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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014 dinyatakan bahwa target

pembangunan peternakan sapi potong di Indonesia adalah dapat memenuhi 90% kebutuhan

daging sapi nasional pada akhir tahun 2014. Pada  tahun 2010 peternakan rakyat dan

perusahaan peternakan berkontribusi sekitar 70% terhadap pemenuhan kebutuhan

daging sapi nasional dan sisanya sekitar 30% dipenuhi dari impor. Dalam

perkembangannya penyediaan kebutuhan daging sapi nasional selalu

menimbulkan permasalahan dalam penetapan kuota  impor baik sapi bakalan

maupun daging sapi dikarenakan ketidak jelasan data dasar populasi ternak

nasional. Oleh karena itu pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan

sensus sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSPK) pada tahun 2011. Berdasarkan

hasil PSPK tahun 2011 populasi ternak sapi potong mencapai 14,8 juta ekor,

sapi perah 597,1 ribu ekor dan kerbau 1,3 juta ekor. Menurut  Blue print PSDS

2014  proyeksi populasi sapi potong untuk mencapai swasembada daging sapi

pada tahun 2014 sebesar 14,2 juta ekor. Dengan demikian seharusnya swasembada

daging sapi telah tercapai pada tahun 2012. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan

kebijakan mengurangi impor daging sapi dan sapi bakalan pada tahun 2012, yaitu

34.000 ton daging sapi dan sapi bakalan 283.000 ekor.

Secara faktual, pada tahun 2012 realisasi impor sapi bakalan sebanyak 297.462

ekor dan daging sapi sebesar  41.027 ton. Ternyata akibat kebijakan pengurangan impor

tersebut menimbulkan kekurangan pasokan daging sapi  pada industri pengolahan

daging sapi. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tahun 2013 impor sapi bakalan

dan daging sapi dilonggarkan kembali dan pada akhir Desember 2013 terrealisasi impor

daging sapi sebesar 55.840 ton, sapi bakalan sebanyak 312.628 ekor, dan sapi siap

potong 94.949 ekor. Kenyataan ini menunjukkan bahwa swasembada daging sapi

belum tercapai sesuai target PSDS 2014. Kenyataan ini lebih dipertegas lagi

dengan telah dirilisnya hasil Sensus Pertanian 2013. Populasi sapi potong per

Mei 2013 menurut ST-2013 adalah 12.686.239 ekor menurun sekitar 15%

dibandingkan dengan hasil PSPK 2011. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
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permasalahan utama dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi adalah masih

rendahnya produksi dan produktivitas sapi di Indonesia, terutama sapi rakyat.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai sumber bibit sapi Bali dan sekaligus sumber

sapi potong. Oleh karena itu Provinsi NTB menetapkan ternak sapi sebagai salah satu

komoditas unggulan disamping komoditas lainnya, yaitu jagung dan rumput laut, yang

selanjutnya dikemas dalam program unggulan daerah yang dikenal dengan PIJAR

(sapi, jagung, dan rumput laut). Program pengembangan ternak sapi sebagai program

unggulan dikenal dengan Bumi Sejuta Sapi (BSS).  Target yang tercantum dalam

Blueprint NTB-BSS adalah  tercapainya populasi ternak sapi sekitar satu juta ekor

pada akhir tahun 2013. Berdasarkan hasil PSPK tahun 2011 populasi sapi potong di

NTB sebanyak 685.800 ekor, sedangkan berdasarkan ST-2013 sebanyak 648.939 ekor.

Atas dasar data tersebut dapat dikatakan bahwa program BSS belum  mencapai target.

Atas dasar kenyataan tersebut Pemerintah Provinsi NTB harus merevisi strategi

pengembangan ternak sapi dengan lebih memprioritaskan faktor-faktor pendukung

penting, salah satu diantaranya adalah program pengembangan perbibitan. Program

perbibitan ternak sapi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada para peternak rakyat

dan perusahaan peternakan tanpa campur tangan pemerintah karena bisnis sapi

perbibitan kurang menguntungkan dari sisi bisnis. Oleh karena itu pemerintah perlu

memberikan insentif dan regulasi terkait dengan pengembangan sapi perbibitan.

Pemprov NTB c.q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

memiliki lahan sebagai kawasan pengembangan peternakan di dusun Amor-Amor,

kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara yang sejak tahun 1988 digunakan

untuk menampung dan mengembangkan sapi Brangus impor dan saat sekarang

digunakan sebagai Instalasi Pembibitan Sapi Brangus. Namun perkembangan Sapi

Brangus di Instalasi tersebut tidak optimal. Disamping itu Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB juga memiliki lahan sebagai kawasan layanan

pengembangan peternakan di desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten

Lombok Barat. Pemanfaatan kawasan ini juga belum optimal. Oleh karena itu kedua

kawasan ini perlu dikaji secara mendalam sebagai dasar penyusunan strategi

pengembangan kawasan tersebut agar pemanfaatannya lebih optimal.
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1.2. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk:

a. Mengetahui kondisi terkini Kawasan Peternakan Banyumulek dan Kawasan

Peternakan Amor-Amor, meliputi kondisi lahan, air, dan vegetasi; kondisi ternak,

kondisi peternak, dan manajemen pengelolaan.

b. Menganalisis potensi pengembangan Kawasan Peternakan Banyumulek dan

Kawasan Peternakan Amor-Amor.

c. Menyusun strategi pengembangan Kawasan Peternakan Banyumulek dan Kawasan

Peternakan Amor-Amor.

1.3. Manfaat Kajian

Manfaat dari kajian adalah:

a. Bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, hasil kajian ini dapat

menjadi  pedoman dalam penyusunan perencanaan pengembangan Kawasan

Peternakan Banyumulek dan Amor-Amor, baik secara parsial maupun terintegrasi.

b. Bagi para peternak, dapat menjadi lokasi percontohan pengembangan agribisnis

sapi potong sekaligus sebagai lokasi pelatihan dan konsultasi.

c. Bagi para pengusaha, dapat memberikan perluasan peluang berusaha sebagai

dampak dari multiplier effect pennggunaan teknologi oleh para peternak.

1.4. Keluaran Kajian

Keluaran dari kajian ini adalah dokumen hasil kajian yang intinya memuat

grand strategi pengembangan Kawasan Peternakan Banyumulek dan Kawasan

Peternakan Amor-Amor.
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BAB II

METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode kajian kasus dengan tujuan memperoleh data

dan informasi secara mendalam dan lengkap tentang subyek kajian, yaitu Kawasan

Peternakan Banyumulek dan Amor-Amor. Variabel pokok yang perlu digali meliputi:

(1) kondisi lahan, air, dan vegetasi, (2) kondisi ternak, (3) kondisi sarana dan prasaran

yang ada, (4) kondisi manajemen pengelolaan, dan (5) kondisi SDM pengelola dan

peternak. Data yang diperlukan terdiri atas data skunder dan data primer.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi lapangan dan

diskusi dengan para pengelola dan para peternak. Data skunder diperoleh melalui

pengumpulan data pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan

Dinas/Instansi terkait serta review kajian-kajian terkait yang telah dilakukan

sebelumnya.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dilanjutan dengan analisis SWOT

guna menggali masalah dan faktor pendukung dalam pengembangan Kawasan

Peternakan Banyumulek dan Kawasan Peternakan Amor-Amor. Berdasarkan

permasalahan dan faktor pendukung tersebut selanjutnya disusun strategi

pengembangan pada kedua kawasan tersebut.
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BAB III
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN BANYUMULEK

3.1. Gambaran Umum Desa Banyumulek

Desa Banyumulek terletak pada ketinggian 5 sampai 50 meter dari permukaan

laut. Dilihat dari topografinya, sebagian besar bentangan wilayah desa ini adalah datar.

Jarak Desa Banyumulek dengan kota Mataram (Ibu Kota Provinsi NTB) adalah 12 km,

dengan Ibu Kota Kabupaten 8 km dan dengan Ibu Kota Kecamatan 5 km. Desa

Banyumulek merupakan salah satu dari 10 desa di Wilayah Kecamatan Kediri dan

terletak 5 km ke arah barat dari kota kecamatan tersebut, yaitu Kediri.

Menurut sejarah atau asal usulnya, Desa Banyumulek merupakan salah satu

dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,

Provinsi NTB. Sejak awal berdiri sampai sekarang, pemerintahan Desa Banyumulek

telah mengalami perpindahan kantor sebanyak 2 (dua) kali. Kantor Desa yang pertama

berlokasi di Dusun Banyumulek Barat tepatnya disebelah Barat Masjid Shilaturrahmi

Banyumulek kemudian dipindahkan ke lokasi kedua yaitu di Dusun Kerangkeng

tepatnya disebelah Barat SMP Negeri 2 Kediri yang sekarang. Sejak didirikan desa

Banyumulek merupakan induk dari dua desa yang telah mengalami pemekaran, yaitu

Desa Dasan Baru pada tahun 1998 dan Desa Persiapan Lelede pada tahun 2010.

Pemekaran dilakukan karena melihat perkembangan dan luas wilayah, jumlah

penduduk, serta aspirasi dari masyarakat di wilayah pemekaran yang sudah sesuai

dengan tatanan atau aturan yang berlaku tentang Pemekaran Desa.

