi baik, dengan tingkat mortalitas nol. Sampai bulan Desember
2005 rata-rata umur sapi 2 tahun, rata-rata badan 205,17 untuk dusun mangsang dan
241,33 Kg untuk dusun KTGR. Sedangkan perkembangan ternak di dusun Hijrah mukti
rata-rata berumur 1,5 tahun dengan berat badan 181 Kg; (b). Perkembangan reproduksi
ternak untuk dusun mangsang dan KTGR 100 % sudah dewasa tubuh dan 2 ekor ternak di
dususn Mangsang diduga bunting. Sedangkan ternak di dusun Hijrah mukti rata-rata
masih dalam kondisi dewasa kelamin.; (c) petani sudah dapat membuat pupuk kompos
kotoran ternak sendiri dengan baik dan benar; (d) pengembangan hijauan pakan ternak
telah dilaksanakan dengan penanaman leguminosa pohon Gliricidea dan pembuatan
pembibitan rumput unggul kinggra serta Paspllum. Respon petani kooperator dalam
pelaksanaan kegiatan ini umumnya mereka tertarik dan mau menerapkan teknologi yang
dikembangkan namun untuk petani non kooperator khususnya masyarakat lokal baru
dalam taraf melihat dan bertanya, untuk sementara ini mereka beum mau menerapkan
teknologi yang dikembangkan.
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I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya jumlah pengangguran dan penurunan pendapatan riil masyarakat

dapat memicu untuk mencari sumber penghasilan baru yang mudah dengan modal yang

rendah karena tuntutan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sebagai contoh setiap musim

kemarau tiba maka banyak masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal di lahan kering

mulai membuka hutan dengan cara penebangan dan pembakaran lahan hutan untuk

kemudian ditanami padi selama satu sampai dua tahun. Lahan tersebut kemudian

ditinggalkan menjadi hutan kembali yang ditumbuhi oleh semak-semak dan tidak

ditanami selama kurang lebih 20 tahun. Untuk mengembalikan kesuburan tanahnya

diperlukan pembakaran selanjutnya. Cara ini merupakan cara yang termudah tanpa harus

mengeluarkan biaya yang banyak, karena dapat menghidupi 25 orang per km2 (Gouyon

Anne, 1999). Namun disisi lain masyarakat tidak berpikir bagaimana dampak yang

ditimbulkan baik terhadap kelestarian lingkungan maupun hutan itu sendiri. Kondisi ini

memang sangat memprihatikan apabila terus beralangsung sepanjang tahun tanpa ada

jalan keluar yang ditempuh untuk mengalihkan praktek perladangan berpindah dengan

membakar lahan menjadi petani petani menetap yang lebih intensif.

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang paling parah terjadi

tahun 1997 yaitu seluas 3.618,08 Ha akibatnya adanya “elnino”. Musim kemarau terjadi

hampir sepanjang tahun, sehingga kebakaran lahan dan hutanbanyak terjadi dan tersebut

timbul asap tebal dimana-mana yang sangat mengganggu kesehatan maupun stabilitas

keamanan. Namun pada tahun 1998 hampir tidak terjadi kebakaran karena terjadinya

“lanina”, hujan turun hampir sepanjang tahun sehingga tahun 1998 sebagai tahun bebas

asap. Pada tahun 1999 kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 455 ha dan tahun

2000 seluas 167,21 ha (Dinas kehutanan, 2003). Disamping fenomena alam, kebakaran

hutan dan lahan juga terjadi akibat disengaja untuk penyiapan lahan perkebunan maupun

perladangan.

Salah satu upaya mengurangi praktek perladangan berpindah adalah dengan

menciptakan kegiatan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan.

Namun bagi masyarakat pedesaan yang mempraktekkan ladang berpindah umumnya
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tingkat kemampuan perekonomiannya lemah dan kemampuan usahatani yang rendah

serta belum banyak tersentuh pembangunan ekonomi. Untuk menciptakan kegiatan baru

sangat terbentur oleh penyediaan sarana terutama modal. Dengan kondisi masyrakat

seperti ini, maka strategi pendekatannya melalui pemanfaatan sumberdaya lahan dan

pengembangkan kemampuan dalam permodalan dengan memberikan bantuan dalam

bentuk bantuan bergulir dengan menerapkan tujuh prinsip pembinaan. Prinsip

pendekatan kelompok, keserasian, kepemimpinan, kemitraan, swadaya, belajar sambil

bekerja dan secara pendekatan keluarga (Lestari B, 1997). Pinjaman bergulir adalah

modal yang dipinjamkan kepada sebagian anggota kelompok untuk digunakan sebagai

modal usaha, dalam periode waktu yang telah ditentukan modal tersebut harus sudah

dilunasi oleh si peminjam dengan cara mencicil. Cicilan pinjaman kemudian akan

digulirkan ke anggota kelompok lainnya.

Berdasarkan potensi dan sumberdaya alam yang ada di lahan kering serta

keadaan ekonomian masyarakatnya, maka pengembangkan usaha ternak sapi potong

dapat menjadi solusi untuk menciptakan kegiatan baru. Karena usaha ini dapat dikerjakan

oleh seluruh anggota keluarga, sumber pakan melimpah dan tersedia setiap saat (tidak

membeli) serta hasilnya disamping anak sapi, tenaga sapi dapat dimanfaatkan sebagai

sumber tenaga kerja untuk membantu aktifitas usahataninya dan kotorannya dapat

digunakan sebagai sumber pupuk organik (kompos). Rata-rata sapi dewasa dapat

menghasilkan kotoran basah 4-5 ton/tahun yang dapat diolah menjadi 2 ton pupuk

kompos (Dwiyanto dan E. Masbulan, 2001). Kompos ini sangat diperlukan pada lahan

kering yang umumnya merupakan tanah jenis PMK, karena kompos mengandung unsur

hara mikro dan makro yang lengkap sehingga dapat untuk meningkatkan bahan organik,

memperbaiki struktur tanah, memperbaiki kehidupan mikroorganisme tanah serta

menambah daya serap air (Indriyani, 2000).

