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PELATIHAN
SUKARELAWAN KESEHATAN HEWAN

(SUKAKESWAN)
PALEMBANG, 17 -22 JULI 2006

Senin, 17 Juli 2006
 Sebelum kegiatan dimulai Toyo mengajak peserta untuk berbagi pengalaman motivasi

apa yang menyebabkan para peserta datang kesini
 Yang menjadi motivasi datang kesini adalah desa saya cukup potensial untuk

mengembangkan peternakan, desa sangat jauh dari pelayanan kesehatan ternak cukup
jauh. (Yusrizal)

 Kami datang untuk mengikuti pelatihan sukakeswan dan supaya ingin meningkatkan untuk
kesehatan peternakan.(Joko S)

 Ikut kegiatan dengan harapan menjadi tenaga kesehatan hewan didesa, karena tenaga
kesehatan hewan (dinas tidak pernah datang)

 Saya ingin menayakan bagaimana supaya punya ternak (Wili)
 Sukakeswan merupakan salah satu kegiatan yang sangat cocok untk daerah pedesaan,

tujuan saya datang tahu kota Palembang, ingin menambah pengalaman tetang sukakeswan,
peran dan fungsi serta cara kerja seorang sukakeswan dan membagi pengalaman untuk
teman-teman (Tamaji).

 Harapan saya ingin tahu bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan ternak, dan
bagaimana dapat membantu kesehatan ternak untuk didesa kami dan pada akhirnya dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

 Saya adalah seorang ketua kelompok ternak sapi dan sangat mengharapkan bisa dapat
banyak pengetahuan tentang kesehatan hewan.

 Harapan saya datang untuk bisa menimbah ilmu tentang masalah-masalah kesehatan
hewan.

 Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari peserta yang diundang. Pada
pagi hari ini kegiatan pelatihan ini akan dibuka. Pelatihan ini terselenggara atas
kerjasama Heifer International Indodonesia dan Uni Eropa dan telah dihadiri pula oleh
Dinas Peternakan Sumsel.

Sambutan dari Heifer oleh Joko Daryono

Terima kasih atas kedatangan peserta dari berbagai daerah. Mengapa diadakan pelatihan
Sukakeswan karena Heifer mempunyai program pemberdayaan masyarakat melalui peternakan.
Sukakeswan diharapkan dapat membantu masalah kesehatan hewan yang ada di basis (lokasi
program). Heifer memiliki beberapa daerah program diantaranya Lampung, MUBA, OI serta Sumbar,
Sumut dan Aceh. Program Heifer sebenarnya telah dimulai sejak 1982 dengan daerah program di
Klaten Jawa tengah. Kantor pusat HPI di Medan dan satu buah kantor lapangan di Palembang. Di
Heifer ada beberapa nilai-nilai. Salah satu nilai Heifer adalah penerusan manfaat yang merupakan
salah nilai yang utama dilakukan oleh Heifer dan mitranya . (penerusan ternak yang diterima, dan
ilmu yang didapat dari berbagai kegiatan pelatihan)

Sambutan dari SSFFMP (Uni Eropa) oleh Karl Heinz Steinmann

Selamat datang kepada peserta pelatihan, saya berharap kegiatan ini adalah dapat membantu
program yang dilakukan oleh EU. Peserta diharapkan dapat tahu lebih banyak tentang kesehatan
hewan. Diharapkan bisa melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan tukar pengalaman dengan
kelompok lain yang lebih banyak punya pengalaman. Di kecamatan di Indonesia ada banyak
potensi. Kegiatan peternakan bila dipeliharan dengan baik (pola makan yang sehat) akan
menghasilkan untung yang cukup baik. Untuk tanaman pakan ternak sebenarnya dapat
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dikembangkan dengan ditanam. Bila sukakeswan berhasil akan menghsilkan untung yang cukup
tinggi. Boleh menjual ternak untuk kepentingan yang lebih profektif.

Sambutan dari Dinas Peternakan Propinsi oleh Pak I Wayan Telabah
Dinas peternakan merasa sangat senang dengan adanya pelatihan ini, dan keberhasilan dari
kegiatan ini akan menjadi harapan bersama menuju cita-cita kesehatan ternak yang lebih baik
dimasa yang akan datang, kita dapat melihat adanya ancaman flu burung. Wabah ini telah
menyebar hampir ke seluruh dunia, dan diharapkan tidak terjadi pandemi di Indonesia. Pelatihan
ini dilaksanakan oleh LSM, dengan memakai metode dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena
pelatihan ini adalah pelatihan yang dilakukan oleh dari, dan untuk masyarakat (tidak ada batas)
diharapkan akan memperoleh lebih hasil yang lebih baik. Kalau pelatihan yang dilakukan oleh
pemerintah pelatihan yang memakai sitem dari pemerintah untuk masyarakat (ada batasan).
Semakin maju masyarakat baik dari sudut pandang ekonomi dan sosial, kebutuhan akan ternak
relatif lebih tinggi. Ada satu unsur yang tidak dimiliki oleh tumbuhan dan hanya dimiliki oleh
ternak sehingga menjadikan usaha peternakan dengan sistem pemelihraan dan kesehatan yang
terjamin akan memiliki prosfek yag cerah. Dengan diadakan pelatihan ini diharapkan akan menjadi
mutu kesehatan ternak akan lebih baik dan tidak kala bersaing dipasaran. Produk Indonesia
diharapkan menjadi raja di negaranya sendiri. Ada beberapa aspek yang dapat menguntungkan
dilihat dari baiknya sistem pemeliharaan ternak yang diharapkan dapat diperoleh dari pelatihan ini.
Penanganan kesehatan dapat lebih sinergis, semoga pelatihan ini dapat dilaksankan dengan baik
untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang baik untuk tenaga kesehatan hewan.

 Peserta diminta berdiri dan bertepuk tangan dengan tenaga sebanyak tiga kali untuk
bersama-sama membuka kegiatan ini.

Perkenalan

 Fasilitator mencontohkan cara perkenalan dengan cara menyerahkan seekor ternak
yang akan di teruskan kepada teman sebelahnya, begitu seterusnya.

No Nama Utusan Menyerahkan
1. Sakirin KSM Usaha Lestari Lampung. Saya akan menyerahkan kambing kepada
2. Legiman KSM Tani Mulyo Lam. timur Saya akan menyerahkan kambing kepada
3. Supomo Saya akan menyerahkan sapi kepada
4. Eko Lampung Timur Saya akan menyerahkan ayam kepada
5 Susianto Saya akan menyerahkan sapi kepada
6. Agus Widodo Dari Tg. Steko Saya akan menyerahkan Ayam kepada
7 Ema Fitryanti Desa Mangsang MUBA Saya akan menyerahkan Bebek kepada
8 Siti Suarni DS II KTGR Saya akan menyerahkan Ayam kepada
9 Sunarti Lampung Timur Saya akan menyerahkan Ayam kepada
10 Warisman Desa Pulai Gading Saya akan menyerahkan Sapi kepada
11 Tamaji KSM Karya Bakti Lampung Saya akan menyerahkan Sapi kepada
12 Wili Desa Sei Rambutan Saya akan menyerahkan Ayam kepada
13 Joko S Desa Hijra Mukti (Kl.Sumber

Urip) Mangsang
Saya akan menyerahkan Sapi kepada

14 Imron Bayat Ilir Saya akan menyerahkan Kambing kepada
15 Heru Salmet Riding OKI Saya akan menyerahkan Sapi kepada
16 Siti Aisa Desa Ujung Tanjung Saya akan menyerahkan Sapi kepada
17 Teti Aryani Desa Ujung Tanjung Saya akan menyerahkan Sapi kepada
18 Linda Desa Bayat Ilir Saya akan menyerahkan Bebek kepada
19 Yusrizal Desa Pagar Desa Saya akan menyerahkan Bebek
20 Tati Yusmira Pagar Desa Saya akan menyerahkan Kambing kepada
21 Ani Suwantri Desa Pajar Bulan Saya akan menyerahkan Kerbau kepada
22 Lina Budiarti Desa Pajar Bulan Saya akan menyerahkan Kerbau kepada
23 Ikhwan Desa Tebedak Saya akan menyerahkan Kambing kepada
24 Iyo Desa Riding Saya akan menyerahkan Kerbau kepada
25 Fudoli Desa Srikembang
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26 Hartoyo Heifer Medan Saya akan menyerahkan Gajah kepada
27 Joko Setidjono SSFFMP Saya akan menyerahkan Sapi perah

kepada
28 Karls Steinmens SSFFMP Saya akan menyerahkan Sapi Perah

kepada
29 Joko Daryono Heifer Saya akan menyerahkan Toyo kepada
30 Leo Pandu Insani Saya akan menyerahkan Sapi kepada
31 Hardiman Pandu Insani Saya akan menyerahkan Sapi kepada
32 Herwan Kemasda Saya akan menyerahkan Sapi yang berhak

menerimanya

 Fasilitator mengajak peserta untuk mendekat melihat objektiv dari pelatihan ini,
membacanya secara bergiliran,
1. Mendikusikan komponen dari nutrisi dan manfaatnya untuk ternak
2. Mendaftar bahan pakan lokal yang ada
3. Membedakan kebutuhan ternak berdasarkan status fisiologisnya
4. Menuliskan ciri-ciri dari tanaman leguminosa dan mendaftar tanaman leguminosa
5. Mendiskusikan cara-cara pengawetan bahan pakan
6. Mempraktekan cara pengawetan pakan
7. Menyusun kriteria kandang yang sehat
8. Membuat daftar kriteria ternak yang sehat
9. Menyebutkan sistem anatomi dan fisiologi ternak
10. Menetukan waktu yang tepat untuk mengawinkan ternaknya
11. Menyebutkan tentang proses kelahiran dan penanganan induk dan anak
12. Menyebutkan prinsip-prinsip pnanganan kelahiran yang tidak normal.
13. Menyebutkan langkah-langkah pemeriksaan dalam menentukan jenis penyakit ternak, lokasi

tanda-tanda vital dan penggunaan alat.
14. Menentukan umur, berat badan cara penanganan pada ternak.
15. Menyebutkan cara-cara penanganan luka, P3K dan mempraktekan cara menjahit luka dan

sterilisasi alat.
16. Menentukan jenis penyakit yang biasanya muncul pada ternak
17. Menyebutkan cara-cara penularan penyakit dan penyebabnya.
18. Menyebutkan gejala-gejala beberapa jenis penyakit yangsering muncul
19. Menyebutkan beberapa penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia
20. Menyebutkan ciri-ciri dari rabies dan tindakan yang harus ditempuh dalam menangani

penyakit rabies.
21. Menyebutkan ciri-ciri , penanganan dan cara pencegahan flu burung
22. Mengkategorikan jenis-jenis obat kimiawi, dan menyebutkan cara-cara kerja beberapa jenis

obat.
23. Membuat matriks manfaat/kekurangan tanaman obat tradisional
24. Menyebutkan jenis-jenis anaman tradisional untuk pengobatan beberapa jenis penyakit.
25. Mempraktekan cara meramu tanaman obat tradisional untuk beberapa penyakit.
26. Melakukan praktek cara-cara mendiagnosa penyakit, cara-cara pengobatan restain dan

casting, cek umur dan berat badan, menilai kandang yang sehat, dan mengidentifikasi
pakan lokal dan bahan obat tradisional.

27. Membuat daftar recording ternak.
28. Mengunngkapkan arti pentingnya perhatian terhadap aspek keehatan masyarakat.
29. Menuliskan daftar tugas-tugas pelayanan kesehatan.
30. Membahas bagaimana keberlanjutan sukakeswan
31. Berdiskusi dengan pemerintah (dinas peternakan) tantang kebijakan program pelayanan

kesehatan hewan di Sumsel
32. Rencana Tindak Lanjut

 Fasilitator menawarkan kepada peserta yang belum jelas dari objectiv yang telah
dibacakan bersama.
 Nutrisi = kandungan
 Leguminosa = tanaman kacang-kacangan
 Anatomi = Susunan tubuh
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 Fasilitator mengajak peserta untuk menyepakati jadwal dan aturan dalam kelas
selama kegiatan

Kesepakatan jadwal
Hari Kegiatan Waktu

Sesi Materi 08.00 – 10.00
Rehat Snack 10.00 – 10.15
Sesi Materi 10.15 – 12.00
ISHOMA 12.00 – 13.00
Sesi Materi 13.00 – 15.00
Rehat 15.00 – 15.15

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu

Sesi materi 15.15 – 17.30
Untuk Jum’at akan dilakukan praktekan/kunjungan lapangan di Desa Rejodadi

Kesepakatan aturan
 Semua tepat waktu
 HP dengan nada getar
 Terima HP di luar ruangan
 Dilarang merokok didalam ruangan
 Keluar ruangan minta izin

 Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan harapan dan kekahwatiran berdasarkan
nama ikan (Belido, Baung, Gabus, Toman)

Belido Baung Gabus Toman
 Teti  Warisman  Tati  Heru
 Ani  Linda  Willy  Ema
 Sakiren  Lina  Aisah  Supomo
 Sunarti  Legiman  Eko  Yusrizal
 Joko. S  Ikbal  Doli  Ikhwan
 Susianto

Harapan dan kehawatiran peserta terhadap

Harapan Kekhawatiran

Fasilitator

 Memberi dan mampu memfasilitasi
dengan baik

 Menguasai materi
 Membuat suasana kelas hidup
 Memberi copy materi yang disampaikann
 Memberikan materi yang kami belum

tahu
 Sarana untuk memberi pelatihan pada

peserta
 Mengulas materi yang belum di mengerti

 Tidak hanya fasilitas yang
memadai

 Penyampaian materi kurang
jelas

Materi

 Materi dapat diterima dengan baik
 Materi mudah diterima
 Penyampaian penyampaian materi harus

jelas dan mudah di mengerti
 Jelas, tepat dan yang biasa terjadi di

lapangan

 Materi tidak tepat sasaran
 Tidak tepat penerimaan
 Kuragmencerna materi yang

disampaikan
 Ngantuk dan capek
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Peserta

 Maju
 Dapat menerapkan ilmu yang di dapat

ke kelompok dan masyarakat
 Peserta tahu, terampil dan bisa

menerapkan ilmu yang didapat
 Diangkat jadi PNS Kesnak
 Bisa digaji bulanan
 Bermanfaat bagi kelompok dan

masyarakat

 Kurang disiplin
 Tidak dapat menerapkan ke

masyarakat
 Masyarakat tidak mau

menerima ilmu yang mau di
sampaikan

 Capek dan lelah

Logistik

 Tempat yang memadai
 Peserta diberikan baju kaos/seragam
 Buku tulis harus dibagikan
 Kunjungan lapangan harus disiapkan

logistik yang memadai
 Fasilitasnya cukup

 Tidak dapat baju seragam
 Tidak ada dana
 Lokasi yang kurang memadai

Tugas – tugas kelompok untuk setiap hari

Hari /tanggal Belido Baung Gabus Toman
Senin Meditasi

/Evaluasi
Penjaga waktu Kebersihan Pengembira

Selasa Penjaga waktu Kebersihan Pengembira Meditasi/Evaluasi
Rabu Pengembira Meditasi/Evaluasi Penjaga waktu Kebersihan
Kamis Kebersihan Pengembira Meditasi/Evaluas

i
Penjaga waktu

Jum’at Meditasi
/Evaluasi

Penjaga waktu Kebersihan Pengembira

Sabtu Penjaga waktu Kebersihan Pengembira Meditasi/Evaluasi

 Fasilitator menanggapi harapan dari peserta tentang harapan yang tidak bisa
dipenuhi, dan alur yang akan disepakati. Dan fasilitator meminta peserta untuk
membacakan objekti yang pertama

MENDIKUSIKAN KOMPONEN DARI NUTRISI DAN MANFAATNYA UNTUK TERNAK

 Fasilitator menanyakan kepada peserta mengapa kita makan, dan mengapa beras,
sayur, dll dan mengapa makanan seperti itu, mengapa bukan yang lain.

 Makan untuk hidup, karena semua zat yang dimakan adalah merupakan kebutuhan oleh
tubuh dan akan membentuk energi.

 Fasilitator mengajak peserta untuk duduk, untuk mengambil sesuatu akan tetapi tidak
bisa jalan (masih bayi) . Ditengah peserta ada kartu berwarna yang dianggap sebagai
makanan dan diminta untuk diambil, tapi tidak yang didepan mereka dengan cara
ngesot.

 Setelah didapat peserta diminta untuk melihat tulisan apa yang ada dibalik kartu
yang mereka ambil. Dan menanyakan apa sebenarnya mereka dapat.

 Protein yaitu suatu zat makanan yang terbagi 2 protein nabati dan hewani
 Zat makanan yang mengandung gizi

 Fasilitator meminta peserta untuk mendekati tanaman dan barang yang dianggap
sesuai dengan tulisan di belakang kartu mereka.dan fasilitator meminta peserta untuk
mendiskusikan tentang
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1. Apa itu gizi/Nutrisi ?
2. Apa itu pangan/pakan ?

Hasil diskusi peserta
Nutrisi/Gizi Pangan/Pakan

 Zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk
menghasilkan energi

 Suatu bahan yang didalamnya terdapat
unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh
(vitamin, Mineral, dll)

 Zat-zat makanan yang mengandung gizi
tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh

 Makanan yang bisa dimakan dan
mengandung gizi yang baik untuk tubuh

 Zat makanan yang dibutuhkan untuk
hidup, tumbuh dan berkembang biak
yag terdiri dari unsur karbohidrat,
vitamin, mineral, protein dan lemak.

 Kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup

 Vitamin, pangan minum adalah zat
yang dibutuhkan oleh tubuh.

 Beras, ikan ,daging adalah makanan yang
dibutuhkan oleh manusia

 Zat protein dan vitamin yang yang
terkandung dalam makanan dibutuhkan
oleh tubuh

 Bahan makanan yang kita butuhkan untuk
hidup(makanan)

 Pakan adalah makanan yang mengandung gizi (pangan untuk manusia dan pakan untuk
hewan)

 Gizi adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup.

 Fasilitator mengajak peserta untuk mengamati kembali yang disebut dengan protein,
vitamin, dan lain-lain.

 Fasilitator meminta sukarelawan untuk mengambil bahan pakan/pangan yang telah
ditempel, dan menanyakan “ Apa yang dimaksud dengan Ransum/konsentrat” ?

Jawaban peserta
 Ransum/konsentrat adalah Campuran dari bahan makanan /pangan yang terdiri dari zat-zat

gizi (nutrisi).

MENDAFTAR BAHAN PAKAN LOKAL YANG ADA

 Fasilitator membagikan kepada peserta meta plan, dan meminta peserta untuk
menuliskan bahan pangan yang biasa diberikan kepada ternak

Daftar bahan pakan yang biasa diberikan kepada ternak di wilayah masing-masing

Padi Daun randu Kulit ang dihancurkan Keong
Ubi kayu Daun singkong Daun tebu Daun seduduk
Rumput Batang padi Daun pepaya Dedak
Kolonjono Jagung Daun karet Daun jagung
Daun kangkung Daun sengon Yodium Kulit nangka
Rumput gajah Daun tembesu Kulit coklat Daun akasia
Kumpai Lumpur sawit Daun kacang panjang
Daun nangka Daun nanas Onggok
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Dari daftar yang telah didapat, termasuk kedalam apa jenis pakan tersebut

Nutrisi yang
terkandung

Pakan lokal yang mengandung

Padi Daun randu Daun jagung
Ubi kayu Daun singkong Kulit nangka
Rumput Batang padi Daun akasia

Karbohidrat

Kolonjono Jagung Daun tebu

Daun kangkung Daun sengon Daun pepaya

Rumput gajah Daun tembesu Daun karetVitamin

Kumpai

Daun nangka Daun nanas
YodiumProtein

Kulit coklat

Keong Lumpur sawit Kulit ang dihancurkan
Mineral

Daun seduduk Daun kacang panjang

Lemak Dedak Onggok

MEMBEDAKAN KEBUTUHAN TERNAK BERDASARKAN STATUS FISIOLOGISNYA

 Fasilitator menanyakan mengapa terjadi perbedaan kebutuhan gizi yang dari peserta
yang berbeda umur. (Pak Ikbal dan Ani)
1. Umur
2. Berat badan
3. Jenis Kelamin
4. Masa pertumbuhan
5. Aktivitas

 Fasilitator membagikan potongan gambar orang kepada peserta dan menyakan gambar
apa saja yang didapat.