Adapun batas-batas wilayah Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten

Lombok Barat setelah pemekaran adalah sebagai berikut :

 Sebelah Utara : Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi

 Sebelah Selatan : Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri

 Sebelah Barat : Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung

 Sebelah Timur : Desa Persiapan Lelede Kecamatan Kediri

Setelah dimekarkan untuk yang kedua kali yaitu dengan Desa Persiapan Lelede pada

tahun 2010, maka desa Banyumulek sebagai desa induk kini memiliki 10 dusun yaitu:
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(1) Dusun Pengodongan Indah, (2) Dusun Karang Pande, (3) Dusun Banyumulek Barat,

(4) Dusun Muhajirin, (5) Dusun Mekar Sari, (6) Dusun Banyumulek Timur, (7) Dusun

Dasan tawar, (8) Dusun Gubuk Baru, (9) Dusun Kerangkeng Barat, dan (10) Dusun

Kerangkeng Timur

Desa Banyumulek mempunyai luas wilayah 243 ha. Luas lahan menurut

penggunaannya, terdiri atas lahan sawah sekitar 165 ha dan lahan kering sekitar 45 ha.

Iklim di wilayah Desa Banyumulek cukup mendukung kegiatan pertanian tanaman

pangan. Curah hujan rata-rata mencapai 602 mm/tahun.

Pada tahun 2012 jumlah penduduk desa Banyumulek tercatat 7.400 orang,

terdiri atas 3.433 laki-laki dan 3.967 perempuan. Jumlah kepala keluarga adalah 2.446

orang sehingga tiap keluarga rata-rata beranggota 3 orang. Jumlah penduduk tertinggi

terdapat di dusun Banyumulek Barat (988 orang) dan terendah di dusun Pengodongan

Indah (456 orang).  Jumlah penduduk. menurut jenis kelamin dan jumlah keluarga di

setiap dusun dalam wilayah Desa Banyumulek tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk di desa Banyumulek Tahun 2012

No. Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah Jumlah KK

1. Pengodongan Indah 202 254 456 168
2. Karang Pande 440 474 914 295
3. Banyumulek Barat 446 542 988 356
4. Muhajirin 427 495 922 311
5. Mekar sari 276 299 575 177
6. Banyumulek Timur 428 498 926 307
7. Dasan Tawar 312 357 669 206
8. Gubuk Baru 409 492 901 312
9. Kerangkeng Barat 270 305 575 158
10. Kerangkeng Timur 223 251 474 156

Jumlah 3.433 3.967 7.400 2.446
Sumber: Kantor Desa Banyumulek (2013)

Penduduk desa Banyumulek mayoritas adalah pemeluk agama Islam yaitu sebanyak

7.399 orang. Tiga orang penduduk memeluk agama Hindu. Kebanyakan masyarakat

desa Banyumulek merupakan etnis (suku) sasak yakni sebanyak 7.365 orang, Jawa 6

orang, Bima 5 orang, Bali 3 orang, dan Sumbawa 21 orang.
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Tingkat pendidikan masayarakat desa Banyumulek cukup beragam, mulai dari

tidak tamat SD, tamat SD, sampai dengan tamat S2. Jumlah penduduk menurut tingkat

pendidikan di desa Banyumulek adalah sebagai berikut (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan di Desa Banyumulek Tahun 2012

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1. Belum Sekolah  (Balita) 1.654
2. Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat 532
3. Tamat SD / Sederajat 2.539
4. Tamat SLTP 1.444
5. Tamat SLTA 740
6. Tamat D1 28
7. Tamat D2 20
8. Tamat D3 28
9. Tamat S1 39
10. Tamat S2 2

Jumlah 7.026
Sumber: Kantor Desa Banyumulek Tahun 2013

Dalam Tabel 3.2 terlihat bahwa sebagian besar penduduk  Desa Banyumulek

berpendidikan tamat SD dan SLTP, mencapai 3.983 orang.

Desa Banyumulek merupakan pusat kerajinan rakyat pembuatan gerabah

dengan bahan baku tanah liat, yang sudah sangat terkenal di dunia pariwisata sebagai

pusat perbelanjaan kerajinan gerabah bagi wisatawan baik wisatawan domestik maupun

luar negeri. Oleh karena itu, penduduk Desa Banyumulek umumnya memiliki mata

pencaharian sebagai pengrajin gerabah, mencapai 3.600 orang (44%). Setelah pengrajin

gerabah, mata pencaharian dominan selanjutnya adalah buruh lepas sebanyak 1.510

orang (18%), petani sebanyak 1.050 orang (13%), dan buruh tani sebanyak 600 orang

(7%). Disamping itu, penduduk yang mata pencahariannya sebagai peternak juga cukup

banyak, mencapai 350 orang (4%). Lain-lainnya sekitar 2 sampai 3% adalah sebagai

tukang batu/kayu, TKI/TKW, dan karyawan swasta.

3.2. Kondisi Kawasan Peternakan Banyumulek

Kawasan Peternakan Banyumulek terletak di wilayah desa Lelede (pemekaran

dari desa Banyumulek), Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Luas kawasan
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ini tercatat 29 ha berjarak sekitar 7 (tujuh) km dari kota Mataram, sekitar 9 (sembilan)

km dari Pelabuhan Lembar, dan sekitar 26 km dari Bandara Internasional Lombok

(BIL). Pada saat sekarang kawasan  ini digunakan untuk berbagai kegiatan, yaitu:

1. UPT Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner,

2. Balai Inseminasi Buatan (BIB),

3. Rumah Pemotongan Hewan (RPH),

4. Pabrik Pupuk Organik,

5. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR), dan

6. Penananam hijauan makanan ternak (HMT).

Areal untuk Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner serta Balai Inseminasi

Buatan menempati luas sekitar 2 ha, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sekitar 3,1 ha;

pabrik pupuk organik 0,6 ha, BP3TR sekitar 0,5 ha;  lahan tanaman HMT sekitar 23

ha, dan perkandangan ternak  sekitar 0,5 ha.

Berikut ini dideskripsikan kondisi terkini dan permasalahan pada masing-

masing unit kegiatan yang ada di kawasan peternakan Banyumulek.

1. Rumah Potong Hewan (RPH)

RPH Banyumulek telah lama dibangun, tetapi belum dioperasikan  secara

optimal, bahkan beberapa tahun sama sekali tidak dioperasikan sehingga banyak

peralatan yang rusak. RPH ini telah memiliki sarana-prasarana cukup lengkap, yaitu:

1. kandang penampungan dengan kapasitas 100 ekor;

2. ruang pemingsanan dan pemotongan dengan stunning gun dengan kapasitas 50

ekor;

3. ruang pengulitan dan pembelahan karkas;

4. ruang pelayuan dengan kapasitas 30 ekor;

5. ruang deboning;

6. ruang pengepakan daging;

7. ruang blast freezer dengan kapasitas 8 (delapan) ton;

8. cold strorage dengan kapasitas 8 ton;

9. tempat pengolahan limbah; dan
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10. ruang perkantoran.

Sejak tahun 2011, RPH ini dikelola oleh perusahaan umum daerah yaitu PT

Gerbang NTB Emas (GNE). Produk yang dihasilkan diberi label “Sasambo Beef” yang

telah memiliki sertifikat halal dari MUI No. 270200002030911 dan sertifikat nomor

kontrol veteriner (NKV): RPH 5201040-01 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB. Namun sampai saat ini produksi RPH belum menunjukkan

kemajuan, karena belum mampu bersaing dalam pemasaran daging. Sementara hanya

menerima jasa pemotongan dari para jagal setempat.

2. Pabrik Pupuk Organik

Pabrik pupuk organik dibangun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pemprov NTB tahun anggaran 2010. Pabrik ini terdiri atas bangunan gedung 12m x 30

m, perkantoran 8m x 10m,  dan unit mesin beserta peralatannya.  Mesin dan

peralatannya terdiri atas mesin penghancur, mesin pengayak, pengayak manual,

granulator, conveyer, dan rotasi dryer. Kapasitas pabrik antara 6 – 10 ton per hari.

Pabrik ini telah beroperasi di bawah manajemen PT GNE dengan menugaskan

dua orang staf dibantu tenaga kerja upahan harian 6 (enam) orang. Produksi rata-rata

per hari 6 (enam) ton untuk memenuhi permintaan dari “PT BAP (Bali Tani Agro

Persada”. Bahan baku pupuk berupa kompos yang diperoleh dari kelompok peternak di

sekitar pabrik dengan harga Rp.4.000,- per karung atau sekitar Rp. 100,- per kg.

Sebagai fermenter terdiri atas tetes tebu dan Mdec dengan campuran 1 lt tetes, 1 lt

Mdec, 100 lt air, untuk 1 ton kompos. Pabrik pupuk ini belum optimal dimanfaatkan,

belum dioperasikan tiap hari, masih tergantung dari permintaan/order dari satu

pelanggan.

3. Perkandangan Ternak Sapi

Perkandangan ternak yang ada belum dimanfaatkan seluruhnya. Kandang sapi

yang telah dimanfaatkan hanya yang terletak pada lingkungan kantor BIB untuk sapi-

sapi yang dikembangkan untuk bibit dan sapi-sapi untuk pejantan. Terdapat kandang

sapi yang belum dimanfaatkan dengan kapasitas sekitar 60 ekor yang terletak di bagian

depan di sebelah barat jalan masuk kawasan Banyumulek. Kandang ini dapat
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diperbesar dan dimanfaatkan untuk usaha sapi penggemukan guna memasok sapi

potong ke RPH setempat.

4. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR)

BP3TR merupakan balai yang baru dibentuk satu tahun yang lalu dan saat

sekarang telah memiliki pabrik pakan mini bantuan dari pusat. Sementara ini pabrik

pakan masih digunakan untuk percobaan-percobaan, belum dimanfaatkan untuk

memproduksi pakan secara bisnis.