Sebagian besar usaha ternak sapi potong umumnya dilakukan oleh petani di lahan

kering dengan manajemen pemeliharaannya masih bersifat ekstensif dengan cirri-ciri

diantaranya belum menerapkan teknologi budidaya secara benar dan diusahakan dalam

skala kecil karena ternak diposisikan sebagai bagian dari usahatani dengan tujuan sebagai

tabungan, hoby atau sebagai simbol status sosial. Sehingga berakibat terhadap rendahnya

produksi ternak dan pendapatan petani.
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Pada usaha pengembangan usaha ternak sapi potong aspek penguasaan teknologi

budidaya terutama teknologi reproduksi sapi induk dan teknologi pakan yang efektif

sesuai status reproduksi ternak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha.

Pramudyati et al (1999) melaporkan bahwa dengan penerapan pemberian pakan yang

tepat sesuai dengan status reproduksi ternak induk mampu memperpendek jarak beranak

dari 18 bulan menjadi 13 bulan. Menurut Winugroho (1994) bahwa variasi lamanya jarak

beranak sangat dipengaruhi oleh kondisi bobot induk. Apabila bobot induk rendah, maka

produksi hormon progresteron kurang sempurna, sehingga ternak induk sukar bunting.

Oleh karena itu strategi pemberian pakan harus tepat waktu sehingga menjamin tingkat

kebuntingan yang tinggi, produksi susu induk cukup dan siklus birahi setelah melahirkan

normal. Melalui penerapan teknologi pakan yang sesuai dengan status reproduksi induk

sapi maka jarak beranak dari suatu kelahiran ke kelahiran berikutnya adalah 13 bulan

sehingga setiap tahun induk sapi dapat melahirkan anak. Sedangkan dengan penerapan

sistim budidaya secara ekstensif biasanya induk sapi melahirkan anak rata-rata setiap 2

tahun sekali atau jarak beranaknya 18 bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengembangan usaha sapi potong di lahan kering dengan pemanfaatan pakan lokal dan

diversifikasi usaha pertanian dengan pemanfaatan kotoran sebagai pupuk dan tenaga

ternak sebagai tenaga kerja pertanian merupakan salah satu solusi untuk menciptakan

kegiatan baru bagi masyarakat untuk mengurangi potensi penebangan dan pembakaran

hutan di Sumatera Selatan. South Sumatera Forest Fire Manajement Project (SSFFMP)

bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan

pada TA 2005 telah melaksanakan kegiatan pengembangan usaha ternak sapi potong

dengan memanfaatan sumberdaya pakan lokal yang mendapat dukungan positif baik dari

pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten MUBA

maupun masyarakat disekitar lokasi kegiatan.

2. DASAR PERTIMBANGAN

- Salah satu aktifitas masyarakat pedesaan di lahan kering terutama yang belum banyak

tersentuh pembangunan ekonomi adalah melakukan penebangan dan pembakaran

hutan untuk areal perladangan. Umumnya masyarakat tersebut dalam kondisi

perekonomian yang lemah sehingga untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya
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mencari sumber kehidupan dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar

lingkungannya tanpa mengeluarkan biaya yang banyak dan tanpa memikirkan

bagaimana dampak yang ditimbulkan baik terhadap kelestarian hutan itu sendiri

maupun lingkungannya .

- Salah satu solusi untuk menyikapi kondisi tersebut adalah dengan cara pemberdayaan

masyarakat pedesaan dengan menyadarkan bahwa kondisi mereka dapat diperbaiki

sehingga dengan kesadaran dan percaya diri diharapkan mereka dapat tumbuh

motivasi untuk maju dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya.

- Salah satu upaya pemberdayaan tersebut adalah dengan cara menciptakan usaha baru

yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Usaha baru tersebut dapat dimulai dengan

pemberian bantuan dana bergulir dalam bentuk sarana produksi

- Dilihat dari kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat serta peluang pasar maka

usaha yang potensial dikembangkan bagi masyarakat pedesaan di lahan kering adalah

pengembangan usaha ternak sapi potong. Karena sapi potong telah beradaptasi

dengan baik dengan kondisi lingkungan di lahan kering terutama dalam pemanfaatan

hijauan dan rumput yang tersedia sepanjang tahun

- Keistimewaan ternak sapi dibandingkan dengan ternak unggas adalah dapat merubah

bahan pakan yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi bahan makanan yang

mempunyai nilai ekonomi dan bergizi tinggi. Disamping itu ternak sapi dapat sebagai

pabrik pupuk organik bagi tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan

kotorannya. Sehingga dengan memanfaatkan secara maksimal setiap nilai tambah

yang ditimbulkan maka usaha pengembangan ternak sapi potong dapat menghasilkan

keuntungan yang maksimal.

3. TUJUAN KEGIATAN

- Menerapkan teknologi budidaya pengembangan usaha sapi potong dengan

pemanfaatan pakan lokal.

- Mengembangkan penanaman hijauan pakan ternak unggul untuk menambah gizi

ternak sapi.

- Menerapkan teknologi pembuatan pupuk kompos.

- Melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha ternak sapi potong.
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4. LUARAN KEGIATAN

- Meningkatnya pengatahuan dan ketrampilan petani/masyarakat dalam melakukan

usaha pengembangan ternak sapi potong yang menguntungkan

- Tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya sapi potong dengan pemanfaatan pakan

lokal dan pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk untuk menambah pendapatan

petani .

- Terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi aktifitas masyarakat

untuk melakukan kegiatan penebangan dan pembakaran hutan serta perladangan

berpindah.

5. PERKIRAAN MANFAAT DAN DAMPAK

- Dampak akhir dari kegiatan ini diharapkan dapat mendukung Program Pemerintah

dalam pelestarian lingkungan dan mengurangi kegiatan penebangan dan pembakaran

hutan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

- Secara kuantitatif, kedepan diharapkan setiap tahunnya induk sapi dapat melahirkan

anak sehingga kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan petani/masyarakat

pedesaan sebesar 20 % dari pendapatan yang ada.
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II. MATERI DAN METODOLOGI

1. TEMPAT DAN WAKTU.

Kegiatan pengembangan usaha ternak sapi potong dengan memanfaatkan pakan

lokal bertempat di tiga dusun yaitu Dusun Mangsang, KTGR dan Hijrah Mukti, Desa

Mangsang , Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten MUBA, yang dimulai dari bulan

Januari sampai Desember 2005.

2. METODOLOGI

2.1. Pendekatan dan Skala Kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan di lahan petani (on farm research) dan bersifat

pendekatan partisipatif dengan melibatkan petani kooperator sejak dari tahap perencanaan

sampai akhir kegiatan.

Kegiatan TA 2005 merupakan lanjutan kegiatan TA 2004. Dimana pada TA 2004

kegiatan usaha yang dilaksanakan adalah penggemukan bertempat di satu lokasi (dusun

Mangsang) sedangkan pada TA 2005 jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan adalah

pembibitan (pengembangan). Jumlah ternak yang dikembangkan sebanyak 22 ekor sapi

dara jenis Bali dengan umur antara 1 sampai 1,5 tahun, dilaksanakan di tiga lokasi (dusun

mangsang, KTGR dan Hijrah Mukti). Dari 22 ekor ternak tersebut 10 diantaranya

merupakan guliran tahun 2004, selebihnya (12 ekor) merupakan bantuan dari SSFFMP,

yang di dikelola oleh tiga kelompok tani-ternak beserta anggotanya, dengan rincian

tertuang dalam Tabel 1., bantuan sarana produksi lainnya yang diberikan kepada petani

kooperator dapat dilihat pada lampiran 1. Untuk peningkatan kualitas gizi pakan di tahun

yang akan datang, dikembangkan penanaman rumput unggul jenis Kinggrass dan

Paspallum serta leguminosa pohon jenis gliricidia. Pengembangan rumput unggul

diprioritaskan pada pembuatan kebun bibit sebagai sumber bibit bagi masyarakat yang

kemudian dikembangkan di areal lahan masing-masing.

Kontribusi petani dalam hal tenaga kerja (pembuatan kandang, pemeliharaan

ternak, pembuatan kompos, dan pengelolaan tanaman pakan ternak serta penyediaan

pakan hijauan dan sarana lainnya, sedangkan sarana produksi berasal dari bantuan South

Sumatera Forest Fire Manajement Project (SSFFMP). Tenaga peneliti dan penyuluh dari
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BPTP merupakan sumber teknologi dan menjadi pembimbing dalam memberi petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini BPTP bekerjasama dengan dinas/instansi

terkait terutama dalam penyediaan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL). Sehingga

kegiatan ini menjadi kepedulian bersama pihak-pihak terkait. Penyuluh Lapangan

berfungsi sebagai mediator transfer teknologi sehari-hari di tingkat lapangan.

Tabel 1. Rincian Alokasi Bantuan Ternak Sapi Sesuai Lokasi Kegiatan.

No. Lokasi/Kelompok Tani Jumlah Bantuan Ternak
Sapi Potong

Keterangan

Jantan
(ekor)

Betina
(ekor)

1. Dusun Mangsang
Kelompok Tani Sumber Rejeki

1 5 Bantuan TA 2005
Umur sapi rata-rata 1,5
tahun,

2. Dusun KTGR
Kelompok Tani Urip Mulyo

1 5 Bantuan TA 2005
Umur sapi rata-rata 1.5
tahun

3. Dusun Hijrah Mukti
Kelompok Tani Sumber Urip

1 9 Bantuan TA 2004 *)
Umur sapi rata-rata 1
tahun

Jumlah 3 19
Keterangan : *) Berasal dari bantuan modal TA 2004.

2.2. Teknologi Yang Dikembangkan .

Rincian teknologi yang dikembangkan pada masing-masing kegiatan disajikan

pada tabel 2. berkut ini.

Tabel 2. Rincian teknologi yang dikembangkan pada kegiatan pengembangan usaha
ternak sapi potong melalui pemanfaatan pakan lokal.

No. Jenis Kegiatan Komponen Teknologi Teknologi Yang dikembangkan

1.

1a.

Penggembangan/pembibi
tan Sapi Potong

Sapi dara dan induk
bunting 3-8 bulan

Perkandangan
komunal (kelompok)
dan individu

Pakan

Mineral

Ukuran kandang/ekor :
Dewasa : 2 x 1,5m
Anak : 2 x 0,75 m

Rumput alam 12 % dari berat
badan/ekor/hari. Diberikan sepanjang
hari.

Garam dapur (menambah nafsu
makan) : 10 gram/100 gram berat
badan/ekor/hari. Diberikan dicampur
dengan dedak padi atau air minum.