Manusia Hewan
 Masa tua
 Masa anak-anak
 Balita
 Dewasa (siap Kawin)
 Masa menyusui
 Masa remaja
 Kehamilan

 Masa Tua
 Masa Anak-anak
 Anak-anak
 Siap kawin
 Masa Menyusui
 Remaja
 Kehamilan

 Fasilitator meminta peserta untuk membacakan cara membuat ransum berdasarkan di
hand out peserta.

Saran agar ternak gemuk dan sehat
1. Air, usahakan air selalu tersedia bagi ternak setiap saat atau berikan air sebanyak merak

bisa minum minmal 3 kali sehari (terutama begi ternak bunting dan menyusui)

2. Rumput, sediakan rumput-rumput berserat tinggi seperti jerami dan rumput segar. Berikan
rumput yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda.berikan pada ternak jika air embun
sudah tidak ada lagi.

3. Daun, jika memungkinkan sediakan juga daun-daunan seperti daun nangka atau buahnya,
daun kacang tanah, lamtoro atau bisa juga sampah dapur.

4. Konsentrat, agar ternak anda bisa lebih cepat gemuk juga terutama untuk induk yang
sedang menyusui, berikan konsentrat yang dapt dibuat dari campuran : campuran 0,5 Kg
ampas kelapa/ampa lainnya dengan 0,5 Kg dedak, tambahkan 0,5 ons hancurkan kapur dan
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garam secukupnya. Berikan setiap kali setenah dari takaran ini (takaan ini untk ternak
kambing dan domba)

5. Pemberian daun singkong harus dilayukan/dibiarkan semalaman atau dijemur dibawah sinar
matahari selam 2-3 jam sebelum diberikan kepad ternak. Hal ini disebabkan karena daun
singkong (dan bebrapa daun lainnya) mengandung racun yangd apat menyebabkan kematian
ternak.

6. Untuk mencegah terjadinya kembung setelah makan daun singkong,berikan air minum 2
jam setelah selesai makan. Jangan berikan air minum bersamaan atau segera setelah
hewan makan daun singkong.

 Fasilitator mencontohkan kebutuhan ransum untuk ternak kambing yang berat
badannya 20 Kg.

Dengan rumus
10% x berat badan = 10/100 x 20 Kg = 2 Kg /ekor .hari

 Fasilitator menugaskan peserta untuk menghitung kebutuhan konsentrat dalam
kelompok berdasarkan berat badan

Hasil diskusi

Kelompok
tahu dan tempe

Kelompok
daun singkong

Kelompok
Daun katu

Kelompok
Kacang Panjang

Kelompok
Daun Melinjo

Berat badan ternak
37 Kg

Kebutuhan ransum
adalah 10% dari
berat badan
10% X 37 Kg
10/100 X 37 = 3,7
Kg/hari

Berat badan ternak
60 Kg

Kebutuhan ransum
adalah 10% dari berat
badan
10% X 60 Kg
10/100 X 60 = 6
Kg/hari

Berat badan ternak
30 Kg

Kebutuhan ransum
adalah 10% dari
berat badan
10% X 630 Kg
10/100 X 30 = 3
Kg/hari

Berat badan ternak
40 Kg

Kebutuhan ransum
adalah 10% dari
berat badan
10% X 40 Kg
10/100 X 40 = 4
Kg/hari

Berat badan
ternak 10 Kg

Kebutuhan
ransum adalah
10% dari berat
badan
10% X 10 Kg
10/100 X 10 = 1
Kg/hari

Willy
Ani
Sunarti
Ikbal

Siti Aisah
Ema Fitriyanti
Ikhwan
Siti Suarni

Heru Slamet
Yusrizal
Tati Yusmira
Susianto
Legiman

 Fasilitator meminta peserta yang pengalaman peserta yan pernah memberi ternak
(sapi) konsentrat.

 Sapi di kasih konsentrat untuk 10 sapi yang beratnya rata-rata 100 Kg diberikan 30
Kg/sekali makan, setiap hari diberi 2 kali, diberikan konsentrat lebih dulu (2 jam) baru
diberikan rumput. Konsentrat lebih dulu diberikan karena lebih mudah dicerna daripada
rumput. (Joko Mangsang)

 Pemakaian konsentrat secara terus menerus tidak ianjurkan karena mengandung berbagai
virus (Toyo)

MENULISKAN CIRI-CIRI DARI TANAMAN LEGUMINOSA DAN MENDAFTAR TANAMAN
LEGUMINOSA

 Fasilitator meminta peserta untuk menggolongkan rumput dan kacang-kacangan dari
daftar pakan lokal yang telah dibuat peserta, dengan sebelumnya menayakan apa
perbedaan antara hijauan dan kacang-kacangan
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Hijauan Kacang-kacangan (Leguminosa)
 Buah tidak berpolong  Buah berpolong
 Bunga menyirip  Bunga menjurai (mekar)
 Daun bentuk pita  Daun lebar

 Fasilitator menawarkan kepada peserta ada yang perlu ditanyakan di sesi ini

Pertanyaan peserta

1. Menurut pengalaman saya daun kacang panjang bisa diberikan kepda ternak, akan tetapi
ada kendala di kelompok ternak kambing mengapa daun kacang panjang yang diberikan
dapat menyebabkan kembung (Ikbal).

Tanggapan dari pertanyaan

1. Daun tersebut diberikan dalam keadaan basah, dan karena terlalu banyak diberikan.(Heru)
2. Daun kacang menyebabkan masuk angin karena ada hama dan bekas semprotan bahan

kimia. Sebagai contoh daun lamtoro yang ada serangga dapat menyebabkan masuk angin
(Legiman).

3. Kacang-kacangan banyak mengandung racun, untuk mengurangi racun dapat diberikan
dalam bentuk kering (dilayukan), dan kemungikinan terlalu banyak dan baru selesai di
semprot dengan insectisida (Toyo).

 Fasilitator mengajak peserta untuk melakukanpenyegaran dengan megirim buku
dengan menggunakan pundak, dan yang kalah di hukum nyanyi.

MENDISKUSIKAN CARA-CARA PENGAWETAN BAHAN PAKAN

 Fasilitator menunjukan kepada peserta beberapa jenis bahan pakan, selajutnya
fasilitator meminta peserta untuk memilih makanan mana yang diawetkan dan tidak.
Dan mengapa bahan makanan tersebut diawetkan dan contoh makanan yang
diawetkan.

Hasil sumbang saran peserta
a. Ikan kaleng
b. Ikan asin
c. Ikan salai
d. Pedo
e. Manisan

f. Tempoyak (duren)
g. Tape
h. Tempe
i. Telur asin

 Fasilitator meminta sumbang sran peserta tujuan dari pengwetan bahan pakan
 Persediaan untuk musim kemarau
 Supaya tahan lama

 Fasilitator meminta sumbang saran peserta bahan pakan apa saja yang bisa diawetkan

Hasil sumbang saran
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 Jerami padi dibuat silase
 Rumput dikeringkan
 Onggok (ampas singkong) dikeringkan
 Batang jagung dikeringkan

 Fasilitator meminta peserta untuk berdiri dan membuang salah satu barang
kepunyaan mereka ketengah, dan meminta 4 orang untuk maju ketengah dan diminta
mengambil kembali barang yang telah dibuang tersebut dan mengambil barang teman
dengan jumlah yang sama, dan yang punya barang diminta untuk mengikuti yang
punya barang dan memisahkan diri dalam kelompok menjadi 4 kelompok (kambing,
sapi, sepatu, dan pena) dan diminta untuk mendiskusikan bagaimana cara
mengawetkan makanan.

Hasil diskusi kelompok Pena (Pengawetan Silase)

Bahan dan cara pembuatan
1. Jerami padi diambil lalu

dikeringkan
2. dimasukan kedalam lobang
3. Dilapisi karung
4. Ditutup rapat-rapat

(diruang hampa udara)
5. Setelah 2 minggu dibuka

Bahan dan cara pembuatan
1. Ambil Jerami dikeringkan
2. Jerami ditumpuk ditempat

terlindung
3. Setelah dipadatkan

sebanyak mungkin
4. Ditambah air garam
5. Kira-kira beberapa bulan

bisa dikasihkan

Angota Kelompok
1. Aisah
2. Narni
3. Lina
4. Legiman
5. Ikhwan

Hasil diskusi kelompok kambing (Pengawetan Rumput Dikeringkan)

Proses pengawetan
a. Rumput disabit
b. Dijemur di tempat yang panas sampai kering
c. Setelah kering di tumbuk
d. Siap diberikan kepada ternak

Angota kelompok
1. Syakirin
2. Tati Yusmira
3. Ani Suwantri
4. Ema Fitriyanti
5. Yusrizal

Hasil diskusi kelompok Sapi (Pengawetan Ampas Singkong (Onggok) Dikeringkan)

Proses pengawetan dengan cara
a. Onggok dijemur sampai kering.
b. Kemudian disimpan
Cara penyajian

1. Onggok disiram denganair panas lalu disajikan
setelah dingin

2. Kemudian diberi air minum secukupnya

Angota kelompok
1. Eko
2. Joko
3. Supomo
4. Sunarti
5. Teti
6. Linda

Hasil diskusi kelompok Sepatu (Pengawetan Batang Jagung Dikeringkan)

Proses pengawetan
a. Batang jagung dipanen pada saat berbunga
b. Batang jagung dijemur selama 3 hari
c. Batang jagung disusun (tumpuk) ditempat teduh

(tidak boleh kehujanan)

Angota kelompok
1. Willy
2. Warsiman
3. Susianto
4. Agus
5. Heru
6. Iqbal

Pertanyaan
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a. Proses silase agak mirip dengan pembuatan pupuk kompos, apaka bisa silase dipakai
sebagai pupuk dan pupuk dipakai sebagai pakan ternak (Pak Djoko).

b. Bagaimana cara mengetahui bila terjadi kebanyakan komposisi
c. Untuk pemberian mineral blok yang dianjurkan itu sebaiknya bagaimana

Jawaban

 Pada proses, kedua cara ini adalah sama yang disebut dengan proses fermentasi yang
menjadikan tumbuhnya bakteri yang baik untuk tubuh. Di Palembang ada Gulo Puan sebagai
contoh dari sebuah proses permentasi. Yang memakai EM4 proses lebih ceoat dibandingkan
dengan tidak memakai itu.

 Bila terlalu keras berarti kebanyak semen
 Diberikan pada pagi hari setiap hari sehingga memancing instink ternak itu sendiri

 Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang “Mineral Blok” dan menuliskan
sumber-sumber mineral dan cara membuat mineral blok:

Sumber mineral Komposisi (gelas)

 Tulang ikan
 Tepung tulang
 Garam
 Kapur
 Kulit telur
 Kulit kerang
 Kulit keong
 Semen
 Urea

Tulang ikan ½, garam ¼, kulit telur ½, semen
secukupnya, air secukupnya, dedak ½, onggok ½, dan
jagung ¼.
Aduk semuana dan dicetak

 Fasilitator menuliskan cara membuat ransum ayam

Bahan Komposisi Cara membuat
Jagung halus
Dedak
Bekatul
Tepung ubi
Gondang
Cacing
Bekicot
Sampah ikan asin
Mineral
Daun lamtoro
Minyak goreng

14
7
7
6
20
15
10
15
2
4

Pilih dan campur bahan yang sedikit, tambahkan mineral
dan daun lamtoro. Pada saat pencampuran tambah
dengan minyak goreng dan aduk sampai rata

Hasil Evaluasi 17 Juli 2006

Hal yang disukai Hal yang perlu diperbaiki
 Ada keakraban fasiltator dan peserta  Peserta lebih akrab
 Fasilitator komunkatif  Tepat waktu
 Belajar sambil bermain  Penggembira diperankan
 Peserta semangat  Spidol yangbaru
 Fasilitator menguasai materi  Jadwal tentative
 Menu makan cukup  Variasi media
  Peserta lebih berani/PD
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Selasa, 18 Juli 2006

Meditasi

 Kegiatan dibuka dengan meditasi, peserta diminta untuk berdiri, dan bersama-sama
mendengarkan cerita yang aan disampaikan oleh Pak Leo

Dalam sejarah agama kita mengenal seorang Nabi Daud, sebelum dia menjadi seorang Nabi dia
adalah seorang gembala dan hanya dia dalam sebuah keluargabesar nabi daud yang bekerja
sebagai gembala. Setiap hari dia selalau berada dipadangan untuk memberikan makan, minum
dan menjaga dari segala macam ancaman yang ada, Nabi Daud melakukan itu dengan penuh
tanggungjawab dan kasih sayang, sampai akhirnya dia menjadi seorang Nabi.

 Dari cerita diatas ada hikmah yang dapat diambil dari sikap dan perilaku dari Nabi
Daud sebagai seorang gembala dan nabi.

 Sebagai seorang sukakeswan kita harus ikhlas dan kasih sayang kepada sesama mahkluk
Tuhan meskipun itu hewan (Rizal)

 Saya sebagai ketua kelompok di desa, kami yang dididik disini sebagai sukakeswan dan kami
bersedia untuk mengamalkan apa yang kami dapat disini.(Joko)

 Kita sebagai sukakeswan harus tekun dengan bidang yang kita geluti dengan rajin dan
belajar melihat keadaan lingkungan sekitar dan peduli secara terus menerus.(Heru)

 Kita sebagai sukakeswan harus setia (Ikhwan)
 Sukakeswan harus bisa menyadari dan bisa menyesuaikan dengan ternak yang kita tangani,

sehingga kita harus banyak belajar dari yang telah kita lakukan (Tamaji)
 Adanya niat untuk menggembala kambing dipelihara dengan baik (Fudoli)
 Kasih sayang terhadap sesama manusia, kasih sayang terhadap hewan, dan kasih terhadap

Tuhan, Nabi Daud telah mencontohkan kasih sayang manusia terhadap Hewan dan mudah-
mudahan kami sabagi Sukekswan bisa menjalankan fungsi dengan baik (Linda)

 Setiap kelompok diikutkan untuk menjadi sukakeswan, dalam keluagra nabi Daud hanya dia
yang mau menjadi gembala. Demikian dengan kita dalam kelompok kita yang dipercaya dan
terpanggil untuk menjadi pemerhati ternak.

 Kita jangan melihat pekerjaan apa yang kita geluti dan kita harus menjadikan pekerjaan
sebagai amanah yang kita terima dan harus kita jalankan

 Sikap tanggung jawab dengan pekerjaan yang digeluti dan kasih sayang terhadap sesama
makhluk tuhan (Ani)

 Saya akan menyayangi ternak yang kami pelihara dan mengamalkan apa yang kami dapat
sebagai sukakeswan.

 Kita sebagai calon sukakeswan dapat meresapi dan mendalami ilmu yang kita dapat
sehingga dapat dimanfaatkan dan memperoleh hasil yang baik.

Refleksi

 Fasilitator meminta peserta untuk melakukan refleksi dengan menyerahkan benda
kepada sesama peserta dan menyebutkan apa yang mereka ingat tentang kegiatan
hari sebelumnya.

a. Pembukaan dihadiri oleh Dinas Peternakan untuk memberikan semangat kepada peserta.
b. Dinas Peternakan mendukung pelatihan Sukakeswan
c. Ada lima kelompok kerja berdasarkan nama bahan pakan.
d. Definisi gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup yang mengandung

karbohidrat, protein dan lemak.
e. Cara pembuatan Silase.
f. Cara pengawetan makanan untuk hewan
g. Pembagian kelompok dengan nama ikan toman
h. Perangsang nafsu makan ternak (Mineral)
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i. Silase adalah proses fermentasi untuk pakan ternak
j. Cara pembuatan ransum ayam
k. Harapan dan kekhawatiran
l. Pembacan tujuan dari pelatihan
m. Kontrak waktu dan kontrak belajar yang disepakati
n. Protein adalah zat yang dibutuhkan mahkluk hidup selama masa pertmubuhan
o. Perkenalan sesama peserta
p. Disuruh ngesot untuk mengambil kertas berwarna
q. Kebutuhan akan konsentrat ternak adalah 10% dari berat badan
r. Cara memberikan mineral kepada ternak
s. Diskusi kelompok
t. Takaran pemberian konsentrat
u. Beda tumbuhan berpolong dan tidak
v. Pakan yang diawetkan merupakan salah satu kebutuhan untuk ternak untuk musim

kemarau.
w. Supaya ada tidak lanjut dari pelatihan ini.

Mempraktekan Cara Pengawetan Pakan

 Fasilitator mengajak peserta untuk mempraktekan cara membuat pakan untuk ternak
yang diawetan, peserta dibagi kedalam beberapa kelompok kerja

Kelompok kerja Membuat Ransum Ayam
Untuk ayam yang masih dalam masa pertumbuhan

Bahan Takaran Cara membuat
1. Jagung halus
2. Dedak halus
3. Sampah ikan asin
4. Tepung Ubi
5. Mineral
6. Daun lamtoro
7. Minyak goreng

2 cangkir 25%
1 cangkir 12,5%
2 cangkir 25%
2 cangkir 25%
¼ cangkir 3,125%
½ cangkir 6,25
secukupnya

Semua bahan dicapur
dan diaduk rata diaduk
rata dan siap diberikan
ke ternak ayam

Anggota Kelompok Yusrizal
Fudoli
Agus W

Yulinda
Sunarti
Supomo

Sumbang saran dan pertanyaan
1. Bagaimana bila hasil terbut di cetak.
2. Mengapa masih diawetkan karena kita memberi makan setiap hari

Tanggapan
1. Bisa dicetak akan tetapi ini hanya contoh
2. Mengawetkan bahan pakan untuk berbagi pengalaman dan untuk persediaan pada musim

kemarau.

Kelompok kerja Membuat Mineral Blok

Bahan Takaran Cara membuat
Tulang ikan
Garam
Kulit telur
Semen
Air
Dedak
Jagung
Gula merah

½ cangkir
¼ cangkir
½ cangkir
¼ cangkir
¼ cangkir
½ cangkir
¼ cangkir
¼ cangkir

1. Siapkan bahan
2. Campur semua

bahan aduk sampai
rata

3. Cetak donan sesuai
selera dan keringkan

4. Siap disajikan

Anggota Kelompok Tati
Heru

Willy
Sakirin
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Narni

Sumbang saran dan pertanyaan
a. Mengapa harus di cetak
b. Sampai berapa lama mineral blok bisa bertahan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi

ternak
Tanggapan

a. Karena bahan ini basah dicetak untuk dikeringkan dan untuk memudahkan untuk digantung
dan dijilati ternak

b. Bisa bertahan untuk beberapa lama selama tidak berjamur.

Kelompok kerja Amoniasi
Bahan
Rumput /Alang –alang
Pupuk Urea
Air secukupnya

Cara membuat
Rumput/Ilalang di potong-potong
Urea diaduk dengan air dan disiramkan ke rumput/ilalang lalau dimasukan kedalam
plastik dan diikat.

Sumbang saran dan pertanyaan
a. Apakah rumput dikeringkan
b. Apakah rumput hasil amoniasi bisa dijadikan makanan sehari-hari, apakah ada efek untuk

ternak.

Tanggapan
a. Rumput ilalang yang masih segar dan bisa juga rumput yang telah dilayukan.
b. Tidak bisa, karena bahan pakan ini adalah pakan tambahan. Semakin banyak jenis pakan

yang diberikan akan semakin baik untuk ternak.tidak ada masalah bila diberikan dalam
ukuran persentase yang lebih sedikit.

Kelompok kerja Pengawetan pakan kambing (Silase)
Bahan untuk konsentrat

 Jagung 2 gelas
 Dedak 1 gelas
 Tepung ubi 1 gelas
 Garam secukupnya
 Air secukupnya
 Daun-daunan dan kacang-kacangan

Cara membuat
Dimulai dari bahan yang sedikit dicampur, kemudaian baru dimasukan bahan yang lebih banyak.