5. Penanaman HMT

Luas lahan untuk penanaman HMT cukup luas, sekitar 23 ha. Namun, tidak

semua lahan tersebut produktif menghasilkan HMT. Areal lahan yang terletak dibagian

barat-utara berbatasan dengan lahan masyarakat belum dimanfaatkan karena sebagian

dikuasai oleh masyarakat. Tanaman yang ada di hampir seluruh areal lahan

produktivitasnya rendah karena tidak dikelola dengan baik. Sangat jarang dilakukan

pemeliharaan rutin, misalnya peremajaan, pemupukan, pengairan, dan sebagainya.

Areal yang efektif ditanami HMT hanya sekitar 10 ha.

3.3. Analisis SWOT Kawasan Peternakan Banyumulek

Dalam sub bab ini dibahas faktor-faktor penghambat dan pendukung pada

masing-masing unit kegiatan yang ada di kawasan peternakan Banyumulek.

1. Unit Kegiatan RPH

a. Kelemahan (Weaknesses)

1) Manajemen belum optimal

2) Beberapa peralatan kurang baik

3) Tenaga kerja belum terampil

4) Jumlah pemotongan per hari belum optimal

5) Pemotongan belum kontinyu

6) Pasokan sapi potong terbatas dan tidak kontinyu

7) Harga sapi potong relatif tinggi
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8) Harga daging hasil pemotongan kurang mampu bersaing

9) Belum memiliki pangsa pasar yang tetap

10) Belum diintegrasikan dengan industri pengolahan.

b. Kekuatan (Strengths)

1) Bangunan dan peralatan RPH telah tersedia dan masih dalam kondisi baik.

2) Lokasi RPH cukup strategis dan tidak mengganggu lingkungan.

3) Tersedia kandang penampungan yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk

pemeliharaan  usaha sapi penggemukan.

4) Terdapat kandang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk usaha sapi

penggemukan yang produksinya untuk memasok sapi potong ke RPH.

5) Produksi sapi potong di NTB terutama di Pulau Lombok cukup besar sehingga

dapat menjadi sumber sapi potong bagi RPH.

6) Daging Sapi Bali tergolong berkualitas baik.

7) Telah memiliki beberapa tenaga jagal yang terampil hasil pelatihan yang

diselenggarakan oleh manajemen RPH.

c.  Ancaman (Threats)

1) Masih banyak pemotongan ternak sapi ilegal di NTB, khususnya di wilayah

Pulau Lombok.

2) Daging sapi hasil RPH Banyumulek kalah bersaing dengan daging impor untuk

pasaran Jakarta dan sekitarnya.

3) Terbatasnya pasokan sapi potong karena banyak sapi potong yang diantar

pulaukan.

d. Peluang (Opportunities)

1) Permintaan daging dan produk olahannya, baik di dalam NTB sendiri maupun

Jakarta dan sekitarnya, sangat besar dan terus meningkat.

2) Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat mendukung, berupa

kebijakan meminimumkan impor dan peningkatan produksi/produktivitas sapi

potong.

3) Dukungan teknologi sangat memungkinkan.
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2. Unit  Pabrik Pupuk Organik

a. Kelemahan dan Ancaman

1) Manajemen belum fokus dan optimal

2) Produksi belum kontinyu dan belum optimal

3) Pasar masih terbatas pada pesanan satu pelanggan

4) Kualitas  kompos/bahan baku belum standar

5) Belum memiliki gudang penampungan kompos/bahan baku

6) Belum memiliki truk pengangkut sendiri

7) Insfrastruktur jalan belum memadai

8) Produksi kalah bersaing dengan produksi pabrik besar.

b. Kekuatan dan Peluang

1) Pabrik telah terbangun dan berjalan normal

2) Pasokan kompos/bahan baku melimpah

3) Permintaan pupuk organik untuk tanaman pangan terus meningkat

4) Kebijakan pemerintah mendukung

5) Teknologi cukup tersedia.

3. Unit Pabrik Pakan Ternak BP3TR

a. Kelemahan dan Ancaman

1) Manajemen belum optimal.

2) Kualitas mesin, peralatan, dan perlengkapan kurang baik, bahkan mesin pencacah

tidak dapat dimanfaatkan..

3) Tenaga kerja yang kompeten belum ada.

4) Belum memiliki formulasi pakan yang baku.

5) Belum dilakukan uji kelayakan.

6) Pakan dari luar daerah mudah diperoleh.

b. Kekuatan dan Peluang

1) Permintaan pakan dari kelompok peternak penggemukan dan perbibitan cukup

tinggi.

2) Bahan baku cukup tersedia.
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3) Kebijakan pemerintah sangat mendukung.

4) Bangunan mesin telah ada.

5) Lahan untuk pengembangan masih cukup.

6) Teknologi tersedia.

4. Penanaman HMT

a. Kelemahan dan Ancaman

1) Produksi dan produktivitas HMT rendah

2) Luas areal belum seluruhnya dimanfaatkan

3) Pengelolaan tanaman HMT kurang optimal

4) Sarana-prasarana pengairan kurang baik

5) Tenaga kerja dan pengelola HMT kurang memadai

6) Penguasaan lahan HMT oleh masyarakat

7) Pencurian HMT oleh masyarakat.

8) Tidak ada pagar pembatas antara lahan milik Dinas dan milik masyarakat.

b. Kekuatan dan Peluang

1) Tersedia lahan cukup luas (23 ha)

2) Kesuburan lahan cukup baik

3) Dapat diintegrasikan dengan usaha sapi penggemukan di dalam kawasan

4) HMT sangat dibutuhkan untuk pakan

5) Teknologi penanaman HMT tersedia.

3.4. Strategi Pengembangan Kawasan Peternakan Banyumulek

Dalam bab strategi pengembangan ini berisi:  (1) isu strategis, (2) kebijakan,

dan (3) kegiatan pada masing-masing unit kegiatan yang ada di kawasan peternakan

Banyumulek.

1. Unit Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Banyumulek

a. Isu Strategis:

1) RPH Banyumulek belum berfungsi sebagai perusahaan produsen daging sapi,

sementara ini masih sebagai penyedia jasa pemotongan sapi untuk para jagal

setempat.
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2) Belum mampu bersaing dengan perusahaan RPH produsen daging di luar

daerah, seperti Jakarta dan Bali.

3) Prosedur pemotongan sapi belum mengikuti prosedur SNI sehingga produk

yang dihasilkan tidak dapat diterima oleh perusahaan pengolahan daging di

Jakarta dan sekitarnya.

4) Manajemen pengelolaan RPH belum professional.

b. Kebijakan

1) Meningkatkan fungsi RPH Banyumulek dari sekedar penyedia jasa

pemotongan menjadi perusahaan produsen daging sapi bertaraf nasional.

2) Mengelola RPH Banyumulek dengan mengunakan prinsip-prinsip bisnis

profesional.

3) Melengkapai sarana-prasarana sesuai standar SNI-RPH

4) Memperluas pasar daging “prime cut” produk RPH baik di dalam daerah

sendiri maupun luar daerah.

5) Bekerjasama berkelanjutan dengan kelompok peternak sapi penggemukan dan

atau perusahaan sapi penggemukan sebagai pemasok sapi potong.

c. Kegiatan

1) Merekrut manajer RPH Banyumulek yang memiliki kompetensi dan jiwa

entrepreneur yang kuat.

2) Menyusun rencana usaha (business plan) RPH sebagai perusahaan produsen

daging sapi berdasarkan prinsip memperoleh keuntungan maksimum, ramah

lingkungan, dan menghasilhan produk daging yang ASUH.

3) Mengganti atau memperbaiki peralatan RPH yang tidak  atau kurang berfungsi

dengan baik.

4) Mengadakan kerjasama pemasaran daging “prime cut” produk RPH

Banyumulek dengan pasar-pasar potensial di NTB seperti PT Newmont Nusa

Tenggara, Perhotelan, dan Super Market.

5) Bekerjasama dengan kelompok peternak sapi penggemukan di wilayah P.

Lombok untuk memasok sapi potong sekitar 40 ekor per hari.
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6) Mengembangkan pasar daging ke luar daerah (Jakarta dan Bali).

7) Mengembangkan pabrik pengolahan daging (bakso dan sosis) untuk pasar local

NTB.

2. Unit Pabrik Pupuk Organik

a. Isu Strategis

1) Pabrik pupuk organik belum berproduksi optimal dan berkelanjutan.

2) Pasar produk masih tergantung kepada satu pelanggan (monopsoni).

3) Produksi belum berlangsung secara kontinyu setiap hari.

4) Manajemen belum professional.

b. Kebijakan

1) Meningkatkan kinerja manajemen produksi agar pabrik dapat beroperasi

secara rutin setiap hari dengan kapasitas optimal.

2) Mengembangkan pangsa pasar pupuk organik di dalam daerah NTB sendiri

dan ke luar daerah.

3) Melengkapi sarana-prasarana pabrik sesuai standar SNI pabrik pupuk

organik granular (POG).

4) Meningkatkan kinerja manajemen pabrik pupuk organik granular (POG)

menuju manajemen yang professional sehingga menjadi pabrik POG yang

menguntungkan dan berkelanjutan.

c. Kegiatan

1) Merekrut manajer yang berkompeten dan memiliki jiwa entrepreneur kuat.

2) Menyusun rencana usaha (business plan) pabrik POG dengan produksi 8

ton per hari.

3) Membangun gudang penampungan bahan baku (kompos/kotoran ternak

sapi, kapur, serbuk gergaji, jerami, dan lain-lain).

4) Pengadaan truk untuk mengangkut bahan baku dan produk.

5) Memproduksi pupuk organik  granular dan curah.