Bersambung …………….
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Sambungan Tabel 2. Rincian teknologi yang dikembangkan

No. Jenis Kegiatan Komponen Teknologi Teknologi Yang dikembangkan

Air minum

Obat-obatan

diberikan tidak terbatas dan
disediakan sepanjang hari.

Diberikan sesuai kasus penyakit
1b. Sapi dara 1 bulan

menjelang dikawinkan
dan Induk bunting 9
bulan sampai 2 bulan
setelah melahirkan.

Pakan

Mineral

Air minum

Obat-obatan

Rumput alam 12 % dari berat
badan/ekor/hari. Diberikan sepanjang
hari.
Pakan tambahan (dedak padi, ampas
tahu, ketela pohon dll) 3 kg/ekor/hari
diberikan 50 % Pagi dan 50 % sore
hari sebelum diberi pakan rumput.

Garam dapur (menambah nafsu
makan) : 10 gram/100 gram berat
badan/ekor/hari. Diberikan dicampur
dengan dedak padi atau air minum.

Air minum : diberikan tidak terbatas
dan disediakan sepanjang hari.

Diberikan sesuai kasus penyakit.
2. Pembuatan pupuk

kompos
Fermentasi Bahan-bahan yang diperlukan :

- kotoran sapi 100 kg,
- probiotik 0,25 kg,
- kapur petanian 2 kg,
- serbuk gergaji/hijauan kering 10

kg
- abu 10 kg.
Cara pembuatan :
Tahap I : campur sampai rata kotoran

sapi + probiotik + serbuk
gergaji/hijauan kering,
tempatkan pada tempat
yang tidak terkena sinar
matahari dan air hujan.
Diamkan selama satu
minggu.

Tahap II. Setelah satu minggu
dilakukan pembalikan
campuran kotoran
tersebut, kemudian
tambahkan kapur
pertanian dan abu, lalu
aduk sampai rata.
Diamkan selama tiga
minggu, dengan
pembalikan setiap
seminggu sekali. Selama
pemrosesan ini suhu
Bersambung ……………..
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Sambungan Tabel 2. Rincian teknologi yang dikembangkan

No. Jenis Kegiatan Komponen Teknologi Teknologi Yang dikembangkan

kompos akan naik sampai
70 o C. Setelah tiga
minggu proses pembuatan
kompos selesai.

Tahap III. Diamkan kompos selama
satu minggu sampai kompos dingin,
setelah dingin kompos siap
digunakan sebagai pupuk tanaman

3. DATA YANG DIKUMPULKAN.

3.1. Untuk mengukur perkembangan ternak sapi maka dilakukan pengamatan terhadap :

 Perkembangan tubuh sapi meliputi lingkar dada dan berat badan

 Perkembangan reproduksi ternak sapi betina meliputi waktu dewasa kelamin,

dewasa tubuh, pertama dikawinkan dan kebuntingan.

 Kesehatan ternak meliputi serangan penyakit dan pengobatannya.

3.2. Pengamatan teknis pembuatan kompos meliputi pengamatan teknis pembuatan

kompos meliputi lama proses pembuatan , suhu selama pembuatan, warna dan bau

3.3. Keragaan sosial ekonomi meliputi respon petani.

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisa untuk mendapatkan nilai rata-rata.

Untuk melihat persepsi dan respon petani/masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan

dilakukan wawancara dengan petani kooperator maupun non kooperator.

4. LANGKAH KERJA.

4.1. Persiapan

 Pembentukan kelompok tani di 2 lokasi baru.

 Penetapan Petani Kooperator pelaksana kegiatan

4.2. Pelaksanaan Kegiatan.

 Rangkaian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh petani kooperator yang dibimbing

oleh tim pembimbing baik dari BPTP Sumsel maupun Dinas peternakan kabupaten

MUBA dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kali Berau Kecamatan

Bayung Lincir.
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 Bimbingan dan pembinaan kepada petani kooperator dilakukan baik secara individu

(langsung) maupun melalui pendekatan kelompok melalui pertemuan kelompok.

 Selama kegiatan berlangsung dilakukan pendataan baik data teknis maupun sosial

ekonomi. Hasil pendataan dikumpulkan dan ditabulasi dalam bentuk master tabel

sebagai bahan pembuatan laporan.

 Monitoring Kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan.

 Pembuatan Laporan akhir sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
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III. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan yang dilaporkan adalah berdasarkan apa yang telah dikerjakan mulai

bulan Januari sampai bulan Desember 2005. Adapun hasil kegiatan yang telah dicapai

sampai dengan bulan Desember 2005 dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. PEMBERDAYAAN PETANI.

1.1. Pembentukan Kelompok Tani Dan Penentuan Petani Kooperator

Dari hasil pertemuan dengan masyarakat, aparat dan pemuka desa, penyuluh

pertanian lapangan (PPL) dan BPTP Sumatera Selatan maka telah disepakati

pembentukan kelompok tani di dua lokasi baru, yaitu dusun KTGR dan Hijrah Mukti

yang selama ini belum terbentuk. Tujuan pembentukan kelompok tani adalah sebagai

wadah petani dalam pembelajaran dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam

menjalankan aktifitas/kegiatan usahataninya. Disamping itu melalui kelompok tani petani

akan lebih mudah dalam mengakses fasilitas pembangunan yang disediakan baik oleh

pemerintah perusahaan maupun sumber modal lainnya. Setelah dibentuk kelompok tani

beserta susunan pengurus dan anggotanya, kemudian dilakukan penentuan petani yang

akan ikut dalam kegiatan pengembangan usaha penggemukan sapi potong. Penentuan

petani kooperator dilakukan berdasarkan musyawarah antara anggota kelompok tani dan

pengurusnya, disamping itu petani kooperator harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

 Bukan petani pemula tetapi sudah pernah atau berpengalaman memelihara ternak sapi

potong.