Kelompok kerja Proses pembuatan Silase
Bahan

1. Jerami sesuai kebutuhan
2. Dedak

Alat
1. Arit
2. Kantong plastik
3. tali bila diperlukan

Langkah dan cara kerja
1. Jerami dikeringkan sebentar, dipotong sepanjang 9 cm
2. Kemudian dimasukan kedalam kantong plastik, jerami dimasukan terlebih dahulu di atas

ditaburi dedak secara berulang-ulang sampai cetakan penuh
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3. Kemudian dipadatkan setelah itu di ikat rapat-rapat jangan sampai ada udara yang masuk
(dalam ruang hampa udara)

4. Setelah 21 hari silase sipa untuk diberikan kepada ternak

Menyusun kriteria kandang yang sehat
 Fasilitator membagi peserta dalam kelompok diskusi berdasarkan jumlah gigi yang

telah rontok kedalam 4 kelompok diskusi dan menentukan siapa yang akan
menggambar di kelompoknya. (ada tiga kata yaitu berteduh, mandi, dan tidur)

 Dari kata yang di gambar, fasilitator meminta sumbang saran tetang apa yang mereka
pikirkan.

Kata-kata Arti
Berteduh

Mandi
Tidur

Menginap
Kandang

 Fasilitator menanykan kepada peserta tentang fungsi dari kandang
 Berlindung
 Mudah memberi makan
 Mudah mengonrol kesehatan ternak tersebut

 Kelompok diskusi diminta untuk menggambar kandang ternak

Gambar kandang ternak dari hasil diskusi peserta

Ternak Kandang Keterangan

Ayam

Kandang ayam

Itik

Kandang itik

Sapi Kandang sapi

Kambing

Kandang kambing
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MEMBUAT DAFTAR KRITERIA TERNAK YANG SEHAT

 Fasilitator menampilkan cerita seorang petani:

Pak Paijo adalah petani yang baru saja panen padi, karena hasilnya cukup banyak
keuntungan dari panenan padi tersebut dia bermaksud memelihara seekor sapi. Hari Selasa
pon dia pergi kepasar untukmembeli seekor sapi, karena belum pernah dan tidak
berpengalaman dia terbujuk oleh seorang belanjtik untuk membeli sapinya. Satu tahun
kenudian ternyata sapinya tidak juga bertambah besar sehingga Pak Paijo merugi dan kapok
memelihara sapi lagi

Dari cerita diatas peserta mendiskusikan
1. Apa yang anda lihat dari cerita tersebut
2. Kenapa bisa terjadi
3. Menurut kelompok anda bagaimana cara memilih bibit ternak yang baik dan gambarkan

Hasil dikusi kelompok Hinggap “ayam”
Apa yang anda lihat dari cerita tersebut

 Dari cerita tersebut, pak Paijo bermasud membeli ayam, namun karena dia belum
berpengalaman atau tidak mengerti ayam yang sehat, sehingga dia diberi ayam yang tidak
sehat/yang sudah sakit. Sehingga dalam ½ tahun tidak memperoleh kuntungan

Kenapa bisa terjadi
 Karena pak Paijo belum berpengalaman dalam menangani ayam yang sakit, karena dia

belum pernah mengikuti pelatihan Sukakeswan

Menurut kelompok anda bagaimana cara memilih bibit ternak yang baik dan gambarkan
 Bulunya mengkilat dan merata
 Badan kekar dan berisi
 Gerakannya leincah dan gesit
 Matanya jernih
 Suaranya keras dan nyaring
 Tulang panggul lebar
Untuk pejantan
 Dadanya bidang
 Jenggernya merah

Hasil dikusi kelompok Kakak “kambing”

Apa yang anda lihat dari cerita tersebut
 Pak Paijo tertipu oleh penjual ternak(blantik kambing)

Kenapa bisa terjadi
 Pak Paijo belum berpengalaman/belum mengetahui kriteria ternak yang baik dan sehat

Menurut kelompok anda bagaimana cara memilih bibit ternak yang baik dan gambarkan
 Penamilan umum (selalu seigap, aktif, menyesuaikan denan lingkunan, berjalan dengan

mudah dan langkah yang teratur)
 Mata jernih dan terbuka lebar tanpa ada kotoran
 Telinga bergerak cepat untuk mengusir lalat
 Ekor terus bergerak
 Bulu dan kulit halus mengkilat
 Berdiri dengan 4 kaki secara rileks
 Bernapas teratur
 Dari bibit unggul
 Penisnya panjang
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 Testisnya 2 buah
 Kukunya rata

Hasil dikusi kelompok di jendela “Bebek”

Apa yang anda lihat dari cerita tersebut
 Pak Paijo belum tahu tentang ciri-ciri itik yang baik dan sehat

Kenapa bisa terjadi
 Kurang pengetahuan tentang ternak itik

Menurut kelompok anda bagaimana cara memilih bibit ternak yang baik dan gambarkan
 Badan simetris
 Sehat
 Bulu halus mengkilat
 Lincah
 Tulang panggul lebar

Hasil dikusi kelompok Burung “sapi”

Apa yang anda lihat dari cerita tersebut
 Sapinya kurus, Pak Paijo tertipu

karena beliau kurang berpengalaman membeli ternak

Kenapa bisa terjadi
 Karena Pak Paijo tertipu bujuk rayu seorang blantik dipasar,

dan tidak berpengalaman memelihara ternak sapi

Menurut kelompok anda bagaimana cara memilih bibit ternak yang baik dan gambarkan
 Memiliki postur tubuh yang besar dan tegap
 Ternaknya dipastikan sehatdengan ciri mata jernih, kulit halus
 Mempunyai ciri-ciri reproduksi yang baik (otot kuat, rongga dada besar, kelamin yang sesua

dengan bentuk tubuh.
 Sama seperti ciri ternak kambing

Hasil dikusi kelompok Tua “Kerbau”

Apa yang anda lihat dari cerita tersebut
 Pak Paijo terlalu buru-buru untuk membeli

kerbau dari hasil panennya, sedangkan Pak Paijo
belum berpengalaman tentang ternak kerbau

Kenapa bisa terjadi
 Seharusnya Pak Paijo jangan terburu-buru membeli bibit kerbau yang kurang baik

Menurut kelompok anda bagaimana cara memilih bibit ternak yang baik dan gambarkan
 Ternak yang sehat dan baik
 Sama seperi ciri-ternak kambing

MENYEBUTKAN SISTEM ANATOMI DAN FISIOLOGI TERNAK

 Fasilitator menyampaikan bagian yang akan di pelajari dari sesi ini
 Sistem Pencernaan
 Sistem Pernapasan
 Sistem Refroduksi
 Unggas
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 Fasilitator membagi peserta dalam kelompok kerja menjadi 4 kelompok berdasarkan
pembahasan. Kelompok ditugaskan untuk mengambar sistem dari yangtelah mereka
pelajari.

Hasil praktek
 Sistem Pernapasan

 Sistem Pencernaan

 Sistem Refroduksi

 Unggas

 Setelah peserta selesai melakukan presentasi dari hasil praktek membedah dan
mengetahui sistem pernapasan, pencernaan, refroduksi dan unggas, fasilitator
mengajak peserta untuk bersama-sama melihat lebih jauh tentang beberapa sistem
tersebut.

MENETUKAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK MENGAWINKAN TERNAKNYA

 Fasilitator mengajak peserta untuk bergabung dalam 3 kelompok diskusi tentang
a. Apa tanda-tanda ternak yang sedang birahi?
b. Kapankah ternak betina bisa dikawinkan?
c. Apa tanda-tanda ternak yang sedang bunting?
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Kelompok menurut ternak yang mereka pelihara (ayam, kambing, sapi dan kerbau)

Hasil diskusi kelompok “Unik” untuk ternak sapi
Tanda-tanda sapi birahi
 Kalo diikat ternak mutar-mutar terus
 Sering menaiki temannya
 Keluar cairan dari bening dari alat kelamin

Waktu yang tepat untuk mengawinkan ternak sapi
 Pukul 16 samapai pukul 18

Tanda-tanda ternak yang sedang bunting
 Urat diperut membesar
 Menembas dibawah kelamin

Tanda-tanda ternak akan melahirkan
 Susu menurun/membesar
 Perut menurun

Hasil diskusi Kelompok “” untuk ternak kerbau
Tanda-tanda kerbau birahi
 Menaikin hewan lain
 Nafsu makan kurang
 3 A
 Gelisah
 Keluar cairan bening pada alat kelamin
 Sering buang air kecil

Waktu yang tepat untuk mengawinkan ternak kerbau
 2 - 3 hari dari birahi

Tanda-tanda ternak kerbau bunting
 Perut besar
 Berat badan bertambah
 Punggung membengkak
 Sering keluar air mata
 Perut sebelah kanan tidak kempes

Tanda –tanda kerbau mau melahirkan
 Puting susu membesar
 Keluar cairan bening dari alat kelamin
 Jalannya keberatan

Hasil diskusi Kelompok “” untuk ternak kambing
Tanda-tanda kambing birahi
 Kelamin merah, bengkak, dan hangat
 Nafsu makan turun
 3 A
 Gelisah
 Keluar cairan bening pada alat kelamin
 Sering buang air kecil

Waktu yang tepat untuk mengawinkan ternak kambing
 Munculnya masa birahi

Tanda-tanda ternak kambing bunting
 Nafsu makan bertambah
 Bulu lebih halus dan mengkilat
 Ambing mebesar
 Bagian perut sebelah kanan terlihat besar

Tanda –tanda kambing mau melahirkan
 Gelisah, sering buang air kecil
 Keluar cairan bening dari alat kelamin membengkak

Hasil dikusi Kelompok ayam
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Perbandingan jumlah pejantan adalah satu ekor berbanding 5 ekor betina
Cara memilih telur ayam yang bagus

1. Ukuran telur normal
2. Telur belum terlalu lama
3. dalam satu tahun ayam mempunyai kemampuan produksi sebanyak 3 - 4 kali.

 Fasilitator mengulas kembali hasil diskusi peserta

 Untuk ternak kerbau sulit dideteksi untuk menggunakan sistem 3 A (abang, Abu, Anget),
dan lebih relatif mempunyai birahi yang dingin. Hewan bila birahi mengeluarkan hormon
feromon yang mempunyai bau yang khas. Hormon yang dikeluarkan oleh ternak betina ini
bisa diketahui (tercium) oleh ternak jantan dalam jarak  2 KM. Keluar lendir yang
berwana bening.

 Waktu /masa-masa yang tepat untuk mengawinkan ternak bila birahi pagi harus
dikawinkan hari itu juga, dan bila jam 12 dikawinkan 12 jam berikutnya akan tetapi
kurang baik, dan paling tepat dalam waktu 9 - 10 jam sejak diketahui saat birahinya.

 Tanda tanda ternak bunting perut sebelah kanan membesar,berat badan bertambah,
perut membengkak, keluar cairan keruh. Siklus birahi berhenti, urat diperut membesar.
Untuk hasil deteksi yang paling tepat adalah dengan merogoh.

 Perkawinan yang sedarah akan meninggalkan sifat/gen yang menyimpang. Ini akan
mempengaruhi keturunan yang tidak sehat (cacat).

 Penampilan sama dengan gen ditambah lingkungan (P=G+L). Gen yang baik tidak akan
menghasilkan yang lebih baik, apabila lingkungan (pola makan, kandang dll) tidak sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan oleh keturunannya. Lingkungan adalah faktor
terpenting yang mempengaruhi untuk mendukung perkembangan ternak yang sesuai dan
mendukung kebutuhan ternak itu sendiri.

MENYEBUTKAN TENTANG PROSES KELAHIRAN DAN PENANGANAN INDUK DAN ANAK
 Fasilitator menerangaan kepada peserta terntang ternak yang melahirkan secara

normal

Kelahiran/Parturisi.

Kelahiran Normal.

Proses kelahiran yang normal ditandai dengan munculnya kantong ketuban dari alat kelamin,
kemudian kaki depan dan kepala menyembul keluar stelah memecahkan kantong ketuban.
Kadang kala kelahiran normal bisa kedua kaki belakang muncul terlebih dahulu. Setelah anak
keluar dari rahim induknya secara normal akan bernafas. Kemudian beri air minum yang
cukup (ditambah dengan larutan gula merah akan lebih baik) untuk menambah energi.

Perawatan anak yang baru lahir.

Segera setelah anak lahir, bersihkan hidungnya dari cairan kental agar mudah bernafas,
keringkan tubuhnya dengan kain yang bersih dan kering, kemudian ikat tali pusar dengan
benang kira2 2 cm dari tubuh dan potong tali di bawah ikatan benang. Untuk mencegah
terjadinya infeksi, celupkan tali pusar ke dalam yodium tinctuur. Karena susu pertama (susu
jolong atau colostrum) banyak mengandung nutrisi dan zat kebal, segera bantu anak yang
baru lahir untuk segera menyusu pada induknya, karena zat kebal tersebut hanya dapat
diserap oleh tubuh anak selama 12 jam sejak dilahirkan.

Kelahiran tidak normal/Distokia.

Kadang kala kita menemui kelahiran yang tidak normal, antara lain:

1.Kepala keluar terlebih dahulu.

2.Hanya kepala dan satu kaki depan yang muncul/terlihat.

3.Kedua kaki depan nampak, tetapi kepala tertekuk.



Pelatihan
Sukarelawan Kesehatan Hewan

(SUKAKESWAN)

Kerjasama Heifer International Indonesia dan SSFFMP
Palembang, 17 -22 Juli 2006

21

Kelamin terbuka, ketuban pecah dan yang pertama keluar adalah kaki depan, kepala dan
seluruh badan ternak keluar.

 Fasilitator menayakan apa fungsi dari cairan kental yang ada di ketuban
 Makanan
 Pelicin
 Sebagai bantalan

Ada hormon estrogen didalam ternak yang berfungsi untuk mengembalikan posisi rahim pada
semula dan ini akan mempengauhi proses birahi ternak itu sendiri (dimakan).

MENYEBUTKAN PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN KELAHIRAN YANG TIDAK NORMAL.
 Fasilitator mengajak peserta untuk melihat video kelahiran yang tidak normal.

Setelah selesai menonton bersama ditawarkan apa ada yang perlu ditanyakan

Ari-ari tertinggal.

Secara normal, paling lama 2 hari setelah ternak melahirkan plasenta/ari-ari akan keluar dengan
sendirinya, dan ada bebrapa jenis induk ternak yang langsung memakannya. Ari-ari ini banyak
mengandung hormon prostaglandin yang bermanfaat untuk pengembalian rahim ke posisi semula
dan membantu pengeluaran air susu. Apabila dalam jangka waktu tersebut plasenta tidak keluar
maka kita harus membantu untuk mengeluarkannya, karena apabila tidak diambil bisa
mengakibatkan infeksi dalam rahim karena mengalami pembusukan, sehingga ternak bisa menjadi
mandul.

Cara penanganan:

1. Tarik pelan-pelan.

2. Cuci bersih dengan air (masukkan air berulang-ulang dengan slang sampai air menjadi
bersih).

3. masukkan antibiotik ke dalam rahim.

4. Hubungi dokter hewan untuk penanganan lebih lanjut (suntik dengan antibiotik).

Rahim ikut keluar/Broyongen (Prolap uteri)

Pada kelahiran normal, setelah anak lahir hanya diikuti dengan keluarnya plasenta/ari-ari.
Apabila ada material seperti daging yang ikut keluar bersamaan atau setelah anak lahir, maka
harus dibantu untuk mengembalikan ke posisi semula.

1. Jaga material yang keluar dari gigitan anjing.

2. Cuci dengan air hangat sampai bersih, bungkus dengan handuk bersih dan basah.

3. Masukkan rahim secara perlahan-lahan.

4. Usahakan agar rahim tetap dalam posisi semula (setelah dimasukkan) dengan cara menahan
dengan kain (stagen-bhs jawa) atau jahit bibir kemaluan dengan benang katun.

5. Suntik dengan antibiotik.

6. Usahakan posisi tubuh bagian belakang selalu lebih tinggi.
Mengapa bisa muncul masalah dalam reproduksi?

 Mengawinkan induk betina yang masih terlalu muda

 Menggunakan induk pejantan yang masih terlalu muda

 Kurangnya pengetahuan dalam mengawinkan ternak
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 Lingkungan yang kotor menjelang masa kelahiran

 Kurangnya pengetahuan saat memberi makan ternak bunting dan menyusui

 Melakukan kawin sedarah (in-breeding)

Pertanyaan

1. Apakah setelah dilakukan operasi sesar masih bisa beranak lagi

Tanggapan

1. Masih bisa beranak lagi apabila tidak terjadi sesuatu yang yang menyebabkan sperma tidak
bisa ketemu dengan sel telur.

2. Ada ternak yang kawin terus tapi tidak bunting dan ada juga yang tiak kawin, ini adalah
pengaruh dari hormon yang dimiliki oleh ternak

Evaluasi yang lakukan petugas
Yang disenangi Yang perlu diperbaiki

 Teori langsung praktek  Tiap ruang ada TV
 Melihat cara operasi sesar pada

ternak sapi dan kambing
 Jangan ada penambahan waktu

pelajaran
 Semua peserta semangat  Penggembira gembira
 Belajar sambil bermain tapi ada

hikmanya
 Peserta dalam kerja kelompok

harus kompak
 Peserta tambah akrab  Minuman ditambah susu
 Ada jam tambahan 
 Binatang menangis 

Rabu, 19 Juli 2006
Refleksi
 Petugas refleksi menunjukan gambar seorang gadis yang sedang membaca buku dan

meminta peserta secara bergiliran menyebutkan apa yang diingat pada hari
sebelumnya
 Melihat operasi sesar di layar
 Menggambar ternak itik
 Praktek membuat ransum
 Macam-macam nama dari organ tubuh ternak
 Menggambar kandang sapi
 Tanda-tanda ternak mau melahirkan
 Ada ternak menangis
 Mengetahu secara langsung alat pernapasan ternak kambing
 Sistem pernapasan pada unggas
 Sistem reproduksi ternak
 Tanda-tanda ternak birahi
 Praktek cara pembedahan kambing
 Menggambar kandang ternak
 Praktek membuat pakan yang diawetkan
 Bau ternak kambing setelah pembedahan
 Sistem pencernaan unggas
 Kloaka pada unggas
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MENYEBUTKAN LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN DALAM MENENTUKAN JENIS
PENYAKIT TERNAK, LOKASI TANDA-TANDA VITAL DAN PENGGUNAAN ALAT.

 Fasilitator meminta sukarelawan untuk menampilkan drama, dari melihat drama
tersebut meminta sumbang saran
1. Apa yang terjadi dari drama tersebut?

Hasil sumbang saran kelemahan dari drama tersebut
 Tidak ada pemeriksaan langsung suntik
 Obat tidak
 Tidak tahu penyakit
 Sukakeswan sok tahu
 Tidak tahu cara menyuntik
 Dosis tidak tahu

Hasil sumbang saran untuk kasus tersebut supaya lebih baik
 Interview/investigasi (kenapa, kapan, sudah pernah diobati apa belum, lingkungan

sekitarnya, pakan/minum)
 Melakukan pemeriksaan umum (seluruh tubuh, suhu badan ;hal 39, )
 Denyut nadi
 Denyut napas (30/menit)
 Lakukan tindakan (Pengobatan (tradisional dan kimia ;dosis tepat, cara pemberian, masa

berlaku obat; saran)

 Petugas penggembira mengajak peserta untuk membuat lingkaran, dan jangan
sampai bersenggolan dan berhitung sampai 5, pada hitungan ke 5 peserta
mengacungkan tangan ke teman yang disamping mereka terserah arahnya kemana
kiri/kanan.

 Selanjutnya fasilitator memberikan contoh penggunaan alat “termometer”
Cara pemakaian

1. Pegang ujungnya tidak berwarna perak kemudian dikibaskan dan cairan yang
berwarna kuning akan menunjukan angka dan itu menunjukan suhu.

2. Tempelkan pada ketiak dan dibaca berapa suhu yang ditunjukan pada cairan yang
berwarna kuning.

3. Angka pada termometer sampai 42 derajat dan untuk ayam 42,5

MENENTUKAN UMUR, BERAT BADAN CARA PENANGANAN PADA TERNAK.
 Fasilitator menanyakan kepada peserta cara mengetahui umur ternak

Untuk menentukan umur ternak dengan melihat
 Tanduk pada kambing dengan melihat cincin/kerutan pada tulang.
 Gigi tanggal sudah berumur 2 tahun
 Pada kambing 1 tahun koel 1 – 1½ batang, 2 tahun 2 - 4 batang, dan diatas 4 berarti diatas

dua tahun
 Pada sapi satu berumur 2 tahun koel 1 batang
 Tanduk pada sapi dan kerbau dengan melihat cincin. Pada umur 2 tahun ada cincin satu,

dan cincin 2 adalah 3 tahun, dan cincin 3 adalah 4 tahun.