6) Mengembangkan pangsa pasar produk pabrik pupuk, terutama di dalam

NTB sendiri dan selanjutnya ke luar daerah.
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7) Memperbaiki infrastruktur jalan, penyediaan listrik, dan air dalam kawasan

pabrik..

3. Unit  Pabrik Pakan Ternak

a. Isu Strategis

1) Pabrik pakan ternak belum beroperasi secara optimum.

2) Mesin dan peralatan pabrik dari program bantuan, berkualitas rendah,

sehingga sering terjadi gangguan ketika dioperasikan.

3) Sarana-prasarana pendukung, seperti gudang bahan baku dan gudang

produk belum dibangun; peralatan dan perlengkapan juga belum lengkap.

4) Manajemen pengelolaan belum efektif karena masih dibawah koordinasi

BP3TR secara langsung.

b. Kebijakan

1) Melengkapi mesin dan peralatan pabrik pakan atau mengganti jika

diperlukan, sesuai standar SNI.

2) Membangun bangunan pendukung, terutama gudang bahan baku dan

gudang produk pakan.

3) Menerapkan manajemen professional pada pabrik pakan.

4) Mengembangkan pasar produk pakan kepada para peternak di NTB melalui

kelompok-kelompok peternak.

c. Kegiatan

1) Pengadaan mesin tambahan atau pengganti beserta peralatannya pada

pabrik yang telah ada sehingga kapasitas pabrik dapat mencapai 10 ton per

hari.

2) Membangun gudang bahan baku, gudang produk pakan sesuai dengan

kapasitas produksi pabrik.

3) Membangun gedung perkantoran dan pengadaan perlengkapannya.

4) Membeli 1 (satu) unit truk untuk pengangkutan bahan baku dan produk.

5) Mengembangkan pemasaran produk melalui bekerja sama dengan para

kelompok peternak yang tergolong sudah maju.

6) Memproduksi pakan dengan formula tertentu sesuai kebutuhan tujuan

pemeliharaan ternak.
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7) Merekrut manajer yang kompeten dan memiliki jiwa entrepreneur kuat.

4. Unit Usaha Sapi Penggemukan dalam Kawasan

a. Isu Strategis

1) Terdapat bangunan kandang sapi yang belum dimanfaatkan.

2) Potensi lahan tanaman HMT cukup tinggi tetapi belum dimanfaatkan.

b. Kebijakan

1) Membangun usaha sapi penggemukan di kawasan peternakan Banyumulek

dengan kapasitas 400 ekor.

2) Mengintegrasikan usaha sapi penggemukan dengan tanaman HMT.

3) Bekerja sama dengan unit pabrik pakan, unit pabrik pupuk POG (pabrik

pupuk granular), dan unit RPH.

c. Kegiatan

1) Memperbaiki dan menambah bangunan kandang ternak sapi penggemukan

untuk kapasitas 400 ekor, yaitu sekitar 1.200 m2.

2) Membangun gudang pakan ternak dan ruang perkantoran sekaligus untuk

tempat istirahat para pekerja.

3) Membangun instalasi penyediaan air dan lampu penerangan di areal

perkandangan.

4) Mengadakan peralatan yang diperlukan, seperti timbangan ternak, kandang

jepit untuk pemeriksaan ternak.

5) Membangun gudang untuk pembuatan dan penyimpanan kompos untuk

memasok pabrik POG.

6) Merekrut dan melatih tenaga kerja untuk memperoleh tenaga yang terampil

dalam pemeliharaan sapi penggemukan.

5. Unit Tanaman HMT

a. Isu Strategis

1) Produksi dan produktivitas lahan tanaman HMT rendah.

2) Rawan pencurian HMT oleh masyarakat sekitar.

3) Belum seluruh areal lahan dimanfaatkan.
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b. Kebijakan

1) Peningkatan produksi dan produktivitas lahan tanaman HMT.

2) Pemagaran kawasan untuk mengatasi penyerobotan lahan dan pencurian

HMT oleh masyarakat sekitar.

3) Memanfaatkan seluruh lahan tanaman HMT secara optimal.

c. Kegiatan

1) Pembangunan pagar pembatas kawasan dengan menggunakan beton.

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran

yang tersedia.

2) Pemeliharaan tanaman HMT yang masih produktif dengan penyiangan,

pemupukan, dan pengairan yang memadai.

3) Peremajaan tanaman HMT yang sudah tidak produkstif dengan

menggunakan teknologi penanaman HMT.

4) Penanaman HMT pada lahan yang belum dimanfaatkan yang diawali

dengan persiapan lahan tanam (pengolahan dan pemupukan dasar) dan

dilanjutkan dengan penanaman.

5) Pengadaan mesin dan peralatan yang diperlukan, seperti traktor pengolah

lahan, mobil pengangkut HMT, cangkul, sabit, dan sebagainya.

6) Pembangunan gudang peralatan sekaligus untuk penampungan/pelayuan

HMT.

Pengelolaan tiap-tiap unit kegiatan di atas, perlu dilandasi konsep integrasi yang

saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Antara RPH, Usaha Sapi

Penggemukan, Pabrik Pakan, Unit Tanaman HMT, Pabrik POG, dan Pabrik

Pengolahan Daging perlu diintegrasikan sebagai satu unit bisnis dalam kawasan

peternakan Banyumulek.. RPH dapat memperoleh sapi potong dari usaha sapi

penggemukan. Usaha sapi penggemukan dapat memperoleh pakan dari Pabrik Pakan

dan Unit Tanaman HMT. Pabrik POG dapat memperoleh bahan baku berupa kotoran

hewan (kohe) dari usaha sapi penggemukan. Sebagian produk pabrik POG dapat

digunakan untuk pemupukan pada lahan tanaman HMT. Sebagian produk RPH dapat



19

digunakan sebagai bahan baku pabrik pengolahan daging. Bagan hubungan antar unit

kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran II.
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BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN INSTALASI PEMBIBITAN

SAPI BRANGUS AMOR-AMOR

4.1. Kondisi Terkini Kawasan Peternakan Amor-Amor

4.1.1. Lahan, Vegetasi, dan Sarana-Prasarana

Amor-Amor adalah salah satu dusun di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan,

Kabupaten Lombok Utara. Kawasan peternakan Amor-Amor memiliki luas sekitar 25

ha, yang terdiri dari areal bangunan phisik 4,5 ha, padang penggembalaan 14,5 ha, dan

kebun rumput 6,0 ha. Topografi lahan sekitar 40% miring bergelombang dan sekitar

60% tergolong datar. Hasil analisis tanah yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan

bekerja sama dengan Dinas Peternakan Tk. I NTB tahun 1993/1994 adalah sebagai

berikut (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Kelengasan tanah, kandungan hara, dan kamasaman tanah pada areal
percobaan di Amor-Amor

Jenis analisis Hasil Satuan
Kadar lengas tanah 2,813 Persen
Nitrogen total 0,007 Persen
P tersedia 11,9 ppm
K tersedia 0,004 me%
pH –H2O 6,45
pH – KCL 5,10

Sumber: Dinas Peternakan Tk. I NTB dan Fakultas Peternakan (1993/1994)

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa kelengasan tanah tergolong sangat rendah sehingga tidak

cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kandungan Nitrogen total dan

Kalsium tergolong sangat rendah, sedangkan kandungan Phosphor tergolong kategori

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di areal Instalasi Perbibitan Sapi Brangus di

Amor-Amor tergolong miskin unsur hara. Selain unsur hara, kemampuan tanah untuk

mendukung pertumbuhan tanaman juga ditentukan oleh struktur dan tekstur tanah

(Webster dan Wilson, 1980 dalam Anonim, 1993). Struktur dan tekstur tanah di areal

Instalasi Amor-Amor tergolong pasir sedang sampai kasar. Kondisi demikian membuat

tanah tidak dapat menahan air dengan baik sehingga akan boros air untuk tanaman.

Vegetasi yang tumbuh sangat ditentukan oleh kondisi tanah. Pengamatan

lapangan menunjukkan bahwa vegetasi tumbuh dengan baik ketika musim hujan, pada

bulan Desember s/d Mei. Bulan Mei s/d Nopember vegetasi mengering, bahkan pada

bulan Oktober dan Nopember dapat dikatakan tidak ada rumput yang dapat tumbuh.
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Pohon-pohonan yang masih berdaun hijau diantaranya mangga dan lamtoro. Oleh

karena itu lamtoro dapat dikembangkan untuk tambahan pakan ternak sekaligus pagar

keliling. Wilayah Amor-Amor tergolong daerah kering dengan curah hujan dan hari

hujan relative kecil. Bulan basah hanya 4 (empat) bulan, Januari – April, sedangkan 8

(delapan) bulan lainnya merupakan bulan kering.

Sarana dan prasarana yang masih ada sampai penelitian dilakukan tertera dalam

Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Bangunan fisik yang ada

No Banunan/Sarana-orasarana
Jumlah
(unit)

Keterangan

1 Kandang:
Unit I  : 30 m x 6 m
Unit II : 12 m x 6 m

1
3

Kondisi masih baik dan dipakai
Kondisi masih baik, tetapi perlu
perbaikan pintu-pintunya

2 Gudang pakan: 3 m x 4 m 1 Bangunan masih baik, tetapi
tidak praktis digunakan

3 Tempat mesin chopper:
2,5 m x 3 m

1 Bangunan masih baik, tetapi
kurang praktis dan mesin tidak
tersedia

4 Bangunan pompa air:
2 m x 2,5 m

1 Atap sudah rusak, harus diganti

5 Pompa air: 3 silinder 1 Masih bisa dioperasikan, tetapi
pack-pack dan mur-baut mesin
rusak sehingga boros olie dan
solar. Harus diservice total.