 Memiliki kemauan dan kemampuan untuk menerapkan dan pengembangkan teknologi

yang dikembangkan secara mantap dan berkesinambungan.

 Memiliki lahan untuk penanaman hortikultura dan hijauan pakan ternak.

 Bersedia mentaati semua peraturan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama

antara anggota kelompok tani dan Pemerintah (instansi pelaksana)

 Bersedia menyebarluaskan teknologi yang dikembangkan kepada orang lain.

Dari hasil musyawarah tersebut maka telah ditetapkan petani kooperator yang

akan ikut dalam kegiatan pengembangan usaha ternak sapi potong. Adapun data
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kelompok tani baik kelompok tani yang baru terbentuk maupun yang sudah terbentuk

serta petani kooperator peserta pengkajian tertera dalam tabel 3.

Tabel 3. Data Kelompok Tani dan Petani Kooperator sesuai Lokasi Kegiatan
Dusun Mangsang Dusun KTGR Dusun Hijrah Mukti

Kel.
Tani

Petani
Kooperator

No.
TAG
sapi

KeL.
Tani

Petani
Kooperato
r

No.
TAG
sapi

Kel.
Tani

Petani
Kooperator

No.
TAG
sapi

Mat Alim
*)

0698
0685

Tamin *) 0690
0693

Mustakim
*)

0601
0610

Wahono 0697 Suyanto 0683 Wagiran 0604
Zainuri 0694 Tobat 0687 Sutriman 0610

A
Jumari 0700 Marji 0691 Sali 0608
Jainul 0695 Duwi 0681 Sunarman 0609

Saparni 0606
Slamet 0607
Sarimin 0603

Sumber
Rejeki

Urip
Mulyo

Sumber
Urip

Simatupang 0605
Keterangan : *) Ketua kelompok.

1.2. Penetapan Perjanjian Perguliran Ternak.

Agar supaya pengembangan usaha ternak sapi potong dapat berjalan dengan

lancar dan berkesinambungan dari tahun ketahun maka dibuat peraturan perjanjian kerja

sama. Naskah perjanjian kerjasama dibuat dan disepakati bersama antara aparat desa,

kelompok tani dan SSFFMP sebagai penyandang dana. Dari hasil musyawarah yang

ditetapkan, maka telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan Berita

Acara Serah Terima Bantuan Ternak pada tanggal 5 Maret 2005 bertempat di kediaman

sekretaris Desa Mangsang antara Aparat Desa, Kelompok Tani dan SSFFMP yang

disaksikan oleh BPTP Sumsel, Bapeda, Dinas Peternakan dan LSM Kabupaten MUBA.

2. USAHA PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG DENGAN
MEMANFAATKAN PAKAN LOKAL.

Kegiatan pengembangan sapi potong dengan pemanfaatan pakan lokal,

menggunakan jenis sapi Bali, umur rata-rata 1 sampai 1,5 tahun. Jumlah sapi yang

digunakan 22 ekor dengan perbandingan ratio jantan : betina = 1 : 5-9. Kegiatan

merupakan kegiatan lanjutan/pengembangan TA 2004 dimana pada TA 2004

kegiatannya adalah penggemukan sapi potong. Atas musyawarah desa maka TA 2005
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kegiatan dialihkan pada usaha pengembangan/pembibitan sapi potong, hal ini disebabkan

pada usaha penggemukan memerlukan waktu dan tenaga secara penuh sedangkan

masyarakat desa mangsang terutama penduduk lokal belum bisa memenuhi persyaratan

tersebut, sehingga untuk keberlanjutan usaha ternak sapi maka kegiatan dialihkan menjadi

usaha pengembangan/pembibitan karena usaha ini tidak begitu memerlukan perhatian dan

tenaga yang penuh dari petani.

Sistim pemeliharaan yang diterapkan adalah secara intensif dimana pakan

sepenuhnya disediakan petani sesuai yang tertera pada tabel 2. Ternak sapi pada siang

hari dilepas diareal pekarangan dengan cara sistim pindah ikat sedangkan pada malam

hari dikandangkan. Bentuk kandang yang diterapkan adalah kandang kolektif kelompok

bagi petani yang tempat tinggalnya satu sama lain saling berdekatan (dusun Mangsang

dan KTGR) dan kandang individu petani bagi petani yang tempat tinggalnya satu sama

lain berjauhan (dusun Hijrah Mukti). Ukuran kandang sesuai yang tertera pada Tabel 2.,

sedangkan tujuan penggunaan kandang kolektif adalah untuk mempermudah pengelolaan

ternak khususnya dalam pengawasan/pengamanan, pemeriksaan dan pengobatan ternak

serta memperluas luang gerak kelompok tani dalam mengakses modal usaha dari pemilik

modal baik pemerintah maupun swasta.