 Fasilitator menanyakan bagaimana cara menghitung berat badan
Untuk menentukan berat badan
 Dengan menggunakan pita meteran, dengan rumus

Praktek pengitung berat badan sapi dengan

Pengamatan
Tindakan

Berat Badan Hidup Sapi/Kerbau
Berat badan = lingkar dada x lingkar dada x panjang badan

10840

Menghitung daging
Berat kakas = berat badan hidup x 50%

Berat daging = berat kakas x 50%
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Lingkar dada = 170
Panjang badan = 120

170x170x120 319, 9 Kg
10840

 kelompok yang bertugas untuk penggembira mengajak peserta untuk membentuk
lingkaran satu yang besar dan yang lain lingkaran kecil, berputar dengan hitungan
satu, dan dua untuk mencari pasangan mereka

MENYEBUTKAN CARA-CARA PENANGANAN LUKA, P3K DAN MEMPRAKTEKAN CARA
MENJAHIT LUKA DAN STERILISASI ALAT.

 Fasilitator menyebutkan jenis menjadi :
Jenis luka
 Luka lama karena sudah terjadi pemborokan (busuk) ditandai dengan keluar nanah,

ulat, dan belatung
 Luka baru terjadi karena dibacok, tersangut dan darahnya masih baru

Cara menghentikan pendarahan yang tidak besar/sedikit
 Getah pisang
 Getah pisang
 Kapur dan tembakau
 Pakai daun seduduk
 Lendir bekicot
 Akar alang-alang dikunyah dan ditempelkan
 Semanggi
 Sarang laba-laba
 Bubuk kopi

Cara menghentikan pendarahan yang besar
 Diikat
 Pembakaran

Untuk penanganan luka lama
 Diiris tepi luka sampai keluar darah
 Kedua tepi luka ditemukan (untuk membentuk jaringan ikat)
 Dijahit

Cara memakai jarum dan benang untuk menjahit
 Jarum dijepit pakai alat penjepit
 Benang dimasukan kedalam lobang yang telah ada

 Fasilitator mengajak peserta untuk mempraktekan cara menjahit luka dengan
menggunakan kain dan peralatan jahit

MENYEBUTKAN CARA-CARA PENULARAN PENYAKIT DAN PENYEBABNYA.
 Fasilitator menyampaikan ebuah cerita kasus tentang :

Pak Bejo mempunyai 5 ekor kambing yang tidak pernah dikandangkan dan diberi
pakan seadanya, suatu ketika salah satu kambingnya menderita sakit batuk-batuk.
Setelah beberapa hari kemudian ternyata seluruh kambingnya telah mengalami
kejadian yang sama dan akhirnya semuan kambingnya mati.
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Dalam kelompok kecil bahas pertanyaan:
1. Apa yang terjadi dalam cerita tersebut diatas?
2. Kenapa bisa terjadi?
3. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan?
4. Tahukan Anda bagaimana penyakit berasal dan bagaimana bisa menyebar?

Hasil dikusi peserta
Kelompok satu
Apa yang terjadi dalam cerita tersebut diatas?

 Pak Bejo rugi 5 ekor kambing
Kenapa bisa terjadi?

 Karena Pak Bejo kurang pengalaman dab kurang perhatian terhadap kambingnya
Menurut Anda apa yang harus kita lakukan?

 Memberikan penyuluhan terhadap Pak Bejo
 Cara pemberian pakan, cara memelihara pakan, cara memelihara kambing, cara merawat

dan membersihkan kandang
Tahukan Anda bagaimana penyakit berasal dan bagaimana bisa menyebar?

Penyebab
 Kambing diliarkan dan tidak terawat
 Karena yang terjangkit tidak dipisahkan
 Karena adanya bakteri dan virus penyakit
Cara Penularan
 Melalui pernapasan
 Melalui makanan
 Melalui udara
 Melalui kandang

Kelompok Dua
Apa yang terjadi dalam cerita tersebut diatas?

 Pak Bejo tidak pernah memperhatikan ternaknya
Kenapa bisa terjadi?

 Karena kesehatan pakan dan kandang ternak diperhatikan
Menurut Anda apa yang harus kita lakukan?

 Menemui Pak Bejo dan keluarganya agar memberi penyuluhan cara beternak kambing dan
yang baik

 Memperkenalkan diri kita bahwa kita sukakeswan dan siap membantu setiap saat
Tahukan Anda bagaimana penyakit berasal dan bagaimana bisa menyebar?

Penyebab
 Lingkungan ternak tidak sehat
 Perubahan cuacapakan ternak tidak diperhatikan
 Ternak ternak yang sakit tidak diobati
Cara penularan
 Melalui udara
 Pakan
 Kontak langsung
 Kotoran ternak

Kelompok Tiga
Apa yang terjadi dalam cerita tersebut diatas?

 Ternak Pak Bejo tidak dirawat dengan baik dan cara pemberian pakannya juga seadanya,
sehingga kambing Pak Bejo Sakit

Kenapa bisa terjadi?
 Karena Pak Bejo kurang pengalaman dalam mengurus ternak kambing terutama perawatan

dan pemberian pakan tidak diperhatikan
Menurut Anda apa yang harus kita lakukan?
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 Seharusnya Pak Bejo bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman (ahli dalam
merawat ternak)

Tahukan Anda bagaimana penyakit berasal dan bagaimana bisa menyebar?
Penyebab
 Pemberian pakan tidak teratur
 Pengalaman minim
 Perubahan cuaca
Penularan
 Melalui pernapasan
 Kontak langsung dengan ternak
 Pakan, kandang, air minum yang sudah terkontaminasi oelh penyakit

Kelompok Empat
Apa yang terjadi dalam cerita tersebut diatas?

 Karena Pak Bejo tidak berpengalaman beternak kambing

Kenapa bisa terjadi?
 Karena Pak Bejo kurang memperhatikan kesehatan kambingnya sehingga sakit

Menurut Anda apa yang harus kita lakukan?
 Karena kita telah dilatih menjadi sukakeswan, kita melakukan cara pengobatan dan ngasih

pengarahan kepada pak Bejo
Tahukan Anda bagaimana penyakit berasal dan bagaimana bisa menyebar?

Penyebab
 Kesehatan dan kebersihan kandang kurang bersih
 Perawatan kesehatan kurang
Penularan
 Melalui udara
 Kotoran ternak
 Pakan

 Fasilitator menambahkan dari hasil diskusi peserta
Penyebab penyakit

 Virus diobati dengan vaksin
 Bakteri diobati dengan antibiotik
 Parasit ada dua

Parasit didalam tubuh yaitu cacing
Parasit diluar tubuh yaitu caplak, jamur dan

Penularan penyakit
 Kontak langsung
 Melalui udara
 Melalui kandang (tempat yang dicampur)
 Melalui perkawinan (keguguran menular)

MENENTUKAN JENIS PENYAKIT YANG BIASANYA MUNCUL PADA TERNAK DAN
MENYEBUTKAN GEJALA-GEJALA BEBERAPA JENIS PENYAKIT YANG SERING MUNCUL

 Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok diskusi berdasarkan ternak yang
mereka pelihara. Dengan tugas, menggambar ternak dan menuliskan penyakit yang
sering muncul dimeta plan dan ditempel pada bagian gambar yang sering diserang.

 Setelah selesai menggambar fasilitator mengajak peserta untuk tukar lembaran
kerja dan menambahkan bila ada yang belum termasuk selanjutnya berdiri
mengamati gambar yang telah selesai.

 Peserta diminta untuk menuliskan nama penyakit pada meta plan. Selanjutnya
penyakit tersebut kedalam sistem pencernaan, pernapasan, reproduksi, kulit dan
lain-lain
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Hasil diskusi peserta
Pencernaan Pernapasan Reproduksi Kulit Lain-lain

 Mencret
 Cacingan
 Masuk angin

(kembung)
 Sariawan

 Batuk
 Flu

 Mandul
 Mastitis
 Susah

melahirkan
 Kegururan

 Kuku lecet
 Infeksi pusar
 Kudis
 Bisulan
 Kaki bubulan
 Totolen

 Sapi gila
 Sakit mata
 Pincang
 Cacing

mata
 Luka/lecet

Unggas  Flu burung  Gumboro  Tetelo 
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Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kerja dengan mendiskusikan
Hasil diskusi kelompok
Nama penyakit Gejalanya Penyebab Kapan terjadi Pengobatan yang diberikan

Luka / lecet
 kuku terlalu panjang
 Pincang
 Ulat

Lantai kandang kerasn dan
tajam

Pada saat dikandang

 Kuku dipotong
 Luka yang dihinggapi ulat, ulat

diangkat dan diberi disinfektan atau
air tembakau

 Kandang harus bersih dari kotoran dan
kering

Bisulan

 Hewan menunjukan
ketidaknyamanan

 Sejumah besar camplak ditemukan
didaerah yang berambut sedikit,

 Kulit terdapat bercak merahbekas
gigitan camplak

 Terus garuk-garuk

Cacar, benjolan pada kulit
terutama disekitar mulut
rambing

 Kandang harus bersih dari kotoran dan
kering

Kudis
Gatal-gatal berbentuk lingkaran yang
tumbuh dikulit
Rambut rontok

Parasit yang berada dalam
kulit
Kandang kotor
Jamur

 Di oles dengan oli bekas
 Pucuk daun jati yang diremas dan

dioles pada kulit yang terkena kudis
 Belerang
 Kalau sudah terlalu parah dapat

diberikan suntikan
 Dipisahkan dari ternak lain yang

belum tertular.
 Jaga kandang agar tetap kering dan

bersih.
 Kandang harus dibersihkan dan

disemprot

Sakit mata

Kotoran agak encer
Bulu kusam dan berdiri
Badan kurus
Mata pucat
Nafsu makan kurang

Cacingan

 Dapat berikan obat cacing dan salep.
 Dapat juga dikasih air daun sirih yang

diremas.
 Air jeruk nipis
 Dikencingi
 Lalat harus dikurangi dan dibersikan

 Siklus hidup caplak adalah setelah kenyang menghisap darah akan jatuh ketanah bertelur dan nempel pada rumput selanjutnya akan
hinggap pula pada ternak yang lain.

 Bagian yang terkena kudis dikerok dengan memakai cairan kimia dan dapat dilihat dibawah mikroskop. Virus yang menyebabkan penyakit
ini menghisap darah sehingga menjadikan ternak gatal.

 Mata berair terus ada yang sakit mata, dan ada yang menangis.
 Kudis pada ternak bisa menular kepada manusia, setelah mengobati tangan harus dibersikan.



Pelatihan
Sukarelawan Kesehatan Hewan

(SUKAKESWAN)

Kerjasama Heifer International Indonesia dan SSFFMP
Palembang, 17 -22 Juli 2006

29

Hasil diskusi kelompok
Nama penyakit Gejalanya Penyebab Kapan terjadi Pengobatan yang diberikan

Infeksi penyakit
pada pusar

 Timbul nanah pada pusar
 Berair
 Ada belatung
 Bau busuk

 Kotoran/lalat
6-7 hari setelah
kelahiran

 Bisa diobati dengan tumbuhan
tradisional

 Air tembakau
 Kapur barus

Mastitis
 Ambing membengkak dan kemerah-

merahkan dan sakit

 Iritasi pada puting
susu

 Infeksi

Setelah
melahirkan/pada
masa menyusui

 Ambing diperas kemudian diolesi obat
tradisional (rempah)

 Daun melati, kemangi, bayam direbus
dan diminumkan

Susah
melahirkan

 Terjadi pendarahan
 Mengeluarkan lendir dari alat kelamin

 Rongga panggul
sempit

 Posisi janin salah

Pada saat
kehamilan sudah
cukup umur

 Posisi janin dibenarkan baru ditolong.


Keguguran/janin
mati benda
keras

 Janin mati didalam kandungan
 Infeksi
 Dicampur antara jantan dan betina

 Terbentur benda keras
Sebelum masa
kelahiran

 Dipisahkan dari kandang yang ada
pejantannya

Hasil diskusi kelompok
Nama penyakit Gejalanya Penyebab Kapan terjadi Pengobatan yang diberikan

Pincang  Keseleo
 Terjepit
 Keseleo

 Asam jawa, abu dapur dan garam
diaduk dan tempelkan

 Dikasih penghangat (balsem, beras
kencur, jahe, serai) ditumbuk dan
ditempelkan

Bubulan  Sisik mengelupas
 Kandang kotor
 Tungau

 Dibersihkan dan dicuci pakai air
hangat lalu di olesi pinang,
sambiloto, brotowali

 Pepaya dibelah dan setelah hangat
kuku ditempel pada ayam

Cacing mata  Matanya berair
 Cacing
 Infeksi

 Dikasih obat cacing
 Dan obat tradisional
 Cacing diambil dan dikeluarkan

pakai pinset

Flu pada
kambing

 batuk-batuk
 keluar lendir dari hidung

 Perubahan cuaca
 Kandang terlalu lembab
 Kelebihan populasi di kandang
 Alergi

 Menghangatkan dada dengan
balsem, jahe, serai

 Serbuk kampur
 Kapur barus ditumbuk dan dioleskan

didadanya.

 Dibawah sisik yang mengelupas ada virus yang menyerang pada kaki ayam
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Hasil diskusi kelompok
Nama penyakit Gejalanya Penyebab Kapan terjadi Pengobatan yang diberikan
Cacingan  Bulu kusam

 Lesuh
 Napsu makan berkurang
 Badan kurus
 Mata pucat

 Makan rumput basah pada pagi
hari.

 Kandang kotor

Setelah memakan
rumput yang ada
bakteri

 Dikasih obat cacing
 Kandang dibuat tempat makan

sendiri

Mencret  Buang air besar encer
 Nafsu makan berkurang
 Badan nampak lesu

 Makan rumput yang terlalu
mudah dan masih ada embunnya

Segera setelah
memakan rumput
ataupun pakan yang
mengandung mineral

 Diberikan teh pahit dan diberi
garam

 Hal. 51-52 Hand out

Sariawan/ORF  Mulut nampak melepuh
 Nafsu makan berkurang
 Sering keluar air dari mulut

 Infeksi
 Terlalu banyak dikasih zat yang

mengandung mineral

Satu minggu setelah
memakan vitamin
dan mineral

 Diberi salep antibiotik
 Pinang, kunyit ditambah minyak

kelapa dan dioleskan
Masuk angin  Perut kembung

 Air liur kental
 Badanya lesu
 Nafsu makan berkurang
 Gelisah

 Makan rumput mudah
 Dikasih daun singkong
 Terlalu banyak makan daun

kacang-kacangan

Saat kekurangan
makanan dan setelah
makan rumput yang
banyak mengandung
embun

 Digosok /diberi minum dengan
minyak angin/minyak sayur

 Diberi minum air soda
 Ditusuk bagian yang kembung

dengan pisau, bambu atau bahan
berongga yang steril

 Kandang sapi/kambing untuk mengusir nyamuk dan untuk menghangatkan ternak.
 Daun ubi dapat bisa diberikan kepada kambing dengan dilayukan
 Pengirisan pada kuping agar ternak bergerak sehingga angin dapat keluar
 Rumput mudah bisa menyebabkan kembung karena banyak air dan kurang serat kasar.
 Rumput basah bisa menyebabkan cacingan karena ada telur
 Siklus hidup cacing gilig adalah keluar dari kotoran dan melekat pada ternak
 Cacing hati siklusnya adalah lewat bekicot dan nempel dirumput dan dimakan ternak
 Cacing pita ditularkan melalui daging yang hidup pada sapi dan babi.

Hasil diskusi kelompok
Nama penyakit Gejalanya Penyebab Kapan terjadi Pengobatan yang diberikan
Luka dibacok  Bulu kusam

 Lesuh
 Napsu

 Tersangut kawat
 Tergores benda tajam

Setelah memakan
rumput yang ada
bakteri

 Diberikan air tembakau
 Kunyit yang diparut dan dicampur

dengan minyak sayur dan dioleskan
Batuk  Nafas ngorok   dihangati didadanya.
Mandul  Belum pernah melahirkan  Terlambat dikawinkan

 Terlalu gemuk
 Faktor hormon



Totolen  bintik   bintil diiris dan setelah bersih
diolesi betadin

 Kalau kita menusuk lambung apakah dibiarkan atau perlakuan selanjutnya bagaimana karena berlobang apakah tidak menyebakan
penyakit yang lain.

 Penusukan dilakukan dengan cara miring sehingga lobang akan saling menutup, pada bagian luar dikasih obat merah.
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MENYEBUTKAN BEBERAPA PENYAKIT YANG DITULARKAN OLEH HEWAN KEPADA
MANUSIA
 Fasilitator menyampaikan kepada peserta sebuah cerita kasus :

Ibu Bejo memiliki beberapa ekor anjing yang dilepaskan begotu saja, Belki anjing tersebut
sangat berjasa membantu menjaga ladanganya dari serbuan babi hutan. Suatu saat
anjingnya menggigit orang dan siapa saja yang ada didekatnya. Akhirnya tetangga yang
digigit tersebut harus dilarikan kerumah sakit karena malamnya demam sangat tinggi

Bahan diskusi
1. Apa yang terjadi dari cerita tersebut?
2. Kenapa bisa terjadi ?
3. Menurut anda apakah ada penyakit hewan yang menular ke manusia? Apa saja?

Hasill diskusi peserta
Apa yang terjadi dari cerita tersebut?

 Anjing tersebut sudah terjangkit rabies

Kenapa bisa terjadi ?
 Karena anjing sudah membunuh babi hutan dan terjangkit virus rabies

Menurut anda apakah ada penyakit hewan yang menular ke manusia? Apa saja?
Bisa menular kepada manusia yaitu :

 Rabies
 Cacingan
 Flu burung
 Kudis
 Kurap

Hasil dikusi kelompok
Apa yang terjadi dari cerita tersebut?

 Bu Bejo tidak mengetahui bahwa Bleki ternyata menderita penyakit berbahaya yang
dapat menular kepada manusia

Kenapa bisa terjadi ?
 Karena Bu Bejo tidak pernah memeriksakan anjingnya Bleki ke petugas kesehatan hewan

Menurut anda apakah ada penyakit hewan yang menular ke manusia? Apa saja?
Ada penyakit hewan yang menular kepada manusia seperti :
 Rabies
 Anthrax
 Flu burung (Avian Influeneca)
 Demam berdarah

Apa yang terjadi dari cerita tersebut?
 Dari cerita tersebut kami tarik kesimpulan bahwasanya seorang majikan harus bisa

memberikan sedikit toleransinya diluar tanggung jawab ataupun atas tugas yang
diberikannya

Kenapa bisa terjadi ?
 Karena adanya tekanan-tekanan dari majikan sehingga ada luapan rasa amarah sang

anjing

Menurut anda apakah ada penyakit hewan yang menular ke manusia? Apa saja?
Ada, yaitu rabies,
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Apa yang terjadi dari cerita tersebut?
 Dari cerita tersebut ternyata Ibu Bejo kurang menjaga anjingnya dengan baik sehingga

dia menggigit tetangganya, padahal anjingnya tersebut sangat berjasa sekali, terutama
dalam menjaga ladangnya dari serbuan babi hutan

Kenapa bisa terjadi ?
 Karena Ibu bejo tidak memberi suntikan rabies pada anjingnya tersebut, sehingga yang

digigit bisa tertular rabies

Menurut anda apakah ada penyakit hewan yang menular ke manusia? Apa saja?
Ada penyakit hewan yang bisa menular kepada manusia yaitu

 Kudis
 Rabies
 Anthrax
 Flu burung

Hasil Evaluasi 19 Juli 2006
Hal yang disukai Hal yang perlu diperbaiki

 Membuat gambar ternak sapi  Tepat waktu (peserta masih terlambat)
 Nonton film rabies  Sangsi untuk peserta yang terlambat
 Nama penyakit yang ditempel di

gambar kambing (17 jenis)
 Sangsi untuk fasilitator yang terlambat

 Belajar sambil bermain  Penjaga waktu memberi tahu peserta
 Selera makan bertambah  Kerjasama dalam kelompok kerja
 Fasilitator menguasai materi  Peserta aktif semua
 Peserta sehat semua 
 Kasus masuk angin yang kerok 
 Tahu jenis, akibat dan cara pengobatan

tradisional
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Meditasi dan Refleksi, Kamis 20 Juli 2006

 Petugas mengajak peserta untuk berdiri dan berdoa untuk memulai kegiatan pada
hari ini, selanjutnya diminta menyebutkan apa yang diingat dari yang dipelajari
pada hari sebelumnya dengan menyerahkan ternak yang disimbolkan dengan benda

 Pengukuran berat badan ternak
 Peserta tambah akrab
 Ada obat tradisional untuk ternak
 Menggambar kambing
 Cara mengatasi penyakit ternak
 Nama-nama penyakit ternak
 Cara pencegahan penyakit ternak
 Tugas sukakeswan sering diangap remeh oleh masyarakat
 Cara menghitung berat badan
 Penyakit jamur pada ternak
 Peserta yang tidur
 Mengolongkan dan membedakan jenis penyakit
 Sebab penyakit rabies
 Penyakit ternak kambing
 Tanda – tanda ternak birahi
 Pengobatan tradisional untuk ternak

 Petugas mengajak peserta untuk bersama meyebutkan yel-yel, sukakeswan dengan
terpuk tangan secara bersama.