6 Pompa tekan sprinkler 1 Tidak pernah dipakai karena
pompa air tidak mendukung.
Kemungkinan pompa sprinkler
masih bisa dipakai

7 Sprinkler: kapasitas untuk 2 ha
lahan

1 Tidak pernah dipakai, perlu
pengecekan

8 Rumah koordinator: 7 m x 9 m 1 Kondisi bagus
9 Rumah jaga 3 Masih dipakai, tetapi perlu

perbaikan
10 Bekas kandang kambing 2 Kondisi kurang baik, sementara

untuk tempat pakan ternak
kering

11 Bak air induk 1 Masih cukup baik digunakan,
perlu pengecekan instalasi pipa
dan kran-kran masuk dan keluar
(distribusi)

Sumber: hasil pengamatan lapangan tgl. 14 Oktober 2014
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Berdasarkan kondisi terkini sarana prasarana tersebut, beberapa hal yang

mendesak perlu dilakukan adalah:

1. Perbaikan pintu-pintu kandang ternak untuk pengamanan dari pencurian ternak.

2. Pembangunan gudang pakan ternak sekaligus sebagai tempat mesin dan peralatan

pengolahan pakan sehingga pakan ternak selalu tersedia terutama pada musim

kemarau.

3. Pembuatan kandang jepit untuk pemeriksaan, penimbangan, dan perkawinan

ternak.

4. Perbaikan total mesin pompa air (penggantian pack-pack mesin dan service).

5. Perbaikan instalasi distribusi air mulai dari pompa sampai tujuan akhir, terutama

untuk pengairan lahan padang rumput (sprinkler).

4.1.2. Pengelola

Kawasan peternakan Amor-Amor milik Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB secara kelembagaan dinamakan “Instalasi Pembibitan Sapi

Brangus Amor-Amor” Instalasi ini di bawah koordinasi Balai Inseminasi Buatan

Banyumulek. Kepala Balai Inseminasi Buatan (BIB) bertanggung-jawab langsung

kepada Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi NTB. Instalasi

Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor sehari-hari dikelola oleh 8 (delapan) orang

petugas lapangan, yaitu:

1. Mulyadi (Koordinator), lulusan SNAKMA, gol II/b,

2. L. Zainudin, lulusan SLTP, gol I/c,

3. L. Dulhayadi, lulusan SLTP, gol I/b,

4. Siamudin, lulusan SLTP, gol I/b,

5. Sardi, lulusan SLTP, gol I/b,

6. Mashudin, lulusan SLTP, gol I/b,

7. Semuin, lulusan SLTP, masih honorer,

8. Raden Putra Gde, lulusan SNAKMA, gol II/b.

Semua pengelola tersebut sudah berstatus PNS, kecuali Sdr. Semuin masih

tenaga honorer. Masing-masing pengelola diserahi tanggung-jawab memelihara sapi 3

atau 4 ekor, termasuk mencari dan memberi pakan sehari-hari terutama pada musim

kemarau. Mereka mencari pakan menggunakan motor menempuh jarak hingga 6 km,

seperti ke Santong.
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4.1.3. Keadaan Ternak Sapi

Jumlah sapi pada awal September 2014 tercatat 35 ekor, terdiri dari jantan 10

ekor dan betina 35 ekor. Ternak sapi tersebut dipelihara oleh delapan orang petugas

seperti pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Jumlah ternak yang dipelihara masing-masing petugas

No Petugas Jantan (ekor) Betina (ekor) Jumlah (ekor)
1 Mulyadi 1 4 5

2 L. Dulhayadi 1 3 4

3 Sardi 1 3 4

4 L. Zainudin 1 3 4

5 Siamudin 1 5 6

6 Raden Putra Gde. 1 4 5

7 Mashudin 4 1 5

8 Semuin 0 2 2
Jumlah 10 25 35

Diperinci menurut umur dan jenis kelamin, sapi-sapi di Amor-Amor tersebut adalah

sebagai berikut (Tabel 4.4)

Tabel 4.4. Jumlah sapi menurut umur dan jenis kelamin

No Sapi Jantan (ekor) Betina (ekor) Jumlah (ekor)
1 Dewasa 2 13 15
2 Muda 5 5 10
3 Anak 3 7 10

Jumlah 10 25 35

Pada saat kunjungan lapangan tgl. 14 Oktober 2014, jumlah sapi tinggal 32 ekor karena

terjadi pencurian ternak tgl. 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) ekor dan mati 1 (satu)

ekor.

Kondisi sapi tergolong sedang cenderung kurus karena kekurangan pakan.

Pakan sehari-hari pada musim kemarau hanya berupa jerami tanaman terutana jerami

padi kering yang disediakan di dalam kandang. Pada musim kemarau, sapi lebih banyak

dikandangkan, hanya pada pagi hari kadang-kadang dilepas di padang penggembalaan

hanya sekedar untuk latihan. Kondisi demikian umumnya berlangsung 4 sampai 5

bulan, mulai Juli sampai dengan Desember setiap tahunnya. Pada musim hujan pada

padang penggembalaan tumbuh rumput alam cukup baik dan pada padang rumput

sekitar 2 ha tumbuh rumput gajah yang sengaja ditanam.
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4.1.4. Keadaan Pakan Ternak

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak  sekitar 35 ekor Sapi Brangus

tersebut, pada musim hujan dapat berasal dari kawasan Instalasi sendiri dengan cara

melepas sepanjang hari pada zona padang penggembalaan dan ditambahkan pada

malam hari di dalam kandang berupa rumput gajah yang ditanam pada zona padang

rumput sekitar 2 (dua) ha. Akan tetapi pada musim kemarau yang berlangsung cukup

panjang, mulai bulan Mei hingga Desember, ternak lebih banyak dikandangkan karena

tidak ada lagi hijauan pakan ternak yang tumbuh pada padang penggembalaan. Pakan

ternak disediakan dengan cara mencari hijauan terutama jerami tanaman pangan ke luar

kawasan Amor-Amor. Jumlah pakan yang diberikan sangat kurang dari kebutuhannya.

Disamping kurang, kestabilan pemberian pakan sehari-hari juga kurang, karena

ketersediaan pakan sangat tergantung dari hasil mencari-cari pakan (cut and carry)

yang tidak menentu. Kondisi ketersediaan pakan ternak herbivora di wilayah Amor-

Amor dapat digambarkan oleh keadaan lahan sawah dan lahan kering yang ada di

wilayah Kecamatan Kayangan.

Luas lahan menurut penggunaannya di wilayah Kecamatan Kayangan adalah

sebagai berikut (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Luas lahan menurut penggunaannya di wilayah Kecamatan Kayangan

No Desa
Sawah

(ha)

Lahan
Kering

(ha)

Pekarangan
(ha)

Lainnya
(ha)

Jumlah
(ha)

1 Santong 391 242 132 115 880
2 Pendua 115 198 62 138 513
3 Kayangan 472 569 64 35 1,140
4 Dangiang 150 80 97 20 347
5 Sesait 878 167 265 400 1,710
6 Gumantar 435 2,966 148 251 3,800
7 Selengen 290 1,225 147 288 1,950
8 Salut 2 778 25 75 880

Jumlah 2,733 6,225 940 1,322 11,220
Sumber: Kecamatan Kayangan Dalam Angka (2013).

Dengan asumsi bahwa lahan sawah dapat menampung ternak herbivora 1,5 UT per ha

dan lahan kering 1 UT per ha maka wilayah Kecamatan Kayangan memiliki daya

tampung ternak herbivora sekitar 10,325 UT (Tabel 4.6).
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Tabel 4.6. Daya tampung wilayah Kecamatan Kayangan untuk ternak herbivora

No Desa Sawah (UT) Lahan Kering (UT)
Jumlah daya

tampung (UT)

1 Santong 587 242 829
2 Pendua 173 198 371
3 Kayangan 708 569 1,277
4 Dangiang 225 80 305
5 Sesait 1,317 167 1,484
6 Gumantar 653 2,966 3,619
7 Selengen 435 1,225 1,660
8 Salut 3 778 781

Jumlah 4,100 6,225 10,325

Apabila daya tampung tersebut dikurangi dengan populasi riel dalam Unit Ternak (UT)

maka diperoleh potensi pengembangan ternak herbivore di wilayah Kecamatan

Kayangan. Populasi riel ternak herbivore di Kecamatan Kayangan adalah sebagai

berikut (Tabel 4.7).

Tabel 4.7. Populasi ternak herbivore di Kecamatan Kayangan (dalam UT)

Ternak Jantan (UT) Betina  (UT) Jumlah (UT)

1. Sapi 6.233 5.359 11.592

2. Kerbau 15 21 36

3. Kuda 16 9 25

4. Kambing/Domba 168 274 442

Jumlah 6.432 5.663 12.095
Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Lombok Utara, 2012

Berdasarkan data pada Tabel 4.6 dan 4.7, dapat dinyatakan bahwa wilayah Kecamatan

Kayangan telah kelebihan ternak herbivora. Dengan demikian untuk memenuhi pakan

ternak sapi di Instalasi Pembibitan Sapi Brangus di Amor-Amor, tidak dapat

mengharapkan dari pencarian pakan dengan system cut and carry dari wilayah lain

dalam wilayah Kecamatan Kayangan. Oleh karena itu, perlu optimalisasi kemampuan

kawasan Instalasi Amor-Amor untuk penyediaan pakan dengan cara meningkatkan

fungsi zona padang rumput dan zona padang penggembalaan. Disamping itu, dapat

mengadakan stok pakan dengan cara melakukan pengolahan pakan dengan bahan baku

dari daerah lain.
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4.2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan deskripsi kondisi terkini kawasan Instalasi Pembibitan Sapi

Brangus Amor-Amor seperti yang diuraikan di atas,  dapat disusun kondisi faktor

internal meliputi kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal meliputi peluang dan

ancaman. Dengan menganalisis faktor internal dan eksternal tersebut dapat disusun

strategi pengembangan Instalasi Sapi Brangus dimaksud.