Hasil pengamatan keragaan perkembangan pertumbuhan badan ternak sapi

sampai dengan bulan Desember 2005 disajikan pada Tabel 4. Dari data Table 4. tersebut

di atas maka berat badan awal ternak pada dusun Mangsang 139 kg (119 kg ± 170 kg) ,

dusun KTGR 159,33 kg (135 kg ± 198 kg) dan dusun Hijrah Mukti 126,3 kg (95 kg ±

150 kg). Sedangkan variasi umur ternak pada awal kegiatan (pengadaan bulan Pebruari

2005) adalah pada dusun Mangsang dan dusun KTGR 1,5 tahun sedangkan pada dusun

Hijrah Mukti rata-rata 1 tahun. Pada bulan Desember rata-rata umur ternak di dusun

Mangsang dan dusun KTGR berumur 2 tahun, sehingga sudah dewasa tubuh dan siap

menjadi induk. Sementara ternak di dusun Hijrah Mukti rata-rata umur ternak 1,5 tahun,

baru mencapai dewasa kelamin dan belum siap menjadi induk. Sapi dara siap menjadi

induk apabila sudah mencapai kondisi dewasa tubuh. Umur sapi dara dewasa tubuh

adalah 2 tahun, sedangkan umur dewasa kelamin 1,5 tahun. Biasanya sapi dalam umur

dewasa kelamin sudah menunjukkan gejala birahi namun belum siap untuk menjadi

induk.
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Dilihat dari angka rata-rata perkembangan berat badan ternak maka ternak yang

dikelola kelompok tani Sumber Urip dusun Hijrah Mukti paling rendah dibandingkan

ternak yang dikelola kelompok tani Urip Mulyo dusun KTGR dan kelompok tani Sumber

Rejeki dusun Mangsang. Rata-rata pertumbuhan terbaik dicapai kelompok tani Urip

Mulyo dusun KTGR.

Tabel 4. Data Perkembangan Ternak Sapi Di Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lincir
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005.

Bulan Pengamatan
Pebruari Juli Desember

No
TAG/Lokasi
Kegiatan

Jenis
kelamin

Lingkar
dada
(cm)

Berat
Badan
(kg)

Lingkar
dada
(cm)

Berat
Badan
(kg)

Lingkar
dada
(cm)

Berat
Badan
(kg)

1. Dusun Mangsang, Kelompok Tani Sumber Rejeki

0698 ♂ 120 150 127 178 135 210
0685 ♀ 125 170 134 206 142 243
0694 ♀ 115 135 120 150 128 182
0697 ♀ 112 125 119 146 127 178
0700 ♀ 110 119 118 143 132 198
0695 ♀ 115 135 127 178 137 220

Rata-rata 116,17 139 124,17 166,83 133,5 205,17

2. Dusun KTGR, Kelompok Tani Urip Mulyo

0690 ♂ 132 198 139 230 146 249
0693 ♀ 125 170 136 215 140 235
0683 ♀ 116 138 129 186 139 230
0687 ♀ 124 165 132 198 144 247
0691 ♀ 115 135 126 172 148 257
0681 ♀ 120 150 131 194 139 230

Rata-rata 122 159,33 132,17 199,17 142,67 241,33

3. Dusun Hijrah Mukti, Kelompok Tani Sumber Urip

0601 ♂ 112 125 120 150 124 166
0610 A ♀ 102 95 110 119 118 143
0604 ♀ 104 100 110 119 116 138

0610 B ♀ 118 143 128 182 131 194
0608 ♀ 112 125 122 158 130 190
0609 ♀ 113 128 124 166 135 210
0606 ♀ 120 150 132 198 136 215
0607 ♀ 115 135 121 154 126 174
0603 ♀ 118 143 123 158 125 170
0605 ♀ 110 119 119 146 135 210

Rata-rata 112,4 126,3 120,9 155 127,6 181
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Untuk lebih jelasnya perkembangan pertambahan berat badan sapi digambarkan

dalam grafik berikut ini.

0

50

100

150

200

250

300

Pebruari Juli Desember

Dusun
Mangsang

Dusun
KTGR

Dusun
Hijrah Mukti

Gambar 1. Grafik Rata-rata Perkembangan Berat Badan Sapi Sesuai Lokasi Kegiatan.

Menurut Winugroho, et al (1997), bahwa ternak sapi induk dapat mencapai

tingkat kebuntingan tertinggi pada kondisi berat badan sekitar borderline (batas sedang)

yaitu untuk sapi Bali 230 kg, sapi Madura 220 kg dan sapi PO 250 kg. Sedangkan

Pramudyati et al (2000) mendapatkan bahwa borderlaine sapi Bali induk yang digunakan

dalam kegiatan Pengkajian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumsel di

Desa Srimulyo Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU berkisar antara 200-250 Kg.

Dilihat dari angka rata-rata berat badan sapi pada (Tabel 4.), umur ternak tersebut

khususnya pada bulan Desember 2005 dan hasil pendataan dilapangan, diperoleh

perkembangan reproduksi ternak sapi betina seperti pada Tabel 5. Rata-rata ternak sapi

yang menunjukkan gejala birahi rata-rata berumur 2 tahun dengan berat badan 218 kg.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan Pramudyati et al (2000) bahwa borderlaine sapi Bali

induk di Sumsel berkisar antara 200-250 Kg. Untuk sapi yang birahi dan dikawinkan

pada bulan Desember belum bisa dilaporkan apakah bunting atau tidak. Hal ini

disebabkan pendugaan ternak bunting dapat dilakukan apabila pada waktu siklus birahi,

selanjutnya ternak yang dikawinkan tidak menunjukkan gejala birahi lagi. Sedangkan

siklus birahi ternak sapi adalah setiap antara 18 – 24 hari sekali.



22

Tabel.5. Perkembangan Reproduksi Sapi Di Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lincir
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005.