MENYEBUTKAN CIRI-CIRI DARI RABIES DAN TINDAKAN YANG HARUS DITEMPUH DALAM
MENANGANI PENYAKIT RABIES.
 Fasilitator mengajak peserta untuk menonton film study kasus tentang penyakit

rabies di Sumatera Barat, cara penularannya dan tindakan apa yang dilakukan bila
ditemui penyakit rabies baik pada anjing maupun penularan pada manusia

 Bersama peserta menyebutkan ciri-ciri dari rabies

RABIES

Merupakan penyakit yang cepat menular dan berbahaya yang dapat menyerang semua
hewan termasuk manusia. Penyakit ini disebabkan oleh suatu jenis virus yang terbawa
melalui air liur hewan yang terkena dan penularannya melalui gigitan hewan tersebut. Masa
inkubasi (waktu mulai tertulas sampai dengan menunjukkan gejala) sangat bervariasi
tergantung dari lokasi gigitan, semakin dekat dengan otak gejala yang muncul akan
semakin cepat, karena yang diserang oleh virus adalah otak. Ada yang muncul kurang dari 2
minggu, tetapi ada yang samapai 2 tahun. Penyakit ini sangat mematikan dan tidak ada
obatnya.

Gejala:

Ada dua bentuk penyakit ini:

1. Bentuk kelumpuhan

a. Kelumpuhan mulut

b. Ketidakmampuan untuk menelan makanan

c.Ketidakmampuan untuk berdiri dan berjalan

2. Gejala mematikan “Anjing Gila” dimana hewan/manusia yang terkena selau berusaha
menggigit apa saja yang ada didekatnya.
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Pencegahan:

a. Vaksinasi terhadap penyakit ini

b. Mengikat ternak yang dicurigai sudah tergigit

Pengobatan: Tidak ada pengobatan yang bisa membantu

Penting melakukan observasi terhadap ternak yang baru saja menggigit (jangan langsung
membunuh anjing yang baru menggigit!!!). Masa inkubasi ternak yang sudah menunjukkan gejala
“Anjing Gila” paling lama ádalah 2 minggu, jadi apabila dalam wamtu tersebut hewan yang
menggigit mati, dianjurkan untuk malakukan diagnosa laboratorium (ambil kelenjar di bawah
otaknya) untuk memastikan bahwa hewan tersebut mengindap rabies. Apabila manusia tergigit
anjing yang positif rabies, maka harus segera diberikan suntikan Serum Anti Rabies (SAR).

 Fasilitator menerangkan bila ada anjing yang terkena rabies dibunuh, dan untuk
pencegahan anjing sebaiknya di periksakan kepada petugas kesehatan hewan
secara teratur untuk mengetahui dan memberikan vaksin anti rabies terhadap
ternak

Pertanyaan dan tanggapan

Apakah darah bekas gigitan anjing pada benda tajam bisa menularkan apa tidak?
 Virus rabies hidup di air ludah, tapi tidak menular lewat darah. Tapi kita harus menjaga

bila menemukan darah berkas gigitan anjing pada benda tajam. Rabies juga ada pada
tikus karena digigit kucing.

Apakah berbahaya bulu babi yang digigit anjing (ada kemungkinan terkena rabies atau tidak)?.
 Kita tidak tahu ada virus apa di bulu babi. Hewan pemakan daging lebih tahan terhadap

bulu.

Apakah vaksin untuk hewan dan manusia sama atau tidak (rabies)?
 Vaksinnya berbeda terhadap hewan dan manusia memakai serum. Harga vaksin rabies

untuk hewan lima ribu. Serum untuk rabies pada manusia menghabiskan sekitar dua juta.
Untuk lebih memastikan rabies atau tidak anjing telah menggigit dibiarkan beberapa
hari, anjing akan mati bila positif rabies.

MENYEBUTKAN CIRI-CIRI PENANGANAN DAN CARA PENCEGAHAN FLU BURUNG

 Fasilitator meminta peserta untuk membagi diri dalam kelompok diskusi,
berdasarkan bulan lahir peserta
Bahan diskusi

1. Apa penyebab flu burung
2. Bagaimana gejalanya
3. Bagaimana penularannya pada unggas dan manusia
4. Bagaimana pencegahan flu burung

Hasil diskusi kelompok Oktober Desember
Penyebab flu burung

 Disebabkan oleh virus yangmenyerang sistem pernapasan

Bagaimana gejalanya
 Kematian dalam jumlah yang banyak dan cepat
 Ada bintik kemerahan
 Keluar lendir dari hidung
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Bagaimana penularannya pada unggas dan manusia
 Melalui sistem pernapasan dan udara
 Kotoran hewan yang sudah terjangkit flu burung

Bagaimana pencegahan flu burung
 Pemberian Vaksin secara teratur
 Hindari konsumsi daging yang terjangkit flu burung
(Willi, Agus, Eko, Doli, Sisyanto, Iwan)

Hasil diskusi kelompok Juli September
Apa penyebab flu burung

 Disebabkan oleh virus yang berasal darii luar negeri

Bagaimana gejalanya
Unggas

 Ayam yang sehat lalu kejang-kejang
 Mutar-mutar
 Keluar lendir
 Mati

Hewan
 Mengalami kejang
 Suhu badan semakin meningkat
 Mati

Manusia
 Demam panas yang tidak turun
 Terganung daya tahan tubuh

Bagaimana penularannya pada unggas dan manusia
Unggas

 Virus menyebar lewat udara
Manusia

 Mengkonsumsi daging yang sudah terkontaminasi flu burung

Bagaimana pencegahan flu burung
 Membasmi unggas yang terkena flu burung (dibakar, dibersihkan, dan dikubur)

(Aisah, Tati, Teti,, Joko.s, Sakirin, Narti)

Hasil diskusi kelompok Setengah tua
Apa penyebab flu burung

 Virus yang menyerang sistem pernapasan
 Ditularkan dari hewan lain

Bagaimana gejalanya
Ayam

 Cepat mati
 Jengger berwana biru
 Dari hidung mengeluarkan cairan
 Kaki berwarna biru dan mengeluarkan bintik merah

Bagaimana penularannya pada unggas dan manusia
 Melalui pernapasan /udara
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Bagaimana pencegahan flu burung
 Memberikan vaksin secara teratur
 Menghidari pemelihraan bersama
 Diberikan temu lawak dan temu hitam seratbuah mojo, diparut dan diberikan minum

pada ternak yang terjangkit
( Supomo, Sunarti, Ikbal, Lina, Ani)

Hasil diskusi kelompok Tua
Apa penyebab flu burung

 Virus H5 N1

Bagaimana gejalanya
 Keluar lendir dari hidung
 Menyebabkan kematian yang sangat cepat
 Demam pada suhu badan yang tinggi

Bagaimana penularannya pada unggas dan manusia
 Lewat udara /pernapasan
 Kontak langsung

Bagaimana pencegahan flu burung
 Vaksinasi secara teratur
 Memasak daging sampai matang
 Memusnakan unggas yang sudah terjangkit flu burung
 Daerah endemis di isolasi

(Heru, Yusrizal, Yulinda, Ema, Warisman, Legiman)

 Fasilitator menjelaskan kembali tentang penyebab flu burung, gejalanya,
penularan, dan cara pencegahan

Bagaimana cara pemakaian desinfektan
 Desinfektan digunakan untuk membersihkan kandang yang terkontaminasi, dengan cara di

semprot.

MENGKATEGORIKAN JENIS-JENIS OBAT KIMIAWI, DAN MENYEBUTKAN CARA-CARA
KERJA BEBERAPA JENIS OBAT.

 Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah pernah memakai obat kimia baik
untuk ternak maupun untuk manusia dan diminta untuk ditulis di meta plan

Obat-obat kimia yang pernah dipakai

Pengurang rasa
sakit/panas

Hormon Antibiotik Vaksin Penenang Lainnya Antiseptik

 Paramek  Progestin  Penecilin  Tetanus  Volium  Viks 44  Betadi
ne

 Contrek  Pil KB  Tetraclor  BCG  Penenan
g

 Konidin  Alkoh
ol

 Antalgin  Amoxilin  DPT  Lidoxan  Komix
 Panadol  Ampicilin  Teksoit  CTM
 Bodrex  Cotri

moktasol
 ND  Lelap
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 Sanaflu  tetracilin  Rabies  Irex
 Ultraflu  Apropinsulfat  SAR  Pilkita
 Ponstan  Hufagrif
 Neorodek  Fungiderm
 Riboquin
 feminax
 Viagra
 Paracetamol

Obat Cacing Vitamin dan
Mineral

 Combatrin  B1
 Upixon  B2

 B12
 Scot emulsin
 Vitacimin
 Sangobion
 B. Complex

 Bila kita pergi berobat ke petugas kesehatan diberi obat tiga macam
 Antibiotik
 Pengurang rasa sakit
 CTM (manfaat yang diambil adalah efeknya supaya obat diatas lebih bisa bekerja

efektif)
 Serum anti bisa ular ada tapi sulit ditemukan/didapat.
 Ekstasi adalah obat yang berfungsi untuk merangsang saraf dan menjadikan sipemakai

tenang dan lupa/tidak sadar.
 Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup yang

kecil/bakteri.
 Antibiotik dikategorikan dua (jangakuan luas bisa membunuh banyak jenis bakteri,

dan jangkauan sempit hanya membunuh beberapa bakteri).
 Jenis antibiotik luas adalah ampicilin,
 Jenis antibiotik yang sempit jangkauannya
 Setiap obat kimia mempunyai batas akhir pemakaian (kadaluarsa)
 Anti biotik dianjurkan untuk dipakai selama 3 -5 hari. Bila kurag dari 3 hari kuman

tidak mati sempurna. Bila memakai antibiotik terbagi dua ada yang long Action dan
yang daya obatnya tidak lama.

Dimana perbedaan pada yang jangkauan (spektrum) luas dan jangkauan (spektrum) sempit
 Yang biasa dijual dipasaran adalah jangkauan (spektrum) luas. Untuk jangakauan spektrum

luas (Oksi). Obat yang bisa dipakai untuk manusia bisa dipakai untuk ternak. Antibiotik
biasanya berbentuk kapsul.

 Dalam ilmu bakteriologi ada dua jenis gram positif (gram +) dan gram negatif (gram -)
(kedua-duanya) jangkauan luas.

Apa fungsi warna pada kemasan obat
 Itu menandakan kondisi tertentu, merah dosis tinggi dan dibeli untuk resep dokter. Pada

hewan tidak ada tanda akan tetapi selalu dikasih keterngan harus dengan resep dokter
hewan

Obat manusia untuk hewan apakah dosisnya sama
 Dosis yang diberikan tidak sama karena pada hewan berdasarkan berat badan dan jenis

hewan. Dan dosis sapi biasanya 10 kali dosis manusia. Dosis manusia disamakan dengan
dosis pengobatan yang diberikan pada anjing.

Paracetamol apakah hanya untuk menghilangkan sakit atau penurun panas
 Paracetamol bisa kedua-duanya.karena cara kerjanya
Kalo untuk protozoa bisa tidak diberikan antibiotik yang disebutkan diatas
 Protozoa ada obat khusus untuk protozoa
Apakah obat yang kadaluarsa bisa diberikan
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 Obat yang kadaluarsa tidak dianjurkan untuk diberikan(antibiotik). Untuk vitamin bila tidak
berubah warna masih bisa dipakai

Apakah vaksin untuk bayi bisa dipakai untuk anak ayam.
 Vaksin tidak bisa dipakai untuk beberapa penyakit akan tetapi untuk kasus yang khusus
Tempat pemberian obat suntik
 Didaging .pembulu darah, dipusar, didalam rahim, dubur, hirup dan dibawah kulit.(lihat

hand out/buku pegangan hal. 35)
 Vaksin adalah memasukan bibit penyakit yang sudah dilemahkan/dimatikan kedalam tubuh,

kebal karena divaksin karena bibit penyakit ada anti gen dan ditubuh ada antibodi
(dirangsang untuk membentuk anti bodi). Hewan/orang yang sakit tidak bisa membentuk
antibody, sehingga dianjurkan kepada kondisi sehat dan tidak boleh untuk yang sakit. Anti
body yang dibawah sejak lahir adalah antibody yang umum dan tidak khsusus.

Ada 2 macam vaksin
 Inaktif berasal dari virus yang dimatikan(anti body yang terbetuk lemah, dan bisa disimpan

di kantong, sisanya masih bisa dipakai)
 Aktif berasal dari virus yang dilemakan (antibodi yang lebih kuat, harus disimpan di kulkas

karena virusnya baru dilemahkan dan harus dijaga keberlangsungan hidupnya. Bila telah
digunakan harus dibuang, tidak bisa dipakai)

 Dosis pengobatan selalu dituliskan didalam kemasan obat, dosis untuk air minum memiliki
aturan.

 Untuk ternak ayam(unggas yag diberikan lewat minum) harus ditentukan kebutuhan air
minum /hari/ekor. Ayam minum 300 - 350 ml/hari/ekor untuk ayam kampung. Dan untuk
ayam negri kebutuhan air minum mencapai 400 ml/hari/ekor. Pemberian antibiotik
dberikan pada pagi hari. Obat yang bersisa banyak berarti obat tersebut tidak
efektif/efisien, sehingga kita perlu tahu dulu kebutuhan minum untuk beberapa ekor
ternak. Cara perhitungan pemberian obat peroral (lewat air minum) untuk unggas

 Biasanya di dalam brosur obat disebutkan bahwa pemberian obat dengan dosis 1 gram per
2 liter air minum. Sebelum pemberian obat tersebut kita harus terlebih dahulu mengetahui
kebutuhan air minum untuk jenis dan umur unggas.

Contoh perhitungan.
 Disuatu peternakan terdapat 100 ekor ayam dewasa jantan dan betina. Diketahui bahwa

seekor ayam dewasa membutuhkan air minum 350 ml/ ekor/ hari. Berarti untuk 100 ekor
ayam membutuhkan 350 ml x 100 ekor = 35.000 ml = 35 liter air minum.

 Dosis 1 gram/ 2 liter. Berarti kebutuhan obat = 1 gram x 35 liter = 17,5 gram obat
2 liter

Kapan obat diberikan?
 Berikan obat pada pagi hari minimal 3 hari berturut-turut
Bagaimana cara pemberian obat.
 Usahakan obat yang sudah larut dalam air habis selama 3 jam
 Jadi air minum yang digunakan untuk melarutkan obat diupayakan dapat habis hanya 3 jam

setelah diberikan. Setelah itu ayam diberikan air putih biasa sampai besok pagi dan
diulangi dengan pemberian obat.sebelum pemberian obat ayam harus dipuasakan terlebih
dahulu selama lebih kurang 3 jam.

Obat cacing terbagi menjadi 2 spektrum yaitu :
 Spektrum luas antara lain Albendazol untuk pengbatan cacing gelang, cacing pita dan

cacing hati.
 Spektrum sempit antara lain piperazine untuk cacing pita dan birantal (untuk manusia

Combatrin)
 Ada juga obat cacing yang diberikan oxfer atau Verm O

MEMBUAT MATRIKS MANFAAT/KEKURANGAN TANAMAN OBAT TRADISIONAL
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 Fasilitator meminta peserta untuk menceritakan study kasus tentang :

Pak Simbolon dan Pak Karto sama-sama mempunyai beberapa ekor kerbau. Suatu hari
kerbau Pak Karto dan Pak Simbolon sakit mencret, didesanya suda terdapat 2 orang
sukakeswan, yaitu Pak Sembiring dan Ibu Nasution. Pak Simbolon memanggil Ibu Nasution
yang kemudian mengobati kerbaunya denan ramuan tanaman-tanaman yang ada disekitar
desanya. Sedangkan Pak Karto memanggil Pak Sembiring, kumudian Pak Sembiring kekota
untuk mencari obat dan sorenya baru sampai kedesa. Setelah diobati kedua Sukakeswan
tersebut kerbau kedua petani tersebut akhirnya sembuh.

Bahan diskusi
1. Dari cerita tersebut, apakah yang terjadi
2. Mengapa hal itu bisa terjadi
3. Tuliskan kelebihan dan kekurangan dari obat tradisional dan kimia !

 Fasilitator membagi peserta kepada kelompok tugas yang telah disepakati (baung,
toman, belido, gabus).

Hasil dikusi kelompok Baung
Dari cerita tersebut, apakah yang terjadi
 Cerita diatas mencerminkan sebuah tanggung jawab, tugas, kepercayaan masyarakat

terhadap sukakeswan didesa tersebut, yang berhasil mengobati ternak

Mengapa hal itu bisa terjadi
 Karena didesa tersebut jauh dari jangkauan dinas kesehatan hewan, adanya sukakeswan

didesa tersebut sangat dibutuhkan, meskipun dalam pengobatan mereka menggunakan
cara yang berbeda

Tuliskan kelebihan dan kekurangan dari obat tradisional dan kimia !
Kelebihan obat tradisional
 Mudah didapat
 Ekonomis

Kekurangan obat tradisional
 Proses pembuatan lambat
 Daya kerjanya lambat

Kelebihan obat kimia
 Praktis
 Akurat

Kelemahan obat kimia
 Mahal
 Susah didapat

Hasil dikusi kelompok Belido
Dari cerita tersebut, apakah yang terjadi

 Pak Karto dan Pak Simbolon kurang memperhatikan kesehatan kerbaunya sehingga
kerbaunya mencret, padahal didesanya sudah ada sukakeswan yang bisa memberikan
pengobatan secara tradisional

Mengapa hal itu bisa terjadi
 Karena Pak Karto dan Pak Simbolon tidak memperhatikan kebersihan kandangnya

Tuliskan kelebihan dan kekurangan dari obat tradisional dan kimia !
Kelebihan obat tradisional

 Mudah didapat
 Murah
 Tidak ada efek samping

Kekurangan obat tradisional
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 Lama meramu
 Lama reaksi

Kelebihan obat kimia
 Praktis
 Cepat reaksi
 Ada aturan/dosisnya

Kekurangan
 Mahal
 Ada efek samping
 Sulit didapat

Hasil dikusi kelompok Gabus
Dari cerita tersebut, apakah yang terjadi
 Ternyata kerbau Pak Karto dan Pak Simbolon sakit mencret, dan Pak Simbolon memanggil

ibu Nasution yang sudah menjadi Sukakeswan untuk mengobati kerbaunya yang sakit
mencret, sehingga kerbau tersebut menjadi sembuh

Mengapa hal itu bisa terjadi
 Karena didesa tersebut sudah ada Sukakkeswan yang selalu menggunakan obat-obatan

tradisional dan obat kimia
Tuliskan kelebihan dan kekurangan dari obat tradisional dan kimia !