4.2.1. Faktor Internal

Faktor-faktor kekuatan dalam Instalasi Amor-Amor adalah:

a. Lahan tersedia cukup luas, yaitu 25 ha, masih memiliki potensi untuk dioptimalkan

pemanfaatannya;

b. Telah tersedia sapi brangus sebanyak 32 ekor yang telah lama beradaptasi dengan

lingkungan setempat yang kering;

c. Tersedia pengelola atau tenaga kerja 8 (delapan) orang yang memiliki ketrampilan

memadai untuk pemeliharaan sapi;

d. Telah tersedia sarana-prasarana, seperti kandang, gudang pakan, rumah

jaga/perkantoran, mesin pompa air beserta instalasi perpipaan, dan peralatan.

e. Tersedia dana operasional dari Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi

NTB setiap tahunnya.

Faktor-faktor kelemahannya adalah:

a. Kondisi lahan berpasir sedang sampai kasar, porus, dan miskin unsur hara

sehingga kurang produktif untuk tanaman termasuk tanaman pakan ternak;

b. Air pengairan sangat minim, tergantung dari sumur bor yang dipompa;

c. Areal  peternakan minim pohon pelindung sehingga sapi-sapi yang digembalakan

tidak dapat berteduh dari terik matahari;

d. Mesin pompa air sudah tua, bocor pak-pak mesin sehingga boros oli dan solar,

debit air yang keluar tidak optimal;

e. Gudang pakan terlalu kecil dan jauh dari kandang sehingga tidak efisien;

f. Manajemen pemeliharaan ternak kurang optimal.

4.2.2. Faktor Eksternal

Terdapat beberapa peluang dalam pengembangan Instalasi Pembibitan Sapi

Brangus Amor-Amor, yaitu:
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a. Adanya kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB untuk

mengembangkan Sapi Brangus di Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor;

b. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung pengembangan pembibitan

Sapi Brangus pada Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor;

c. Daya dukung lahan masih dapat dioptimalkan;

d. Harga pasar Sapi Brangus  lebih tinggi dari pada Sapi Bali;

e. Dapat diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata.

Di sisi lain, terdapat pula ancaman yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Musim kemarau sangat panjang, kekeringan umumnya berlangsung selama 8 bulan,

dari Mei s/d Desember sehingga ketersediaan pakan menjadi masalah;

b. Rawan pencurian ternak;

c. Adanya kemungkinan penurunan genetik akibat terjadinya inbreeding;

4.3. Strategi Pengembangan Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor

Strategi pengembangan ini disusun atas dasar kondisi terkini dan hasil analisis

faktor internal dan eksternal pada kawasan Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-

Amor yang telah dibahas di atas. Strategi pengembangan ini terdiri atas beberapa pokok

bahasan, yaitu: isu strategis, kebijakan, dan program kerja.

4.3.1. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan  yang telah dikemukakan di atas,

dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

a. Daya dukung lahan kawasan Instalasi Amor-Amor sangat rendah untuk

menyediakan pakan karena kondisi lahan dan iklim yang tidak mendukung;

b. Potensi genetik Sapi Brangus yang ada cenderung menurun karena inbreeding;

c. Sarana-prasarana pendukung kurang berfungsi, terutama mesin pompa air dan

peralatannya, termasuk instalasi sprinkle, tidak berfungsi dengan baik sehingga

tidak efektif dan tidak efisien;

d. Manajemen penyediaan pakan terutama pada musim kemarau tidak terprogram

dengan baik, sehingga kebutuhan pakan ternak untuk produksi tidak terpenuhi;

e. Manajemen pengelolaan keseluruhan belum optimal.
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4.3.2. Kebijakan Pengembangan Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor

Berdasarkan isu strategis di atas dapat dirumuskan kebijakan pengembangan

Instalasi Pembibitan Sapi Brangus di Kawasan Peternakan Amor-Amor sebagai

berikut:

a. Meningkatan daya dukung lahan untuk penyediaan pakan dengan introduksi dan

pengembangan rumput tahan kering pada Zona Padang Rumput sekitar 6 ha,

introduksi legume pohon (lamtoro) pada Zona Padang Penggembalaan dan Zona

Ring Pagar. Zona Ring Pagar adalah areal sekitar 10 m dari batas luar mengelilingi

seluruh kawasan peternakan Amor-Amor.

b. Mengadakan stok pakan pada musim kemarau berupa jerami tanaman pangan yang

diolah menjadi pakan jadi menggunakan teknologi pakan sederhana.

c. Memperbaiki manajemen reproduksi dan pemuliaan ternak untuk meningkatkan

potensi genetik.

d. Melengkapi dan meningkatkan fungsi sarana-prasarana pendukung, seperti

gudang pakan, mesin dan peralatan pembuatan pakan, pompa air, instalasi

perpipaan saluran air dan sprinkle, perkantoran, infrastruktur jalan, dan

sebagainya.

e. Meningkatkan fungsi manajemen keseluruhan baik tentang administrasi,

personalia, keuangan, fasilitas, dan sebagainya

f. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan para tenaga kerja yang memelihara

ternak sehari-hari.

4.3.3. Program Kerja

Program kerja adalah pernyataan tertulis yang memuat kegiatan-kegiatan yang

direncanakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang menjadi isu

strategis berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang

direncanakan dalam pengembangan Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor

yang penting terdiri atas:

1) Pemetaan ulang zona-zona dalam kawasan peternakan Amor-Amor menjadi empat

zona, yaitu Zona I: Perkandangan, Perkantoran, dan Rumah Dinas/Jaga; Zona II:

Padang Pengembalaan, Zona III: Padang Rumput/Kebun Rumput, dan Zona IV:

Zona Ring Pagar.

2) Penataan Zona I ( Perkandangan, Perkantoran, dan Rumah Dinas/Jaga).
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3) Penataan lahan Zona II (Padang Pengembalaan) dengan sistem Pedok

menggunakan tanaman legium pohon (lamtoro) dan rumput tahan kering secara

terintegrasi.

4) Penataan lahan Zona III (Kebun Rumput) yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu

satu bagian yang dilengkapi dengan sprinkle dan satu bagian lainnya tanpa

sprinkle.

5) Penataan lahan Zona IV (Ring Pagar), lebar 10 m mengelilingi seluruh areal

kawasan peternakan Amor-Amor. Pada pinggir ring bagian dalam dibangun jalan

keliling lebar 3 m yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata.

6) Membangun gudang pakan dan unit pengolahan pakan dalam Zona I.

7) Memperbaiki pompa air dan peralatannya serta instalasi pipa dan sprinkle.

8) Membangun infrastruktur jalan dalam Zona I.

9) Pelatihan teknis peternakan untuk tenaga kerja lapangan

10) Memperbaiki manajemen keseluruhan.

A. Pemetaan Zona Dalam Kawasan Peternakan Amor-Amor

Luas kawasan peternakan Amor-amor adalah 25 ha. Pada saat sekarang tidak

jelas zona-zona pemanfaatannya, hanya ada areal perkandangan beserta bangunan

pendukungnya dan perkantoran yang sementara digunakan untuk tempat tinggal

koordinator. Oleh karena itu untuk optimalisasi kawasan ini, perlu dibuat zona-zona

sesuai pemanfaatannya. Berdasarkan potensi dan kebutuhan, kawasan ini dapat dibagi

menjadi empat zona, yaitu:

1) Zona I, direncanakan menempati areal di bagian tengah sekitar 4,5 ha, untuk

bangunan kandang, gudang pakan dan unit pengolahan pakan, tempat mesin

pompa air, gudang peralatan dan tempat workshop, kantor, rumah dinas, dan

rumah jaga;

2) Zona II, direncanakan ditempatkan di bagian timur seluas sekitar 7 ha, untuk

padang penggembalaan;

3) Zona III, direncanakan ditempatkan di bagian barat seluas sekitar 7 ha, untuk

kebun rumput.

4) Zona IV, merupakan areal pembatas kawasan peternakan Amor-Amor, 10 m

masuk dari batas luar sepanjang keliling kawasan, sekitar 5 ha, yang selanjutnya

dalam hal ini disebut Zona Ring Pagar.
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B. Penataan Zona I

Dalam Zona I, fasilitas yang ada sekarang adalah, (1) kandang ternak 4 (empat)

unit terdiri atas satu kandang   berukuran 30 m x 6 m dan tiga unit lainnya berukuran

12 m x 6 m, (2) bangunan perkantoran ukuran 6 m x 9 m yang sementara ini dijadikan

tempat tinggal koordinator, (3)  gudang pakan 3m x 4m yang tidak digunakan, (4)

bangunan tempat mesin pengolah pakan yang tidak digunakan, dan (5) bangunan

tempat mesin pompa air. Bangunan kandang masih layak dipakai, hanya perlu

perbaikan pada pintu-pintunya untuk keamanan. Bangunan gudang pakan sekarang

tidak dimanfaatkan karena terlalu kecil dan tempatnya agak jauh dari kandang. Oleh

karena itu perlu dibangun kembali gudang pakan disekitar kandang dengan ukuran 6m

x 30 m. Gudang pakan tersebut dapat sekaligus sebagai tempat pengolahan pakan.

Dengan demikian tidak diperlukan lagi bangunan khusus tempat mesin pengolah pakan.