Kondisi Ternak SapiLokasi/Kel.
Tani

No.
TAG

BB
(kg)

Umur
(Thn)

Mulai Birahi

Dikawin
kan

Keterangan

Dusun
Mangsang/
Sumber Rejeki

0685
0694
0697
0700
0695

210
182
178
198
220

2
2
2
2
2

22 Oktober
30 Oktober
2 Desember
21 Nopember
29 Nopember

1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali

Diduga bunting
Diduga bunting
-
-

Dusun KTGR/
Urip Mulyo

0693
0683
0687
0691
0681

235
230
247
257
230

2
2
2
2
2

Desember
Desember
Desember
Desember
Desember

1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali

-
-
-
-
-

Dusun Hijrah
Mukti/Sumber
Urip

0609
0606

210
215

2
2

Desember - -

3. PENGELOLAAN KOTORAN SAPI UNTUK PUPUK KOMPOS

Di lokasi kegiatan belum ada aktifitas pengelolaan kotoran ternak untuk pupuk

kompos. Bahkan ada petani yang tidak tahu kegunaan kotoran sapi, karena sistim

pemeliharaan ternak sapi yang ada diliarkan begitu saja. Namun demikian ada beberapa

orang petani khususnya yang berasal dari pulau Jawa yang sudah mengerti dan pernah

mengelola kotoran ternak untuk pupuk tanaman. Biasanya kotoran ternak dibakar dan

abunya digunakan sebagai pupuk organik terutama untuk tanaman padi dan sayuran.

Melalui kegiatan ini maka petani kooperator dilatih untuk melakukan kegiatan

pengelolaan limbah ternak melalui fermentasi secara sederhana dengan menggunakan

probiotik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas limbah ternak

sapi untuk dijadikan pupuk organik yang sangat dibutuhkan oleh tanah Podsolik Merah

Kuning (PMK) yang mendominasi tipe lahan di lokasi kegiatan.

Semua tahapan proses pengelolaan limbah ternak sapi dilakukan oleh petani

kooperator sendiri secara kolektif dengan dibimbing oleh tim pembimbing dari BPTP dan

PPL. Limbah ternak sapi dikumpulkan pada tempat pembuatan pupuk yang telah

disediakan di dalam kandang kolektif. Setiap ton limbah kotoran ternak sapi tersebut

dicampur 2,5 kg probiotik (stardec) dan 100 kg serbuk gergaji kemudian didiamkan

selama 1 minggu. Selanjutnya dibalik dan dicampur dengan 20 kg kapur dan 100 kg abu

sekam, diamkan selama 3 minggu, setiap minggu kotoran dibalik. Keberhasilan proses
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dekomposisi biasanya diikuti dengan peningkatan temperatur menjadi 700 C. Proses

fermentasi selesai kemudian didiamkan selama 1 minggu untuk penurunan suhu dan

terjadi perubahan bentuk menjadi remah tidak berbau dan berwarna coklat. Hasil

pengamatan di lapangan, bahwa proses fermentasi yang dilakukan oleh petani kooperator

sudah sesuai dengan pedoman proses fermentasi tersebut di atas. Pupuk yang dihasilkan

telah diaplikasikan oleh petani untuk pemupukan tanaman hortikultura dan padi.

4. PENGEMBANGAN HIJAUAN PAKAN TERNAK.

Kegiatan pengembangan hijauan pakan ternak telah dilakukan dengan

mengembangkan leguminosa pohon Gliricidia (gamal) yang ditanam di lahan petani

masing-masing dengan jarak tanam 50x50 cm.. Disamping itu juga dikembangkan rumput

unggul jenis Kinggras dengan jarak tanam 1x1 m dan Paspallum dengan jarak tanam 30 x

30 cm, pengembangan rumput ini diutamakan untuk pembibitan sebagai sumber bibit

rumput bagi kelompok tani. Tujuan penanaman rumput ungggul di masing-masing petani

adalah untuk persediaan atau lumbung pakan apabila sewaktu-waktu petani sedang sibuk,

sehingga tidak sempat mencari rumput. Sedangkan tujuan utama penanaman leguminosa

pohon adalah untuk memperbaiki nilai gizi pakan dengan cara penganekaragaman atau

diversifikasi hijauan pakan.

5. PENYERAPAN TENAGA KERJA.

Dengan adanya aktifitas usaha ternak sapi secara intensif maka masyarakat setiap

hari terikat waktu untuk mengelola ternaknya. Disamping itu dengan diterapkannya

pengelolaan ternak dalam wadah kelompok tani dan penggunaan kandang kolektif, maka

pada malam hari mereka diwajibkan untuk menjaga ternaknya secara pergantian sesuai

jadwal yang telah ditetapkan kelompok. Adanya ikatan waktu penggunaan tenaga kerja

diharapkan aktifitas masyarakat untuk melakukan perladangan berpindah dapat

dikurangi/dialihkan. Dari hasil wawancara dengan petani kooperator bahwa untuk

mengelola satu ekor ternak sapi membutuhkan waktu 3 jam per hari dengan rincian 1 jam

untuk membersihkan kandang dan memberikan pakan, serta 2 jam untuk mencari

rumput.
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6. RESPON PETANI

Untuk mengetahui respon dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan

“Pengembangan Usaha Sapi Potong Melalui Pemanfaatan Pakan Lokal”, telah

dilakukan wawancara langsung dan teracak baik kepada petani kooperator maupun non

kooperator. Dari hasil wawancara dengan petani kooperator 100% mereka tertarik dan

mau menerima teknologi yang dikembangkan. Namun dari hasil wawancara dengan

petani non kooperator, 50% petani non kooperator yang umumnya merupakan suku asli

setempat belum mau menerapkan teknologi yang dikembangkan. Mereka masih melihat,

bertanya dan menimbang keuntungan/keberhasilan usaha sapi potong seperti yang

dikembangkan. Saat ini mereka masih menginginkan sistim pemeliharaan yang diliarkan

saja. Namun demikian mereka sudah sering melihat aktifitas petani kooperator baik

dalam mengelola ternaknya maupun pada saat pengolahan kotoran ternak untuk pupuk,

sehingga diharapkan kedepan mereka mau menerapkan/meniru usaha budidaya ternak

sapi secara benar.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Selama pelaksanaan kegiatan petani kooperator mau mentaati segala peraturan yang

telah disepakati bersama serta sudah memahami dan menerapkan teknologi yang

dikembangkan secara benar.