Obat tradisional Obat kimia
Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan

 Mudah didapat
dan harganya
terjangkau

 Reaksi obat
cepat

 Bisa ditanam
sendiri

 Dosis sudah
ditentukan

 Ramuan bisa
diproses sendiri

 Proses pembuatan
agak rumit

 Praktis

 Menimbulkan
efek samping

 Harga mahal

Hasil dikusi kelompok Toman
Dari cerita tersebut, apakah yang terjadi

 Obat kimia dan obat-obatan tradisional sama-sama bisa menyembuhkan penyakit
mencret. Pada hewan kerbau, sesuai dengan jenis dan kegunaan obat

Mengapa hal itu bisa terjadi
 Karena kedua sukakeswan sudah sama-sama mengetahui obat mencret, baik obat kimia

maupun obat tradisional
Tuliskan kelebihan dan kekurangan dari obat tradisional dan kimia !

Obat kimia Obat tradisional
Kelebihan Kelebihan
 Ada aturan penggunaan (dosis)  Murah
 Reaksi cepat  Ada disekitar kita
 Praktis  Tidak mempunyai efek samping
Kekurangan Kekurangan
 Mahal  Reaksi agak lambat
 Sulit didapat  Proses membuat ramuan obat agak lama
 Tenaga kesehatan harus benar-benar ahli  Kurang higienis
 Efek samping yang bisa membahayakan
 Mudah rusak

 Fasilitator mengulas kembali apa yang telah disampaikan dalam diskusi kelompok
setelah presentasi.
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MENYEBUTKAN JENIS-JENIS TANAMAN TRADISIONAL UNTUK PENGOBATAN BEBERAPA
JENIS PENYAKIT.

 Fasilitator menanyakan kepaa peserta apakah ada peserta yang mempunyai
pengalaman memberikan pengobatan
Pengobatan sapi yang keseleo dengan abu, garam dan asam jawa dicampur dan
dioleskan pada tempat yang keseleo (Ikhwan

 Fasilitator membagi peserta untuk berdiskusi tentang
1. Nama-nama penyakit apa yang pernah ditemui
2. Pengobatan tradisional apa yang telah diberikan

Hasil dikusi kelompok Baung
Sakit Porang
Bahan

 Daun bambu segenggam kering
 Daun jati 10 lembar kering
 Daun klueh 10 lembar kering

Cara meramu dan pemberian
 Semua bahan dibersihkan dan dibakar jadi abu, lalu direndam satu malam dengan air  1

liter lalu disarin dan diminumkan
Mata kambing sakit
Bahan, cara pembuatan dan

 Jeruk nipis dibelah menjadi dua diperas dan diteteskan di matanya selama 3 hari
berturut-turut.

Cacingan pada ayam
Bahan

 Ambil buah pepaya lalu di belah menjadi dua diambil bijinya lalu dikeringkan.
Cara pengobatannya

 Masukan 2-3 butir biji pepaya kemulut. Lakukan 2-3 hari secara berturut-turut

Hasil dikusi kelompok Belido
Pengobatan Mencret
Bahan

 Kunyit 5 jari
 Jambu bol 3 biji
 Asam dan garam secukupnya

Cara membuat
 Bahan dicampur dan ditumbuk halus ditambah air hangat 1 gelas lalu diminumkan ke

ternak
Pengobatan masuk angin
Bahan

 Arang kayu ½ besar telur ayam
 Garam 1 sendok makan
 Daun oyong

Cara membuat
 Ditumbuk halus dikasih air ½ gelas kemudian diminumkan keternak.

Kelompok Belido
(Joko, Sunarti, Sakirin, Susianto, Ani)

Hasil dikusi kelompok Toman
Keseleo pada sapi
Bahan

 Garam
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 Asam jawa
 Abu dapur
 Air

Proses pembuatan
 Semua bahan dicampur rata, diaduk kemudian ditempel ditempat yang keseleo
 Bungkus dengan kain

Infeksi Pusar
Bahan

 Tembakau
 Minyak goreng

Cara pembuatan
 Bahan obat dicampur, peraskan ketempat yang terinfeksi, ampasnya ditempelkan.

Hasil dikusi kelompok Gabus
Untuk Penyakit Mencret Pada Sapi
Bahan

 Kunyit
 Daging jambu klutuk (putik)
 Asam jawa
 Putik sawo
 Air garam

Cara membuat
 Semua bahan yang tersedia diparut satu-satu
 Bahan yang sudah diparut dicampur menjadi satu kemudian ditambah air garam

secukupnya. Lalu di minumkan kepada ternak yang sakit mencret.

Luka Bacok Pada Sapi
Bahan

 Tembakau
 Minyak ular sawo (pyton)
 Minyak tanah

Cara membuat dan pengobatan
 Semua bahan dicampur jadi satu, kemudian ditempel pada bagian ternak yang terluka

Penyakit Masuk Angin Pada Ayam
Bahan

 Beras
 Minyak tanah

Cara membuat
 Rendam beras dengan minyak tanah selama 12 jam, kemudian beras di jemur sampai

kering. Setelah kering siap di berikan pada ayam untuk semua umur.
khasiat

 Mencegah penyakit tetelo
 Mencegah penyakit masuk angin/perut kembung

 Fasilitator memberikan kesempatan kepada Pak Tamaji untuk menyampaikan cara-
cara pengobatan tradisional.

 Kita sebagai seorang sukakeswan akan merasa terkejut bila dipanggil untuk
mengobati yang pertama kali.

 Reaksi yag dihasilkan bila telah diminumi ramuan arang adalah ternak akan meronta
dan jangan langsung disembelih akan tetapi ditunggu dia berdiri, sampai kencing
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biasanya 80% sudah akan sembuh. Ukuran arang sebesar telur dan jangan terlalu
encer, dan jangan diberikan dua kali.

 Untuk keseleo obat yang diberikan abu, asam jawa dan garam ditambah dengan serai
dan minyak makan, dioleskan sebagai penghangat. Serai 5 batang untuk sekali
pemberian.

 Untuk mencret pengobatan dengan sawo dan bahan lainnya (hasil diskusi yang telah
dipresentasikan) bila terlalu banyak pemberian asam jawa akan menyebabkan
keguguran untuk ternak yang sedang bunting.

 Pemberian obat lebih baik bila diberikan sebelum makan. Pemberian yang setelah
makan akan menyebabkan ternak pingsan. Salah pemberian obat tradisional akan
menyebabkan efek yang tidak diinginkan.

 Luka bisa diobati dengan akar alang-alang, bisa diberikan ke manusia
 Ayam totolen bisa diobati dengan merica hitam, untuk satu ekor ayam tiga butir.

Penyakit disilet dan diolesi ke tempat yang telah disilet.
 Ternak kambing yang keluar rahimnya lewat kelamin, ditolong dengan dibersihkan

dengan air tawar, alkohol dan air putas. Cara penanganan dimasukan berbarengan
dengan nafas ternak arah kedalam. Broyongan yang sudah agak parah bisa dijahit dan
jangan terlalu kencang.

 Tingkat kepercayaan masyarakat umum lebih tinggi dari pada kelompok pada seorang
sukakeswan. Pengobatan tidak harus sembuh pada setiap kalinya.

 Obat tradisional tidak membutuhkan modal dan bisa digunakan untuk membantu
sesama peternak baik itu dimasyarakat umum dan kelompok sendiri.

 Cara mengatasi broyongan dengan terlebih dahulu dibersihkan, lalu dimasukan dan
tidak bisa selesai dalam satu hari.

 Ciri-ciri penyakit Tetelo adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, sehingga harus
diberikan vaksin inaktif. Menyerang secara cepat dan berakhir kematian. Hampir
sama dengan flu burung hanya tahi hijau, leher mutar-mutar, cepat menyebabkan
kematian, menyerang pada musim panca roba. Bisa juga dengan air jahe ditambah
bawang putih, ayam kampung dalam jumlah sedikit lebih mudah di buat.

Mempraktekan Cara Meramu Tanaman Obat Tradisional Untuk Beberapa Penyakit.

 Fasilitator menempelkan jenis-jenis penyakit yang telah ditulis dimeta plan untuk
empat jenis penyakit yang sering terjadi di sekitar tempat tinggal peserta.

Hasil praktek peserta
Kelompok Baung
1. Untuk Kambing yang masuk angin
Bahan

 Satu buah pepaya muda, garam, dan air
hangat

Cara meramu
 Pepaya diparut dan dimasukan kedalam

gelas dicampur dengan air hangat dan
garam

Cara pengobatan
 Diperas dan disaring lalau diminumkan

kepada ternak kambing yang masuk
angin

2. Turun Urat (Kaki bengkak) pada ayam

Masuk Angin Mencret Nafsu Makan Luka
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Bahan
 Kapur sirih, getah gambir, jahe,

lengkuas dan minyak goreng
Cara meramu

 Seluruh bahan dihaluskan terlebih
dahulu, lalu diaduk rata, tambahkan
minyak goreng secukupnya

Cara pengobatan
 Gosokan pada kaki yang bengkok paha

sampai kaki. Lakukan dua kali sehari.

Hasil praktek peserta
Kelompok Toman
1. Untuk Kambing yang tidak mau makan
Bahan

 Bawang merah 5 siung
 Minyak sayur secukupnya

Cara meramu
 Bawang merah diparut sampai halus lalu

diberi minyak sayur
Cara pengobatan

 Minumkan kepada kambing 2 kali sehari
½ gelas 100 cc

Evaluasi harian
Yang disukai Yang perlu diperbaiki

 Mengenal penyakit dan pengobatan  Stamina peserta menurun
 Cara pembuatan jamu dan jenis-jenis

obat kimia
 Peserta aktif menjalankan tugas

 Cara pembuatan obat-obatan  Ada sangsi
 Mengetahui jenis obat kimia untuk

manusia dan hewan.
 Harus ada hiburan

 Obat-obatan tradisonal yang bisa
digunakan di sekitar kita

 Tepat waktu
 Semua peserta bersemangat
 Narasumber menguasai bahan

Hari kelima Jum’at, 21 Juli 2006
Meditasi dan Refleksi
 Petugas meditasi mengajak peserta merenung sebentar untuk menambah semangat

dalam melakukan kegiatan hari hari. Dan seterusnya melakukan refleksi tentang apa
yang diingat pada hari sebelumnya

Hasil Refleksi

 Mengenal obat-obat kimia
 Obat-obat tradisional
 Rebutan parutan (semangat dalam mengenal hal yang baru)
 Jenis penyakit pada hewan
 Pengobatan ada dua macam kimia dan tradisional
 Cara pembuatan obat (takaran dan dosis)
 Pembuatan obat tradisional



Pelatihan
Sukarelawan Kesehatan Hewan

(SUKAKESWAN)

Kerjasama Heifer International Indonesia dan SSFFMP
Palembang, 17 -22 Juli 2006

45

 Jenis penyakit ternak kurap
 Praktek untuk menjahit
 Pengenalan penyakit dan cara pengobatannya
 Luka pada ternak
 Obat sapi mencret
 Mati lampu pada malam harinya
 Kelebihan dan kekurangan obat kimia dan tradisional
 Nama-nama obat kimia
 Mengetahui obat-obat kimia
 Pemberian obat kepada ternak
 Meramu obat tradisional untuk kambing masuk angin

MELAKUKAN PRAKTEK CARA-CARA MENDIAGNOSA PENYAKIT, CARA-CARA
PENGOBATAN RESTAIN DAN CASTING, CEK UMUR DAN BERAT BADAN, MENILAI
KANDANG YANG SEHAT, DAN MENGIDENTIFIKASI PAKAN LOKAL DAN BAHAN OBAT
TRADISIONAL.

 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, masing2 kelompok akan dibimbing oleh nara
sumber. Kemudian nara sumber akan menjelaskan langkah2 pemeriksaan ternak.

Hasil presentasi kunjungan lapangan
Kelompok Gabus

 Sebelum melakukan pengobatan terlebih dahulu dilakukan pengukuran berat badan
Lingkar Dada = 134 cm
Panjang Badan = 82 cm
Berat badan = ld x ld x pb 134 x 134 x 82 = 135,8 Kg

10840 10840
 Kebutuhan ransum ternak tersebut 10% dari berat badan ternak

10/100 x 135,8 = 13,5 Kg

Ciri-ciri sapi yang sehat
 Matanya jernih, selaputnya agak kemerahan
 Bulunya halus dan merata
 Napasnya 1 kali hembusan setiap 15 detik

Menetukan umur ternak, pemberian vitamin dan suhu badan
 Giginya koel 2 batang (2 tahun)
 Berhubung sehat sapinya Cuma disuntik B complek 20 cc
 Suhu badan 390 C

Cara pemberian pakan dan kandang yang sehat dilokasi praktek
 Atapnya daun nipah
 Tempat pembuangan kotoran sangat dekat dengan kandang
 Diberikan makan
 rumput
 kacang-kacangan
 air minum diberi garam

Hasil presentasi kunjungan lapangan
Kelompok Baung
Melakukan praktek pada sapi Pak Amin Ambari

 Sebelum melakukan pengobatan terlebih
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dahulu dilakukan pengukuran berat badan
Lingkar Dada = 124 cm
Panjang Badan = 93 cm
Berat badan = ld x ld x pb 124 x 124 x 93 = 131,91 Kg

10840 10840
Menentukan suhu, kriteria ternak (umur dan tingat kesehatannya), kondisi kandang, pakan
dan obat yang diberikan

 Suhu badan 38,9 0 C
 Bulu halus
 Mata jernih
 Hidung basah dan dingin
 Badan agak kurus (dingin)
 Pernapasan normal
 Kaki sehat
 Kuku bagus dan normal
 Disuntikan vitamin B complek 8 ml sesuai dosis yang ada dibrosur
 Umur sapi dengan melihat gigi, gigi tanggal 1 umur 2 -3 tahun
 Dua kali melahirkan (dilihat dari tanduk yang mempunyai cincin 2)

Keadaan kandang Pakan
 Ukuran kandang 3 x 6 meter  Pemberian pakan 6 kali dalam 24 jam

jumlah yang diberikan  40 Kg
 Jarak kandang dari rumah 15 M  Jenis makanan rumput, kacangan dan

mineral
 Atap daun nipah
 Kebersihan kandang 15 -30 hari sekali.

Kandang Pak ragil

Hasil presentasi kunjungan lapangan
Kelompok Belido

 Sebelum melakukan pengobatan terlebih dahulu dilakukan pengukuran berat badan
Lingkar Dada = 130 cm
Panjang Badan = 98 cm
Berat badan = ld x ld x pb 130 x 130 x 98 = 152,78 Kg

10840 10840
Menentukan suhu, kriteria ternak (umur dan tingat kesehatannya), kondisi kandang, pakan
dan obat yang diberikan

 Suhu badan normal 38,50C
Ciri sapi yang sehat

 Bulu halus
 Mata jernih
 Moncong/hidung terasa dingin
 Pernapasan normal/dalam 1 detik 3 hembusan
 Gigi dua pasang umur 3 -4 tahun
 Belum masa puber
 Kuku kaki bagus dan jalan menapak rata
 Dosis yang diberikan untuk sapi dewasa 5-10 ml (suntikan vitamin)

Kandang pak Ragil
 Ukuran kandang 3 x 6 meter
 Tinggi 2 m
 Jarak jauh ari rumah 5 m
 Makannya rumput dan dedaunan

(pahitan, bayaman, rayutan, kawatan, kacangan)
 Atap kandang terbuat dari nipah
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 Pagar keliling dari kayu bulat
 Tempat minum dari samping kandang

Hasil presentasi kunjungan lapangan
Kelompok Toman

 Sebelum melakukan pengobatan terlebih dahulu dilakukan pengukuran berat badan
Lingkar Dada = 134 cm
Panjang Badan = 82 cm
Berat badan = ld x ld x pb 134 x 134 x 82 = 135,8 Kg

10840 10840
Menentukan suhu, kriteria ternak (umur dan tingat kesehatannya), kondisi kandang, pakan
dan obat yang diberikan

 Umur sapi  2 tahun (gigi koel 2)
 Suhu badan 38,70 C
 Selaput mata merah muda
 Obat yang diberikan obat cacing 0,75 bolus dengan menggunakan botol
 Hembusan napas 15 kali dalam 15 detik
 Belum pernah beranak
 Kebutuhan pakan 10% dari berat badan 10% dari 135,8 yaitu 13,58 Kg/ekor/hari
 Kandang ukuran 3x4x2,20 m
 Jarak kandang dari rumah 8 M
 Jarak kandang dari 12 M
 Pakan 3 Kg rumput/hari dan 3 Kg kacang-kacangan/hari
 Air dan garam 20 l/hari
 Atap kandang dari daun nipah
 Dinding kayu
 Lantai tanah
 Belum dikasih mineral

Evaluasi harian dilakukan oleh kelompok tugas
Yang disukai Yang perlu diperbaiki

 Mendeteksi kehamilan ternak  Kesadaran dalam kelompok tugas
 Memberikan obat pada sapi  Dibutuhkan stamina dan energi untuk

aktivitas
 Praktek mengukur berat badan sapi
 Bisa mengenal kelompok teratai emas

sejahtera
 Praktek menyuntik pada sapi
 Ada UU kemitraan
 Praktek lapangan

Hari ke enam, Sabtu 22 Juli 2006
Meditasi
 Petugas meminta peserta untuk berdoa sejenak dan menyampaikan cerita tentang

seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Hikmah apa yang bisa diambil dari
cerita tersebut
Hasil meditasi peserta

 Pelatihan ini menjadikan kita banyak sahabat, diharapkan dapat berbagi rasa sebagai
seorang sukakeswan

 Kita telah 6 hari menjadi peserta pelatihan ibarat pepatah “ Pergi Karena Tugas dan
Pulang Karena Cinta” segingga diharapkan dari kegiatan ini kita bisa mengambil manfaat
yang akan di sampaikan ke masyarakat.

 Terima kasih atas pelatihan yangtelah diberikan
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 Setiap perpisahan pasti ada pertemuan

 Petugas refleksi meminta peserta untuk menyebtukan apa yang mereka ingat pada
hari sebelumnya

Hasil Refleksi peserta
 Praktek lanpangan setelah 4 hari teori dan Asih kepada pemeberi materi
 Cara merogoh ternak
 Setelah di lapangan sukakeswan harus berhati-hati dalam mengambil tindakan
 Teori dan praktek cara menyuntik
 Penghitungan berat badan di tempat praktek
 Mengukur suhu di tempat praktek
 Takut ditendang waktu menyuntik
 Peserta Gagal praktek menyuntik
 Penilaian terhadap ternak di lapangan (tempat praktek)
 Ada praktek lapangan
 Pemberian vitamin B complek pada sapi
 Memasukan vaksin ke dalam injeksi
 Pemberian vaksin pada ayam melewati mata
 Pemberian obat cacing lewat botol
 Semua sukakeswan semangat dalam praktek

MEMBUAT DAFTAR RECORDING TERNAK.

 Fasilitator meminta untuk berdiri dan mengucapkan “ samangat” sumbang saran
peserta : Apakah kita pernah membuat catatan tentang ternak kita?: “Kenapa itu
penting?”

Hasil sumbang saran manfaat dari pencatatan (Recording)
 Untuk mengetahui umur
 Untuk pemberian obat dan vaksin
 Penyakit yang pernah diderita
 Silsilah
 Jumlah ternak
Apa saja yang dicatat
 Tanggal lahir
 Asal usul
 Tanggal birahi
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 Fasilitator memberikan satu contoh daftar recording yang ada, jelaskan bahwa ini
daftar recording khusus untuk Sukakeswan dalam memberikan pelayanan ternak
kepada masyarakat.

INDONESIA

DATA RECORDING TERNAK
Nama Program: _______________________________________
Pemilik: _____________________________________________
Jenis Ternak: ___________ Jenis Kelamin: _________________
Nama/Nomor Ternak: ____________Umur/tgl lahir: _________
Tanda2 Khusus: ______________________________________
Keturunan Induk: _______Jantan: _______

PerkawinanHari/
tanggal

Status Pengobatan/
vaksinasi Tgl Peja

ntan

Keterangan

LAPORAN KEGIATAN SUKAKESWAN

Periode: _________________s/d__________________20

Nama Lembaga:__________________________________

TANGGAL
KEGIATAN PESERTA HASIL YANG DICAPAI

LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
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Periode: _________________s/d__________________20

Nama Lembaga:__________________________________

No. Nama
Sukakeswan

Tanggal Nama
Peternak

Umur dan
Jenis
Ternak

Jumlah
Ternak yang
Diobati

Tanda-tanda
Penyakit/Jenis
Penyakit

Dosis dan
Jenis
Pengobatan

Harga
Obat

Keterangan
(sembuh,
mati, dll)

 Fasilator membantu menyepakati hal-hal yang perlu dalam recording dan mengapa
diperlukan dan bagaimana pembuatan laporan kegiatan secara berkala (bulanan
kepada LSM dan Dinas Peternakan, tiga bulanan dari LSM kepada Heifer

Bagaimana mengorganisir pemilik ternak diluar kelompok dan berapa biaya ?.
Diharapkan pemilik ternak diluar kelompok dapat di ajak bergabung dalam kelompok, bila
diperlukan bisa meminta surat keterangan untuk mengadakan koordinasi dan pengobatan didesa
untuk di ajukan ke Dinas Peternakan melalui pendamping. Biaya tidak diketahui berapa, karena
pada setiap Dinas Peternakan sudah tersedia obat, dan Dinas hanya bisa menarik uang trasnport
dari kegitaan yang dilakukann.