Bangunan tempat mesin pengolah pakan yang ada sekarang berukuran sangat kecil,

hanya 2,5m x 3m, sekarang tidak digunakan. Bangunan tempat mesin pompa air perlu

diperbaiki terutama atapnya harus diganti karena sudah rusak berat. Berdekatan dengan

bangunan tempat mesin pompa air perlu dibangun gudang peralatan dan workshop

berukuran sekitar 180 m2. Bangunan yang belum ada dan perlu dibangun adalah rumah

dinas satu unit untuk tempat tinggal koordinator dan rumah jaga.

C. Penataan Zona II

Zona II merupakan areal padang penggembalaan yang direncanakan sekitar 7

ha. Pada musim kemarau, padang penggembalaan tidak dapat memberikan pakan

karena tidak  ada rumput yang tumbuh sehingga hanya berfungsi sebagai tempat

exersice ternak pada pagi hari. Pada padang penggembalaan sangat minim pohon

pelindung, hanya ada beberapa pohon mangga dan lamtoro yang masih nampak hijau di

bagian pinggir kawasan. Untuk mengoptimalkan fungsinya, areal padang

penggembalaan dapat dibagi menjadi empat petak, tiga petak masing-masing 2 ha dan

satu petak 1 ha. Petak-petak tersebut ditanami lamtoro dan rumput tahan kering.

Menurut Dahlanuddin dkk. (2014) lamtoro jenis Leucaena leucocephala cv Taramba

sangat tahan kering, dapat tumbuh pada lahan dengan curah hujan 650 mm/tahun

dengan musim kering sampai 7 (tujuh) bulan, tumbuh dengan baik pada lahan berkapur
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atau lahan berpasir mulai dari dari daerah pinggir laut sampai lereng gunung.

Selanjutnya dikatakan rumput Paspalum notatum cv competidor juga dapat digunakan

karena tahan kering, tahan penggembalaan dan memiliki nilai nutrisi yang tinggi.

Rumput ini telah tersedia di BPTHPT Serading.  Pohon lamtoro ditanam dengan jarak

baris 5 m dan jarak antar pohon 0,2 m. Rumput ditanam pada sela-sela larikan tanaman

lamtoro. Pagar keliling setiap petak juga ditanami lamtoro.

D. Penataan Zona III

Zona III merupakan areal tanaman rumput khusus untuk penyediaan pakan di

dalam kandang. Untuk tanaman rumput ini perlu disiapkan lahan 7 ha, yang dibagi

menjadi dua bagian, yaitu 4 ha untuk tanaman yang dilengkapi dengan pengairan

sprinkle dan 3 ha untuk tanaman yang tidak dilengkapi dengan sprinkle. Rumput yang

ditanam pada lahan 4 ha yang dilengkapi sprinkle dapat dari jenis rumput unggul (King

Grass), sedangkan pada lahan 3 ha yang tidak dilengkapi sprinkle dari jenis rumput

tahan kering sama seperti yang ditanam pada padang penggembalaan. Menurut

Dahlanuddin dkk. (2014) jenis rumput Brachiaria humidicola dan Paspalum notatum

cv competidor cocok ditanam di daerah berpasir sampai tanah liat.  Ini berarti bahwa

rumput-rumput ini dapat dipilih untuk ditanam di kawasan peternakan Amor-Amor.

E. Penataan Zona IV

Zona IV merupakan areal pembatas kawasan, ditetapkan 10 m masuk dari batas

luar sepanjang keliling kawasan, sehingga mengambil luas sekitar 5 ha. Zona ini

dimaksudkan sebagai pagar pembatas kawasan. Dalam Zona ini ditanam lamtoro dan

pada jarak tertentu (sekitar 20 m) dapat ditanam pohon mangga. Lamtoro ditanam

dengan jarak baris 3 m dan jarak antar pohon 0,2 m. Pohon mangga ditanam satu baris

dengan jarak tanam 20 m. Tanaman lamtoro dan mangga pada Zona IV ini diharapkan

dapat bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Pada bagian dalam ring pagar dibangun

jalan keliling lebar 3 m yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata.

F. Membangun Gudang Pakan dan Unit Pengolahan Pakan

Gudang pakan dan unit pengolahan pakan berfungsi untuk penyediaan pakan

berkelanjutan yang tidak tergantung pada daya dukung kawasan peternakan Amor-

Amor. Seperti diketahui bahwa lahan pada kawasan peternakan Amor-Amor memiliki

daya dukung yang rendah sehingga tidak mungkin menghasilkan hijauan pakan yang
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memadai. Oleh karena itu jika ingin   mengembangkan (menambah jumlah) Sapi

Brangus dalam kawasan Amor-Amor maka harus menyediakan pakan melalui

pengolahan dan penyimpanan pakan. Kapasitas unit pengolahan pakan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk itu perlu pengadaan mesin pengolah pakan yang

sesuai dengan kapasitas yang diperlukan.

G. Perbaikan Pompa Air dan Instalasi Pipa

Pompa air yang digunakan pada saat sekarang merupakan mesin tua, sudah

lebih dari 15 tahun. Kondisi sekarang masih bisa dipakai tetapi karena pak-pak mesin

sudah rusak maka terjadi kebocoran oli sehingga boros oli dan debit air yang dihasilkan

relative kecil. Oleh karena itu dalam jangka pendek harus dilakukan perbaikan total

(turun mesin). Untuk perbaikan mesin, disarankan dilakukan oleh bengkel yang

kredibel. Dalam jangka panjang perlu direncanakan untuk pengadaan mesin baru.

Instalasi perpipaan dan sprinkle perlu diperbaiki dan dilengkapi agar mampu mengairi

lahan kebun rumput sekitar 4 ha.

H. Membangun Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan dalam lingkungan Zona I diperlukan, pertama,  untuk

kelancaran transportasi pakan dan atau bahan baku pengolahan pakan, dan kedua,

sebagai penghubung antar perkantoran, perkandangan dan bangunan pendukungnya,

rumah dinas, rumah jaga, tempat pompa air, gudang peralatan/workshop, dan bangunan

lainnya. Dengan adanya jalan ini, dapat mendukung rencana untuk menjadikan Instalasi

Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor  sebagai lokasi karya wisata bagi para siswa,

mahasiswa, dan masyarakat umum terutama para peternak. Bahkan sangat mungkin

untuk dikembangkan sebagai tempat wisata.

I. Pelatihan Teknis Peternakan

Usaha sapi perbibitan memerlukan teknologi yang lebih komplek dibanding

dengan usaha sapi penggemukan. Usaha sapi perbibitan memerlukan teknologi

reproduksi, pemuliaan, dan produksi  secara simultan. Sapi Brangus yang ada di

Instalasi Pembibitan Amor-Amor saat ini nampaknya sudah terjadi penurunan potensi

genetik karena inbreeding. Oleh karena itu untuk memperbaiki potensi genetik sapi

yang masih ada tersebut perlu dilakukan perbaikan sistem perkawinan ternak baik
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menggunakan IB maupun Kawin Alam. Jika menggunakan Kawin Alam, perlu impor

sapi pejantan Brangus unggul dari daerah lain.

J. Perbaikan Manajemen Kawasan Peternakan Amor-Amor

Sementara ini Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor berada dibawah

koordinasi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Banyumulek. Jarak antara Banyumulek dan

Amor-Amor sekitar 50 km.  Jarak yang cukup jauh ini sangat mempengaruhi

pengelolaan sehari-hari pada Instalasi tersebut. Petugas di lapangan cukup banyak (8

orang) yang dikoordinir oleh salah satu petugas. Koordinator tidak memiliki wewenang

penuh mengkoordinir semua kegiatan yang terkait dengan manajemen usaha ternak sapi

karena pada dasarnya mereka berstatus sama. Koordinator terkesan hanya sebagai

penghubung antara pimpinan di BIB dengan para pegawai yang ada di Instalasi Amor-

Amor.

Apabila Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor ingin dikembangkan

dan diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata maka harus dilakukan perbaikan

manajemen dengan merubah status dari Instalasi menjadi setara UPT.  Intinya, kawasan

peternakan Amor-Amor harus dikelola oleh seorang manajer yang memiliki

keleluasaan dalam berinovasi untuk memajukan kawasan tersebut sesuai dengan visi-

misinya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Kawasan Peternakan Banyumulek

5.1.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dirumuskan terkait dengan pengembangan peternakan di

Kawasan Peternakan Banyumulek adalah:

a. Kawasan peternakan Banyumulek menempati lahan seluas sekitar 29 ha, yang

digunakan untuk berbagai kegiatan dan perkantoran, yaitu

1. UPT Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner 1 ha,

2. Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 ha,

3. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 3,1 ha ,

4. Pabrik Pupuk Organik 0,7 ha,

5. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) 0,5

ha dan,

6. Penananam HMT sekitar 23 ha.

Dari sisi ketersediaan luas lahan, kawasan peternakan Banyumulek memiliki

potensi pengembangan yang masih besar.

b. Dalam Kawasan Peternakan Banyumulek terdapat dua manajemen, yaitu (1) PT.

Gerbang NTB Emas (GNE) merupakan perusahaan daerah Provinsi NTB,

mengelola Rumah Potong Hewan dan Pabrik Pupuk Organik, dan (2) Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB mengelola kegiatan-kegiatan

selain dua kegiatan tersebut, yaitu UPT Rumah Sakit Hewan dan Laborarium

Veteriner, BIB, dan BP3TR. BIB selain menangani laboratorium IB, juga

mengelola lahan tanaman HMT dan Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-

Amor. Keberadaan dua manajemen di dalam satu kawasan ini dapat menmbulkan

inefisiensi dan potensi konflik kepentingan apabila tidak dikoordinir dengan baik.

c. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pabrik Pupuk Organik yang dikelola oleh PT.