2. Rata-rata perkembangan ternak sapi baik dengan tingkat mortalitas nol. Sampai bulan

Desember 2005 rata-rata umur sapi 2 tahun, rata-rata badan 205,17 untuk dusun

Mangsang dan 241,33 Kg untuk dusun KTGR. Sedangkan perkembangan ternak di

dusun Hijrah Mukti rata-rata berumur 1,5 tahun dengan berat badan 181 Kg.

3. Perkembangan reproduksi ternak untuk dusun mangsang dan KTGR 100% sudah

dewasa tubuh dan 2 ekor ternak di dusun Mangsang diduga bunting. Sedangkan

ternak di dusun Hijrah Mukti rata-rata masih dalam kondisi dewasa kelamin.

4. Petani kooperator sudah memahami, menerapkan dan memanfaatkan kotoran sapi

sebagai pupuk organik tanaman kelapa sawit dan sayuran.

5. Dengan adanya aktifitas usaha ternak sapi secara intensif maka waktu yang dibutuhkan

untuk mengelola ternaknya rata-rata 3 jam/hari, dengan adanya ikatan waktu tersebut

diharapkan aktifitas perladangan berpindah dapat dikurangi.

6. Dari hasil wawancara dengan petani kooperator, umumnya mereka menerima dan

menerapkan teknologi yang dikembangkan akan tetapi dari hasil wawancara dengan

petani non kooperator yang umumnya suku asli setempat mereka baru taraf melihat

dan bertanya saja. Pada saat ini mereka belum mau menerapkan teknologi yang

dikembangkan. Namun demikian diharapkan kedepan mereka mau meniru dan

menerapkan teknologi budidaya ternak sapi secara benar.

B. SARAN

Untuk keberlanjutan kegiatan pengembangan usaha pembibitan ternak sapi potong

maka petani perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan pengelolaan kesehatan ternak

mengingat terisolirnya lokasi kegiatan, sehingga sangat sulit memperoleh kemudahan

pelayanan dari petugas yang jumlahnya sangat terbatas.



26

DAFTAR PUSTAKA

Anne Gouyon, 1999. The Sustainable Development Of Tree Crops And The Prevention
Of Vegetation Fires In South Sumatra, Indonesia. European Union Ministry Of
Forestry And Estate Crop. Forest Fire Prevention And Control Project Kanwil
Kehutanan dan Perkebunan, Palembang.

Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, 2003. Laporan Bulanan Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Sumatera Selatan.

Dwiyanto dan E .Masbulan, 2001. Pengembangan Sistem Agribisnis Peternakan Ramah
Lingkungan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.

Indriyani, 2000. Membuas Kompos Secara Kilat. Penerbit Penuntun.

Lestari, B., 1998. Metode Penyuluhan Efektif Untuk Pembentukan Kelompok Tani
Ternak Mandiri. Makalah Dalam Proceeding Seminar Nasional Jilid II Hal 835-
840. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pternakan, Bogor.

Pramudyati Y.S, M. Winugroho, S. Sarworini, Hasnelly dan Suwardih, 2000. Laporan
Akhir Pengkajian Sistem Usaha Pertanian Sapi Potong Di Sumatera Selatan. Loka
Pengkajian Teknologi Pertanian Punti Kayu. Palembang.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 1997. Paket Teknologi Hasil Penelitian
Peternakan Siap Gelar. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dep.
Pertanian.

Sudaryanto Tahlim dan Erizal Jamal, 2000. Pengembangan Agribisnis Peternakan
Melalui Pendekatan Corporate Farming Untuk Mendukung Ketahanan Pangan
Nasional. Makalah Dalam Proceeding Seminar Peternakan dan Veteriner Tgl. 18-
19 September 2000 hal 35-47. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan,
Bogor.

Winugroho M, M. Sabrani dan E. Suharya, 1997. Pedoman Teknis Penyiapan Induk Sapi
Penghasil Bakalan Lokal. Balai Penelitian Ternak dan Direktorat Jenderal
Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.



27

Lampiran 1. Sarana Produksi yang Diserahkan kepada Petani Kooperator
Bantuan SSFFMP

No Jenis Barang J u m l a h

1. Sapi betina dara jenis Sapi Bali, umur 1-1,5 tahun 19 ekor
2. Sapi jantan muda jenis Bali, umur 1-1,5 tahun 3 ekor
2. Kandang Sapi kolektif 1 unit
4. Bibit rumput :

- King grass
- Paspallum

1000 stek
600 pols

5. Bibit Leguminosa :
- Bibit Gamal (Gliricida) 500 stek

7. Obat-obatan :
- Obat cacing
- Antibiotika
- Obat diare
- Obat kembung
- Vitamin B komplek
- Obat luka
- Kapur bagus
- Jamu nafsu makan
- Alkohol
- Salep mata
- Kapas
- Jarum suntik

1 tube (42 bolus)
6 botol (50 ml)
3 botol (50 ml)
3 botol (@ 100 ml)
3 botol (@ 100 ml)
1 botol (300ml)
110 buah
20 bks
3 btl
10 tube
3 bungkus
1 set
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