Pandu Insani telah melakukan kunjungan ke Dinas Peternakan MUBA dan Dinas Peternakan punya
banyak stok obat-obatan dan bisa digunakan karena banyak obat yang tidak terpakai, sehingga
bisa meminta bantuan Kepala Desa untuk mengkases obat-obatan tersebut.

MENGUNGKAPKAN ARTI PENTINGNYA PERHATIAN TERHADAP ASPEK KESEHATAN
MASYARAKAT. MENULISKAN DAFTAR TUGAS- TUGAS PELAYANAN KESEHATAN TERNAK
 Fasilitator membagikan cerita kasus kepada 4 kelompok dengan cerita yang berbeda

dan mendiskusikan cerita kasus didalam kelompok diskusi

a. Di desa Bantul ada 2 Sukakeswan yang telah dilatih. Pada suatu pagi Ibu Ani meminta
Sukakeswan 1 (pak Bejo) untuk memberikan pengobatan kepada ternak kambingnya yang
diare. Oleh pak Bejo diberi obat tradisional untuk menghilangkan diare. Tapi sore harinya ibu
Ani masih merasa kurang puas dan memanggil Sukakeswan 2 (ibu Beji). Oleh ibu Beji juga
diberikan ramuan yang sama. Akhinya hingga 2 hari kemudian ternak kambing tersebut malah
jadi susah buang air besar dan Ibu Ani marah-marah mengatakan bahwa mereka tidak bisa
mengobati dengan benar.
Pertanyaan Diskusi:
1. Apa yang terjadi dalam cerita kasus tersebut?
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2. Mengapa hal ini bisa terjadi?
3. Jika Anda adalah Sukakeswan tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
Hasil diskusi kelompok satu
Apa yang terjadi dalam cerita kasus tersebut?
 Yang terjadi kurang percayanya terhadap sukakeswan
 Belum adanya penyuluhan dari sukakeswan

Mengapa hal ini bisa terjadi?
 Pemberian obat berlebihan (overdosis)
 Ibu Ani belum apa Sukakeswan itu
 Kurangnya koordinasi dari sukakeswan dengan desa tempat mereka tinggal

Jika Anda adalah Sukakeswan tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
 Lakukan penyuluhan kepada kelompok yang mempunyai ternak
 Sesama sukakewan harus adanya koordinasi satu sama lainnya
 Lakukan pemeriksaan (interview/introgasi) kepada peternak dan berikan obat sesuai

dosis

Pendapat peserta lain dari hasil diskusi
 Sukakeswan belum berpengalaman, sukakeswan tidak percaya diri dan yang harus

dilakukan adalah sosialisasi, menerapkan ilmu-ilmu yang didapat, dan menghubungi Dinas
peternakan/orang yang lebih ahli.

 Informasi yang diberikan peternak tidak konkrit, sehingga pemberian penanganan tidak
sesuai. Meminta informasi sejelas mungkin dan mengadakan pengobatan dengan intensif

b. Kasus 2. Seorang Sukakeswan di desa Sukamaju sudah tiga bulan mendapatkan pelatihan
untuk memberikan pelayanan. Tetapi hingga saat ini belum ada peternak yang meminta
pertolongannya. Akhirnya Sukakeswan itu menjadi malas dan lupa dengan apa-apa yang
pernah dipelajarinya dahulu.

Pertanyaan Diskusi:
1. Apa yang terjadi dalam cerita kasus tersebut?
2. Mengapa hal ini bisa terjadi?
3. Jika Anda adalah Sukakeswan tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
Hasil diskusi kelompok dua
Apa yang terjadi dalam cerita kasus tersebut?
 Konsultasi dengan dinas peternakan setempat
 Memperkenalkan bahwa kita sukakeswan
 Memberikan penyuluhan tentang kesehatan ternak
 Sering berkomunikasi dengan kelompok peternak setempat

Mengapa hal ini bisa terjadi?
 Kurang komunikasi
 Tidak ada dana

Jika Anda adalah Sukakeswan tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
 Berkonsultasi dengan Dinas setempat
 Berkoordinasi dengan pendamping
 Menunjukan kinerja kita sebagai sukakeswan
 Setiap ada forum memberi informasi sukakeswan dan kesehatan ternak

Pendapat peserta lain dari hasil diskusi
 Mengajak kelompok lain untuk diskusi dalam penanganan masalah kesehatan ternak, dan

memberikan pengarahan untuk peternak sehingga pelajaran yang telah didapat dapat
lebih segar

 Kita harus proaktif dalam melakukan kegiatan sebagai seorang sukakeswan
 Jangan menunggu orang meminta tolong, lebih aktif memberikan informasi pencegahan.
 Ada komunikasi yangbaik ke kelompok dan masyarakat
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 Sukakeswan harus siap selalu memposisikan diri sebagai sukakeswan (kapanpun dan
dimanapun)

c. Kasus 3. Seorang petani yang terdesak memerlukan uang ingin menjual ternak sapinya
kepada seorang blantik. Terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya disepakati pembelian
seharga Rp 1.000.000,00. Setelah Blantik membawa ternak itu ke kota, ternyata Blantik bisa
menjual ternak tersebut dengan harga Rp 2.500.000,00. Seorang Sukakeswan yang
mendengar cerita tersebut akhirnya menjadi tergerak untuk membantu petani tersebut.

Pertanyaan Diskusi:
1. Apa yang terjadi dalam cerita kasus tersebut?
2. Mengapa hal ini bisa terjadi?
3. Jika Anda adalah Sukakeswan tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
Hasil diskusi kelompok tiga
Apa yang terjadi dalam cerita kasus tersebut?
 Karena desakan ekonomi seorang peternak menjual ternaknya dengan harga yang

rendah sedangkan pembeli /blantik mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari
harga penjualan ternak tersebut, akhirnya sukakeswan tergerak hatinya untuk
membantu petani tersebut

 Sosialisasi kurang dari sukakeswan
Mengapa hal ini bisa terjadi?
 Karena petani belum mengetahui berapa sebenarnya harga yang pantas untuk ternak

tersebut
Jika Anda adalah Sukakeswan tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
 Memberikan pengertian/saran kepada peternak, bagaimana cara mengetahui harga

ternak yang pantas untuk ternak tersebut, seprti dengan menghitung berat badan dan
persentase karkas berdasarkan harga daging

Pendapat peserta lain dari hasil diskusi
 Sukakeswan jangan hanya terpokus pada kesehatan ternak, mengetahui informasi pasaran

ternak salah satu kegiatan yang penting, sehingga tidak ditipu oleh makelar
 Sukakeswan harus memahami keadaan didesanya

d. Kasus 4. Desa Sukamundur adalah salah satu desa terpencil di pinggir hutan. Desa ini sama
sekali belum pernah ada penyuluhan dan pelatihan kesehatan oleh pihak manapun. Kondisi
rumah penduduk sangat gelap tidak ada ventilasinya, dan penduduk desa membuang kotoran
(hajat) di sungai yang melintasi desa tersebut yang juga digunakan untuk sumber air minum
dan mandi. Ternak tidak dikandangkan sehingga kotoran berserakan kemana2 dan diberikan
makanan seadanya, sehingga akibatnya penduduknya sangat mudah terkena penyakit.

Pertanyaan diskusi:
1. Apa yang terjadi dalam cerita kasus tersebut?
2. Mengapa hal ini bisa terjadi?
3. Jika Anda adalah Sukakeswan tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
Hasil diskusi kelompok empat
Apa yang terjadi dalam cerita kasus tersebut?
 Karena desa tersebut jauh dari jangkauan kesehatan dan kurangnya pengalaman

masyarakat
Mengapa hal ini bisa terjadi?
 Karena belum ada sarana kesehatan masyarakat

Jika Anda adalah Sukakeswan tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
 Harus memberikan pertolongan seperti :

a. Tentang kebersihan lingkungan
b. Tentang kesehatan rumah
c. Tentang kesehatan makanan
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Pendapat peserta lain dari hasil diskusi
 Sukakeswan adalah tenaga sukarela dan memberikan penyuluhan tentang masalah

kesehatan dan kebesihan lingkungan
 Mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan malasha kesehatan
 Memberikan contoh yang dimulai dari diri sendiri

BERDISKUSI DENGAN PEMERINTAH (DINAS PETERNAKAN) TENTANG KEBIJAKAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI SUMSEL
 Dinas peternakan Sumsel membuka salam, dengan terlebih dahulu

memperkenalkan narasumber pada kesempatan ini. Bila pada saatnya nanti
peserta dapat bertanya tentang kebijakan pada khsusunya dan tentang kesehatan
ternak pada umumnya.

Makalah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN
KESEHATAN HAEWAN DI SUMATERA SELATAN

Oleh : drh. I Wayan Telabah
(Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan )

I. Pendahuluan
Kesehatan hewan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembanguan
peternakan. Baik itu keadaan gizi, Keadaan penyakit dan keadaan cuaca. Tanpa kondisi
kesehatan yang baik maka akan timbul :
a. Gangguan pertumbuhan

 Lambat tumbuh
 Tidak tumbuh (kerdil)

b. Gangguan refroduksi
 Lambat pubertas
 Tidak berproduksi (mandul)

c. Kematian
II. Kebijakan Kesehatan Hewan di Sumatera Selatan berpedoman pada :

 UU No.6 tahun 1967 tentang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan
 UU No.12 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
 PP No. 15 tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan

penyakit
 PP No. 22 tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat veteriner
 PP No.82 tahun 2000 tentang karantina hewan
 SK Menteri Pertanian no. 487 tahun 1981 tentang pencegahan, pemberantasan dan

pengobatan penyakit hewan menular.

III. Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Selain mempedomani peraturan yang ada, kebijakan kesehatan hewan sumsel juga
berpedoman pada Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS) yaitu terjadinya
perubahan pendekatan dari pendekatan penyakit hewan (animal disease) ke pendekatan
kesehtan hewan secara utuh (animal health)
Sistem pembinaan kesehatan hewan dikembankan menjadi 5 sub sistem
1. Sub sistem pengamanan sumberdaya alam, sarananya melindungi wilayah Indonesia dari

masuknya penyakit hewan menular yangmengancam kesehatan ternak
2. Sub sistem pengamanan sarana produksi pengawasan produksi, peredaran dan

penggunaan obat hewan, sasarannya melindungi ternak dari penggunaan oba yang
semena-mena
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3. Sub sistem pengamanan lingkungan budidaya sasarannya adalah lingkungan budidaya
ternak yang bebas dari penyakit hewan menular berbahaya.

4. Sub sistem pengamanan hasil ternak sasarannya menciftakan kondisi agar produk-produk
peternakan yang dikonsumsi aman, sehat dan halal (ASUH)

5. Sub sistem pelayanan kesehatan hewan sasarannya adalah memelihara kesehatan ternak
agar dapat berproduksi optimal.

IV. Pelayanan Kesehatan Hewan

Untuk mewujudkan kesehatan hewan yang baik pemerintah dengan segala keterbatasannya
telah berupaya yang mendekatkan pelayanan kepada para peternak wujud dari upaya
tersebut adalah :
 Membangun poskeswan diwilayah atau lokasi padat ternakk seperti lokasi ex IFAD, IBRD

dan lain-lain. Sumber dana : APBN, APBD I dan APBD II
 Melatih vaksinator atau kader kesehatan
 Melatih Inseminator, pemeriksaan kebuntingan (PKB) dan ATR

1. Fungsi

Fungsi pelayanan kesehatan hewan sebagai ujung tombak jaringan pengamanan ternak di
lapangan dapat dirumuskan sebagai berikut :
 Melakukan diagnosa dan penyembuhan hewan sakit
 Melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan

penyakit hewan menular
 Melakukan pemantauan dan melaporkan kejadian penyakit hewan
 Memberikan surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan baik terhadap hewan hidup

maupun hewan mati sesuai dengan keperluan
 Membantu menyelenggarakan kegiatan Dinas Peternakan antara lain : Penyuluhan, IB PKB

dan kegiatan tehnis lainnya.

2. Kegiatan dan saran

Dalam menjalankan fungsi tersebut, pelayanan kesehatan hewan melakukan kegiatan-
kegiatan pencegahan, pengobatan, konsultasi, supervisi kunjungan ke peternakdan
perawatan hewan sakit demi tercapainya sasaran, menciftakan kesehatan ternak yang ideal
yaitu :

 Bebas dari penyakit baik menular maupun tidak menular
 Bebas penyakit yang bersifat zoonosis
 Mampu berproduksi dengan optimum
 Mampu menghasilkan produksi hewani yang aman sehat utuh dan halal (ASUH)

Pertanyaan dan saran

 Apa yang dimaksud dengan Pubertas(Joko dari Mangsang)
 Bagaimana kami bisa mengetaui obat yang kadaluarsa tapi bisa dipakai/ciri-cirinya.

(Ikbal dari Bayat Ilir)
 Dampak apa yang akan ditimbulkan jika mengkonsumsi hewan yang telah diobati dalam

jangka waktu 3 hari setelah pengobatan(Ikhwan Tebedak)

Tanggapan Narasumber

 Pubertas adalah usia dimana terjadinya daya tarik lawan jenis. Untuk ternak sapai pada
usia 2 tahun sudah bisa dikawinkan. Pemeliharaan yang kurang baik akan menyebabkan
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masa pubertas yang terlambat bahkan akan mandul, bisa juga hanya bertahan hidup.
Sistem pemeliharan yang baik akan menghasilkan proses refroduksi dan perkembangan
yang lebih cepat.

 Obat kadaluarsa masih bisa digunakan, pada awalnya harus diperhatikan terlebih dahulu
label. Obat yang telah kadaluarsa bila tidak ada perubahan warna, bau dan endapan
tidak ditemukan masih bisa digunakan. Demikian sebaliknya. Untuk vaksin SE bagian yang
bening diatas adalah masih bisa digunakan.

 Tidak boleh dikonsumsi karena ada masa obat memasuki jaringan tubuh. Setalah tiga hari
baru tubuh hewan bersih dari obat aktif dan unsur berbaaya lain tidak bekerja lagi.
Pemberian dosis tinggi baru bisa dikonsumsi setelah 5 hari. Pemberian obat cacing pada
ternak yang bunting sangat baik karena cacing dapat masuk lewat plasenta. Ada beberpa
obat yang tidak boleh ditemukan kepada ternak karena bisa menyebabkan cacat pada
anaknya

Pak Ibrahim
Disuatu pasar ada pemuda yang berbadan sehat dan kekar dengan pakaian yang compang
camping. Kemudian datang seorang saudagar dan menanyakan “mengapa kamu disini” anak muda
menjawab “ saya sedang melamunkan bila suatu saat saya akan kaya”. Kemudaian saudagar
menawar bagian tubuh dari pemuda tersebut. Tetapi pemuda tersebut tidak mau menjual nya.
Kesimpulan dari cerita tersebut adalah bahwa setiap orang diciptakan tuhan dalam bentuk yang
sempurna dan kaya.

Makalah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA

PETERNAKAN DENGAN POLA KEMITRAAN
DINAS PETERNAKAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
A. LATAR BELAKANG

Usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya bertujuan untuk
menambah pendapatan atau untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga/membuat lapangan
usaha baru dalam rumah tangganya.
Skala usaha peternakan yang dijalankan oleh sebagian besar para peternak relatif kecil.
Dalam sistem agribisnis peternakan, para peternak umumnya bertindak sebagai pelaku sub
sistem budidaya, sedangkan sub sistem hulu (pembibitan, penyediaan pakan dan peralatan)
umumnya dilakukan oleh perusahaan peternakan mengenai sub sistem hilir (pengolahan dan
pemasaran) sampai saat ini belum tertera dengan baik.
Permodalan, teknologi dan tatalaksana belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuh dan
berkembang usaha peternakan rakyat.
Untuk menciptakan iklim usaha berkembangnya usaha peternakan rakyat adalah dengan
menumbuhkan kerjasama kemitraan baik dengan perusahaan peternakan/perusahaan
dibidang peternakan maupun badan usaha yang bergerak dibidang permodalan.

B. TUJUAN
 Meningkatkan pendapatan para peternak
 Menciptakan berkesinambungan usaha peternakan
 Meningkatkan skala usaha dan kualitas usaha peternakan rakyat sehingga dapat

berkembang menjadi usaha yang mandiri.

C. DASAR HUKUM
 Undang-Undang Nomor : 9/1995, tentang usaha kecil.
 Peraturan Pemerintah Nomor : 44/1997, tentang kemitraan.
 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang

Pedoman Kemitraan usaha pertanian Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
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944/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Penetapan tentang tingkat hubungan
kemitraan usaha pertanian.

 Keppres Nomor : 99/1998 yang prinsipnya mewajibkan usaha besar/menengah tertentu
bermitra dengan usaha kecil.

D. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Peternakan dengan Pola Kemitraan
1. Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan

Dalam pengembangan kemitraan usaha peternakan telah dilakukan upaya-upaya antara lain :

a. Dukungan Permodalan

Untuk mengembangkan kemitraan agar menjadi lebih luas dan berkualitas sesuai prinsip
kemitraan diperlukan kemauan dari para pelaku kemitraan disamping dukungan permodalan
melalui lembaga permodalan maupun kerjasama lembaga permodalan yang dapat mendukung
kemitraan usaha peternakan diantaranya perbankan, koperasi, BUMN melalui program PUKK
(pembinaan usaha kecil dan koperasi)
c. Temu Usaha dan Konsultasi

Melalui temu usaha atau konsultasi antara plasma dengan perusahaan inti peternakan
bersama dengan instansi pembina, para pelaku kemitraan dapat berbagi pengalaman dalam
upaya meningkatkan perannya dalam kemitraan.

2. Pembinaan Teknis Kemitraan
Pembinaan teknis kemitraan dapat dilakukan oleh perusahaan inti dan aparat sehingga
tingkat efesiensi dapat tercapai.
a. Pembinaan oleh Perusahaan Inti dapat berupa:

1. Bimbingan Teknologi dan pengenalan teknologi baru.
2. Bimbingan managemen agar plasma mampu mengelola usahanya efesien.
3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti magang

dan
studi banding

4. Pemasaran
 Mendapatkan akses pasar dan informasi pasar bagi hasil produksi.
 Mempromosikan hasil produksi
 Pengembangan jaringan usaha plasma
 Informasi pasar dan perilaku konsumen terhadap hasil produksi

b. Pembinaan oleh Aparat Dinas Peternakan
 Pembinaan pada pelaksanaan kesepakatan serta memupuk kemampuan plasma

dalam mengorganisasikan dirinya untuk pengembangan selanjutnya.
 Penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan plasma dalam bekerjasama

dengan mitra usahanya.
 Penyuluhan kepada kelompok-kelompok yang belum bermitra agar berhubungan

dengan calon mitra usahanya untuk kemudian dianjurkan dalam suatu
kerjasama kemitraan

 Meningkatkan pelayanan usaha kepada perusahaan inti dan mengupayakan
kemudahan serta secara teratur menyebarkan informasi mengenai
kebijaksanaan pemerintah kepada perusahaan inti dan plasma

 dan lain-lain pembinaan

E. Kondisi Kemitraan Usaha Peternakan di Sumsel Tahun 2005

Usaha kemitraan peternakan di Sumatera Selatan sudah mulai dilakukan sejak dicanangkan
Gerakan Kemitraan Usaha Nasional pada Tahun 1996.
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Jenis ternak yang diusahakan melalui Pola Kemitraan pertama adalah ayam ras broiler (ayam
pedaging) dengan bentuk kemitraan antara perusahaan penyalur bibit dan pakan sebagai inti
sedang peternak pelaku budidaya sebagai plasma.
Sampai saat ini ada 3 (tiga) perusahaan yang bertindak sebagai inti dalam kemitraan ayam
potong dengan jumlah plasma 425, yaitu:

1. PT. Primatama Karya Persada.
2. PT. Musiraya Unggasindo
3. PT. Sriwijaya Prima

Hubungan kemitraan masih pada tingkat sub sistem budidaya (on farm), kondisi ini sering
mengalami kendala dalam pemasaran sehingga mengakibatkan fluktuasi harga yang cukup
tajam.
Untuk kemitraan sapi potong belum ada perusahaan yang mampu bertindak dan berbuat
sebagai inti, selain itu juga masih sulitnya penyediaan sapi bakalan untuk mendukung

F. Pengembangan Usaha Peternakan Pola Kemitraan
Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah sub sektor peternakan mulai dari usaha

:
 Sub Sistem Hulu,
 Sub Sistem Budidaya dan
 Sub Sistem Hilir

Dengan cara memfasilitasi dan membantu kemudahan tumbuhnya usaha-usaha tersebut.

 Memotivasi pelaku-pelaku usaha peternakan pada sub sistem hilir (pengolahan dan
pemasaran) terutama melalui transfer teknologi seperti pembinaan pengolahan dan
pemasaran produksi peternakan

 Membina hubungan antara perusahaan peternakan rakyat sebagai inti dengan
peternakan rakyat sebagai plasma menjadi kondusif sehingga tercipta hubungan yang
saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan.

 Merintis usaha peternakan pola kemitraan yang berkesinambungan dan
berkelanjutan mulai ditingkat on farm sampai ditingkat off farm.

Pertanyaan dan tanggapan Narasumber

1. Bagaimana dapat mengakses pola kemitraan dengan Sriwijaya Persada (Joko, Mangsang)

Ada prasyarat khusus yang harus dipenuhi
Distribusi bibit, distibusi pakan dan pemasaran sehingga untuk lokasi yang transportasi ke
tempat pengembangbiakan sulit. Karena pertimbangan sulitnya untuk memenuhi prasayarat.

2. Setelah selesai mengikuti pelatihan ini kami, apa yang harus kami lakukan (Fudoli, Ogan Ilir).

Disetiap kecamatan ada KCD yang bisa di jadikan mitra dalam pengelolaan kesehatan ternak
di wilayah dimana sukakeswan berada.

3. Obat cacing jenis apa yang bisa di berikan kepada ternak sapi yang bunting tua (Ikbal, Bayat) .

Obat cacing ada dua sistemik dan non sistemik. Obat cacing yang berfungsi untuk memabukan
cacing Askaris (gelang) dapat diberikan piperazin. Pemberian obat cacing pada masa produksi
(5 -10 bln) tidak dianjurkan. Cacing hati hanya dapat dibunuh dengan bendazol. Tidak
dianjurkan diberikan pada ternak yang bunting dan ternak masa sapih. Cara yang dianjurkan
adalah dengan memberikan obat cacing sebelum di kawinkan.

4. Bagaimana pola kemitraan yang akan datang untuk kerbau Pampangan (Heru, Riding)
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Karena kerbau Pampangan adalah kerbau plasma nutfah (kerbau asli daerah), dan sangat
mempunyai potensi untuk dikembangkan. Ternak yang diberikan kepada masyarakat akan di
kembalikan ke perusahaan pengelolahnya.

5. Adakah pola kemitraan di Propinsi Lampung khsususnya Lampung Timur.
Di Lampung banyak pola kemitraan yang ada akan tetapi dalam kelompok yang kecil. Dan bisa
diminta prasyarat untuk pola kemitraan dengan pengelolah di daerah anda.

MEMBAHAS BAGAIMANA KEBERLANJUTAN SUKAKESWAN DAN RENCANA TINDAK
LANJUT
Saya ingin mendengar bagaimana respon dari Dinas Peternakan ditempat bapak berada.
Saya ingin mendengar bagaimana respon dari masyarakat ditempat bapak berada.

Di masing-masing kelompok mempunyai pendamping, pendamping melakukan pendekatan ke
Dinas Peternakan.karena Sukakeswan belum sepenuhnya menguasai hal-hal yang belum didapat
pada waktu pelatihan. Dinas mendukung sepenuhnya kegiatan sukakeswan. Sukakeswan adalah
seorang sukarelawan harus bisa bekerjasama dengan mengharap pemberian materi dari Dinas
terkait. Untuk bisa mengobati dan menyuntik tidak bisa dalam satu dan dua hari. Sukakeswan
harus memulai segala sesuatu dari dirinya sendiri.

Harus bisa berintegrasi dengan masyarakat dan tidak memikirkan materi, pemahaman tentang
obat-obatan tradisional harus lebih mendalam. Kita sebagai sukakeswan harus memiliki tanaman
obat untuk ternak. Untuk penanganan di masyarakat banyak tantangan yang dihadapi dan ini
tidak menjadikan kita lemah semangat akan tetapi bisa dijadikan pelajaran untuk melakukan
tindakan selanjutnya. Jangan memberikan pelajaran yang menggurui, berikanlah gambaran yang
jelas tentang kesehatan ternak. Keuntungan seorang sukakeswan di masyaraka bisa
menyampaikan yang telah didapat ke masyarakat. Materi jangan diharapkan pada awal menjadi
seoarang sukakeswan, pembuktian yang konkrit dapat memberikan bukti sehingga sukakeswan
dapat dipercaya oleh masyarakat.

Bagaimana supaya kita bisa optimis, supaya image di masyarakat bisa muncul kembali bila telah
ada kegagalan sebelumnya yang dilakukan oleh seorang sukakeswan

Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan ke dinas terkait (minimal KCD).
Hubungan yang baik dengan Dinas terkait akan sangat membantu keberlanjutan dan kepercayaan
masyarakat kepada sukakeswan. Melakukan praktek di lapangan pada ternak kecil
(ayam,kambing) dan untuk ternak besar harus minta bantuan ke Dinas terkait. Dan yang paling
penting adalah membuka relasi dengan dinas terkait, pendamping dan Heifer.

 Fasilitator meminta peserta untuk membuat Rencana Tindak Lanjut menurut
lembaga pendamping masing-masing peserta.

Hasil RTL Peserta
Rencana Tindak Lanjut Sukakeswan Pandu Insani (Pulai Gading)

No Apa Kapan Dimana Siapa
1 Pertemuan antar sukakeswan Minggu ke 4

Agustus 06
Ds I Pulai Gading Sukakeswan

angkt. II, III dan
IV

2 Pendataan ternak kelompok
Mabes,Harapan Bersama, dan
Jaya Makmur

Minggu ke IV
bulan Sept 06

Ds I Pulai Gading Sukakeswan dan
pengurus KSM

3 Pertemuan antar sukakeswan
Kec. Bayung Lencir

Seluruh
Sukakeswan

4 Pembuatan Kebun Tonak Des 06 Minggu ke
I

Ds II Pulai Gading Sukakeswan dan
pengurus KSM



Pelatihan
Sukarelawan Kesehatan Hewan

(SUKAKESWAN)

Kerjasama Heifer International Indonesia dan SSFFMP
Palembang, 17 -22 Juli 2006

59

Rencana Tindak Lanjut Sukakeswan Lampung
No Apa Kapan Dimana Siapa
1 Pertemuan antar sukakeswan Setiap 2 bulan

sekali
Ditempat/rumah
sukakeswan

Yabima, Bina
Swadaya dan
YDKI

2 Simpan pinjam Setiap ada
pertemuan
sukakeswan

Ditempat/rumah
sukakeswan

Sukakeswan dan
pengurus KSM

3 Pertemuan dengan kelompok
masing-masing

Setiap satu bulan
sekali

Di KSM masing-
maing

Sukakeswan dan
pendamping

4 Pertemuan dengan Dinas
Peternakan Setempat

Setiap 4 bulan Di tempat /Kantor
dinas terkait

Sukakeswan dan
pengurus KSM

Rencana Tindak Lanjut Sukakeswan SSFFMP (Uni Eropa)
No Apa Kapan Dimana Siapa
1 Laporan ke Pemerintah

setempat
30 Agus 2006 Desa Masing-

masing
Pemdes, BPD dan
Sukakeswan

2 Sosialisasi ke masyarakat Minggu ke 2 Agst
dan setiap ada
kesepakatan

Desa masing-
masing

Pemdes, BPD dan
Sukakeswan

3 Koordinasi dengan petugas
/Disnak

Setiap ada
kesempatan
OKI 21/8/06
MUBA 21/8/06

Riding OKI
Bayat MUBA

Drh Sumarmi
Drh Purwanto
Sukakeswan
Armanudin dan
dokter hewan
MUBA

4 Membuat laporan ke Lembaga
Pendamping (SSFFMP)

5 Sept 2006 (OKI)
MUBA 4 Ags 2006

Kelompok
masing-masing

Sukakeswan dan
pengurus KSM

5 Apotek Hidup 15 Sept 06 (OKI)
5 Sept 06 (MUBA)

Rumah
sukakeswan dan
sekitar kandang

Sukakeswan dan
kelompok

6 Study Banding OKI Jan 06
MUBA ditentukan
kemudian

MUBA
OKI

Sukakeswan dan
kelompok

Rencana Tindak Lanjut Sukakeswan KEMASDA (Seribandung)
No Apa Kapan Dimana Siapa
1 Sosialisasi kekelompok masing-

masing dan lembaga
pendamping

Pada waktu
pertemuan
kelompok
24 Juli 06

Pajar bulan,
Tebedak,
Serikembang,
Seribandung

Ani, Lina, Ikhwan
dan Fudoli

2 Mengadakan koordinasi dengan
sukakkeswan dampingan
KEMASDA

25 Juli 2006 Diwilayah
dampingan
KEMASDA

Ani, Lina, Ikhwan
dan Fudoli dan
sukakewan
angkatan lama

3 Melakukan pengobatan untuk
ternak sendiri dan masyarakat
sekitar

Setelah pulang
dari pelatihan
(Juli 06)

Pajar bulan,
Tebedak,
Serikembang,
Seribandung

Ani, Lina, Ikhwan
dan Fudoli

4 Mengikuti pertemuan rutin
sukakeswan

Juli 2006 Kab Ogan Ilir Seluruh
Sukakeswan Ogan
Ilir
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Rencana Tindak Lanjut Sukakeswan YKMP (Indralaya)
No Apa Kapan Dimana Siapa
1 Sosialisasi kesehatan Ternak

dan lingkungan
Di pertemuan
bulanan

Sungai Rambutan Sukakeswan

2 Monitoring kesehatan ternak 1 bulan sekali Rumah anggota Sukakeswan,
pendamping, dan
KSM

3 Kerjasama dengan Dinas
Peternakan

Agustus 2006 –
Januari 2007

Didesa Masing-
maing

Sukakeswan dan
dinas

Proses Evaluasi SSFFMP

 Keterlibatan perempuan dalam pelatihan berdasarkan kesadaran pribadi tidak muncul
terlalu besar dan setelah di motivasi baru ada peran yang seimbang (wakil peserta laki-
laki)

 Keterlibatan laki-laki (motivasi) membuat peran perempuan dalam pelatihan ini lebih
aktif (sedang) (wakil peserta perempuan)

 Dari 9 perempuanyagikut pelatihan sudah tampil kedepa untuk berbicara dan
mempresentasikan hasil diskusi (Aktif) (wakil Fasilitator)

PENUTUPAN
Heifer Indonesia Oleh Joko Daryono
Cerita tentang seorang anak yang jatuh di dungai dan tidak ada yang menolong, pada akhirnya
ada orang yang terjun kesungai, dan menolong orang yang jatuh tersebut. Dan ternyata orang
tersebut adalah anak gubernur, pada suatu upacara orang tersebut diangkat sebagai pahlawan
akan tetapi dia tidak mau diangkat menjadi sukakeswan. Alasan dia tidak mau menerima gelar
karena ada orang yang mendorong pada saat itu dan orang itulah yang paling berjasa
menurutnya.
Apa yang dapat ditarik kesimpulan tersebut

 Perlu dorongan dari semua pihak
 Sukakeswan tidak mengharapkan imbalan

Heifer memohon maaf kepada peserta atas kekurangan dalam penampilan, penyampaian materi
dan fasilitas yang diberikan, apa yang telah disampaikan semoga dapat berguna untuk teman-
teman sukakeswan. “Ilmu yang dimiliki akan lebih berkembang bila dibagi kepada orang lain”.
Tim untuk Sumsel ada 3 orang yaitu Sam, Shita dan Joko, untuk itu mohon maaf atas ketidak
hadiran yang lain. Heifer adalah sebuah lembaga dana yang disupport oleh personal (petani, anak
sekolah dan lain-lain, dan setiap donasi yang diberikan ada pesan dari pemberi.

Peserta perempuan (Siti Aisa)
Ucapan terima kasih kepada EU, Dinas Peternakan dan Heifer yang telah memberikan materi dan
pemahaman tentang kesehatan ternak yang telah dilalui selama 6 hari

Peserta Laki-laki (Ikbal)
Ucapan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan yang telah memberikan motivasi untuk
menjadi tenaga kesehatan hewan. Dengan harapan semoga apa yangtelah didapat bisa di
terapkan baikuntuk pribadi maupun untuk orang lain. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan
kekeliruan.

Sambutan dari SSFFMP (Uni Eropa) oleh Karl Heinz Steinmann
Ucapan terima kasih untuk Heifer, panitia pelaksana kegiatan ini dan semua yang terlibat
membatu kegiatan ini. Bisa melakukan kegiatan penanganan kesehatan hewan di daerah asal
dimana sukakeswan berada dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Pengalaman selama
pelatihan dapat di praktekan di tempat sukakeswan berada. SSFFMP akan membantu mendirikan
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perpustakaan pada setiap desa program yang ada, untuk semua aspek kegiatan yang ada. Untuk
pelatihan yang pada tingkat berikutnya bisa dikerjasamakan kembali. Obat tradisional sangat
efektif untuk dikembangkan dalam demo-plot.

Dinas Peternakan oleh Pak Ibrahim
Menceritakan tentang sebuah desa yang kecil, ada satu sekolah yang hanya mempunyai satu
orang guru. Suatu hari guru tersebut meminta murid untuk mengambar. Ada sebuah lukisan yang
sangat diluar jangkauan karena menggambar sebuah istana yang megah lengkap dengan fasilitas
yang lengkap (mewah). Di minta untuk merubah gambar yang lain akan tetapi terus terulang
gambar yang sama. Setelah beberapa tahun kemudian berdirilah sebuah istana diatas sebuah
bukit. Dan guru tersebut mengajak murid untuk mengunjungi istana tersebut. Dan ternyata istana
tersbut adalah milik murid yang menggambar bebrapa tahun yang lalu. Intinya kita berbuat bukan
hanya untuk diri sendiri akan tetapi untuk orang lain dengan tidak memperdulikan cemooh dari
lingkungan sekitar.
Mengadakan koordinasi dengan Dinas Peternakan di mana sukakeswan berada. Ucapan terima
kasih kepada Heifer dan EU atas pelatihan ini akan dapat membantu program-program Dinas
Peternakan dalam rangka menangani kesehatan hewan diwilayah masing-masing

Panitia Pak Leo
Ucapan terima kasih dan rasa senang karena kegiatan pelatihan ini telah selesai, saya berharap
sekecil apapun yang saya lakukan hanyalah untuk membantu kelancaran kegiatan ini. Ucapan
terima kasih kepada Heifer dan EU yang telah memberikan kesempatan kerjasama, dengan
harapan kerjasama ini akan terus berlanjut.

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PESERTA

No Nama Utusan Kelompok Alamat /Telp/HP
1 Supomo Mekar Jaya Banjar Agung Ds.VI. RT I Kec. Skampung Udik
2 Sunarti Hikmah Sejahtera Kramat Jaya Gunung Agung RT I Sekampung Udik

Lamtim. 0815-40037256
3 Legiman Tani Mulyo RT. 3 RW. 02 Dusun III Gunung Agung Skampung

Udik Lampung Timur
4 Heru Slamet Harapan Maju Desa Riding Kec. Pangakalan Lampam Kab. OKI.

0819 – 77786074
5 Siti Suarni Urip Mulyo Ds II Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab.

MUBA
6 Sakirin Usaha Lestari Rukti Indah RE 5 RT.15 RW 5 Kec. Seputih

Raman Kab. Lam – teng
7 Susianto Urip Mulyo Ds II Desa Mangsang Kec.Bayung Lencir Kab.

MUBA
8 Fudoli Harapan Cerah Ds I Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab.

Ogan Ilir 0712 -360592
9 Eko Setionugro Bangkir Jaya Desa Jembrana Dsn Bangun Jaya RT/RW 03/02

Kec. Waway Karya Kab. Lam-tim 0725 -671530
10 Agus W Sumber Jaya Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Ogan Ilir

0813-73457972 dan 0813-7y3905363
11 Joko Siswanto Sumber Urip Desa Mangsang Ds II RT 19 Kadus Kec. Bayung

Lencir Kab. MUBA
12 Ikbal Imron Nadi Barokah Desa Bayat Ilir Ds I kecamatan Bayung Lencir

Kab. MUBA
13 Warisman Mabes Desa Pulai Gading DS II RT 2 Kecamatan Bayung

Lencir MUBA
14 Willy Harapan Baru Desa Sei Rambutan Ds I Kec. Indralaya Utara

Ogan Ilir
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15 Yulinda Yati Teratai Putih Desa Bayat Ilir Ds I Kec. Bayung Lencir
Kabupaten MUBA

16 Ikhwan Tani Makmur Desa Tebedak Ds. I Kec. Payaraman Ogan Ilir
17 Lina Budiarti Muda Sepakat Desa Pajar Bulan Kec. Tg. Batu Ogan Ilir
18 Ani Suantri Muda Sepakat Desa Pajar Bulan Kec. Tg. Batu Ogan Ilir
19 Teti Aryani Sanggau Permai Desa Ujung Tanjung kec. Tl.Selapan OKI
20 Siti Aisah Sanggau Permai Desa Ujung Tanjung kec. Tl.Selapan OKI
21 Tati Yusmira Harapan Jaya Desa Pagar Desa Kec.Bayung Lencir MUBA
22 Ema Fitriyanti Mangsang Desa Mangsang Ds II RT 08 Kec. Bayung Lencir

Kab. MUBA. 0812-7885721 dan 0852-77665453
23 Yusrizal Pagar Desa RT 01 Ds I Desa Pagar Desa Kec. Bayung Lencir

Kab. MUBA (30756)
24 Joko Daryono Heifer Indonesia Kantor: Taman Putri Indah No.12 Sei Selayur

Pusri Palembang 0711 710655, 7060602.
Rumah: Griya Musi Permai Blok I No.11, Sako
Palembang, 0711 7826550, 081367405944,
email: joko@heiferindonesia.org;
d3n_b4603se@yahoo.co.id

25 Tamaji KSM Karya Bakti Desa Kresno Mulyo, Tulang Bawang.
26 Leo Dwikora Pandu Insani Kantor : Jl. Perindustrian I Perumahan Sako

Rame Indah Blok P.9 KM 9 Palembang. 0711-
7325351
Rumah : Jl. Makam No. 1917 Alang-alang Lebar
Palembang. HP 0812-7820533

27 Djoko Setijono SSFFMP-Uni Eropa
28 Hartoyo Heifer Indonesia Kantor: Jl. Sei Ular Baru No. 70b, Medan Baru,

Medan. 061 4529793, 061 4513008. HP.
081376192516.

26 Herwan Johan KEMASDA Kantor : Jl . Pesantren No.210/II Seribandung
Kec. Tg. Batu Ka. Ogan Ilir 30664.
Telp/Fax: 0712-360143. email :
Kemasda_oi@yahoo.com
Rumah : Desa Pajar Bulan Kec. Tg.Batu Kab.
Ogan Ilir. 0813-67366376

27 Ibrahim Hamid,
SPt

Dinas Peternakan
Propinsi Sumsel

28 Langgeng
Priyanto, Drh

Praktek Dokter Hewan Bersama, Jl. Palembang-
Betung KM 30 Sembawa, Sumsel.
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