GNE sampai saat ini belum optimal sehingga belum menguntungkan. RPH masih

berfungsi sebagai penerima jasa pemotongan ternak dari para jagal setempat.

Produksi pabrik pupuk organik belum kontinyu, tergantung pesanan dari pelanggan

di Bali, belum mengembangkan pangsa pasar, termasuk pasar di dalam NTB

sendiri.
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d. Padang rumput (lahan HMT) belum dikelola dengan optimal sehingga produksi dan

produktivitas HMT rendah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari 23 ha

lahan, baru sekitar 10 ha yang ditanami HMT.

e. Pabrik pakan ruminansia yang telah dibangun dibawah pengelolaan BP3TR belum

berfungsi optimal, sementara masih berfungsi sebagai uji coba, belum

memproduksi produk pakan untuk komersial.

f. Terdapat bangunan kandang yang kondisinya cukup baik, tetapi tidak

dimanfaatkan.

g. Secara keseluruhan manajemen pengelolaan Kawasan Peternakan Banyumulek

belum optimal. Belum nampak ada keterpaduan antara kegiatan yang satu dengan

lainnya. Antara kegiatan RPH, Pabrik Pakan, Pabrik Pupuk, dan Usaha Sapi

Penggemukan dapat diintegrasikan menjadi suatu kluster.

5.1.2.. Rekomendasi

Berdasarkan kondisi terkini dan hasil analisis SWOT serta kesimpulan di atas,

dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

a. Perlu dilakukan pembagian wewenang dan koordinasi yang jelas antara Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan PT. NTB Gerbang Emas

di dalam mengelola kegiatan-kegiatan dalam Kawasan Peternakan Banyumulek.

Kegiatan yang murni bisnis dapat diserahkan kepada PT. GNE, sedangkan

kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan, pelayanan, dan pemberdayaan

ditangani oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

b. PT. GNE tetap mengelola RPH dan Pabrik Pupuk Organik, sedangkan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB lebih konsentrasi pada, (1)

pengembangan pembibitan sapi dan sekaligus pengelolaan lahan tanaman HMT

dibawah BIB, dan (2) pengembangan pabrik pakan dibawah BP3TR. Perlu dikaji

kemungkinan pengembangan sapi penggemukan di Kawasan Peternakan

Banyumulek dibawah Subdin Budidaya. Pengembangan Sapi Penggemukan dapat

diintegrasikan dengan pabrik pakan, pabrik pupuk, dan RPH.

c. RPH perlu dikelola oleh manajer professional yang mampu mengembangkan RPH

menjadi perusahaan produksi daging sapi disamping menerima jasa pemotongan

dari para jagal setempat. Untuk memenuhi pasokan sapi potong, manejemen RPH

dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok peternak sapi penggemukan  di

masyarakat dan usaha sapi penggemukan yang dikelola oleh Subdin Budidaya di
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dalam Kawasan Banyumulek. Manajemen RPH dapat mengembangkan industri

pengolahan daging, seperti bakso dan sosis.

d. Pabrik Pupuk Organik juga harus dikelola oleh manajer yang professional yang

mampu memproduksi pupuk organik  yang dapat bersaing di pasaran baik di dalam

NTB sendiri maupun di luar daerah.

e. Pengelolaan lahan tanaman HMT perlu mendapat perhatian serius, mulai dari

pemagaran areal lahan HMT untuk mencegah penyerobotan lahan dan pencurian

HMT oleh masyarakat sekitar, mengolah lahan untuk tanaman HMT baru,

peremajaan tanaman bagi yang sudah tidak produktif, serta pemeliharaan sehari-

hari termasuk penyiangan, pengairan, dan pemupukan.

f. Pabrik pakan perlu dikembangkan untuk memproduksi pakan komersial dengan

formulasi tertentu, khususnya untuk sapi penggemukan, minimal untuk memenuhi

kebutuhan usaha sapi penggemukan yang dikembangkan dalam Kawasan

Banymulek.

5.2. Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Kawasan Peternakan Amor-Amor

5.2.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan pengembangan ternak Sapi

Brangus di Kawasan Peternakan Amor-Amor adalah sebagai berikut:

a. Kawasan peternakan Amor-Amor yang digunakan sebagai Instalasi Pembibitan

Sapi Brangus memiliki luas sekitar 25 ha. Dalam perencanaan awal, kawasan ini

dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, yaitu Zona I: Perkandangan dan Perkantoran, Zona

II: Padang Penggembalaan, dan Zona III: Kebun Rumput. Ke depan diusulkan

untuk membuat Zona IV yang berfungsi selain meningkatkan ketersediaan pakan,

yang penting adalah sebagai areal pembatas (pagar).

b. Kondisi lahan dan air pengairan pada Kawasan Peternakan Amor-Amor kurang

mendukung untuk pertumbuhan tanaman hijauan makanan ternak (HMT). Tanah

pada kawasan ini tergolong miskin unsur hara dan memiliki struktur dan tekstur

berpasir sedang hingga kasar. Jumlah curah hujan dan hari hujan di kawasan ini

juga relatif kecil, hanya terdapat 4 (empat) bulan basah dan 8 (delapan) bulan

kering. Bulan kering mulai Mei hingga  Desember.

c. Produksi dan produktivitas Sapi Brangus yang ada sekarang tergolong rendah

karena kekurangan pakan. Disamping itu, sapi-sapi tersebut kemungkinan besar
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telah terjadi penurunan potensi genetik  akibat inbreeding yang telah berlangsung

bertahun-tahun.

d. Kondisi beberapa fasilitas pendukung sudah tidak layak. Pompa air bocor sehingga

boros olie dan debitnya menjadi kecil. Tidak memiliki gudang pakan, tempat

pengolahan pakan, dan mesin-peralatan pengolah pakan sehingga pada musim

kemarau kebutuhan pakan sangat tergantung dari sistem cut and carry.

e. Manajemen pengelolaan Kawasan Peternakan Amor-Amor kurang optimal karena

petugas yang sehari-hari berada di lapangan memiliki wewenang dan tanggung-

jawab yang terbatas. Disamping itu komunikasi antara petugas lapangan dengan

pemegang keputusan (seksi pengujian dan pengawasan mutu pada BIB) kurang

intensif karena jaraknya yang jauh.

5.2.2. Rekomendasi

Rekomendasi untuk pengembangan kawasan peternakan Amor-Amor adalah

sebagai berikut:

a. Segera memperbaiki pompa air dan instalasi perpipaannya agar berfungsi optimal

sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengairan pada lahan kebun rumput.

b. Membagi kawasan menjadi 4 (empat) zona, yaitu:

(1) Zona I : menempati areal di bagian tengah sekitar 4,5 ha, untuk bangunan

kandang, gudang pakan dan unit pengolahan pakan, tempat mesin pompa air,

gudang peralatan dan tempat workshop, kantor, rumah dinas, dan rumah jaga;

(2) Zona II: ditempatkan di bagian timur seluas sekitar 7 ha, untuk padang

penggembalaan;

(3) Zona III: ditempatkan di bagian barat seluas sekitar 7 ha, untuk kebun rumput.

(4) Zona IV: merupakan areal pembatas kawasan peternakan Amor-Amor, 10 m

masuk dari batas luar sepanjang keliling kawasan, sekitar 5 ha, yang

selanjutnya dalam hal ini disebut Zona Ring Pagar.

c. Meningkatkan daya dukung padang penggembalaan dengan penanaman legium

pohon (lamtoro) dan rumput tahan kering secara  terintegrasi.

d. Meningkatkan daya dukung kebun rumput dengan tanaman rumput unggul

(rumput gajah) pada lahan yang dapat diairi menggunakan sprinkle dan tanaman

rumput tahan kering pada lahan kebun rumput yang tidak dapat diairi.
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e. Menanam legium pohon (lamtoro) pada Zona IV (ring luar dari kawasan) yang

berfungsi selain untuk pakan ternak juga untuk pagar pembatas.

f. Membangun gudang pakan sekaligus sebagai tempat pengolahan pakan dan

mengadakan mesin pengolah pakan mini sehingga dapat menyediakan pakan

secara berkelanjutan terutama pada musim kemarau.

g. Membangun rumah dinas untuk Manajer dan rumah jaga untuk petugas lapangan.

h. Membangun insfrastruktur jalan yang menghubungkan perkantoran, rumah dinas,

rumah jaga, perkandangan, gudang pakan, tempat mesin, dan gudang peralatan.

i. Memperbaiki potensi genetik Sapi Brangus yang ada dengan penggunaan pejantan

dari luar atau dengan IB agar tidak terjadi inbreeding.

j. Kawasan peternakan Amor-Amor perlu dikelola oleh manajer yang berkompeten

dan memiliki kewenangan yang luas untuk melalukan inovasi.

k. Mengintegrasikan kegiatan peternakan dalam kawasan peternakan Amor-Amor

dengan kegiatan pariwisata.
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RINGKASAN

PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN INTEGRASI PETERNAKAN
BANYUMULEK DAN AMOR-AMOR TAHUN 2014

Oleh:

Soekardono, Yusuf A. Sutaryono, Dahlanuddin, Harjono,  Anwar Rosyidi

A. KAWASAN PETERNAKAN BANYUMULEK

KONDISI TERKINI

Luas kawasan ini tercatat 29 ha yang digunakan untuk berbagai kegiatan, yaitu:

1. UPT Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner : 1 ha
2. Balai Inseminasi Buatan (BIB): 1 ha
3. Rumah Pemotongan Hewan (RPH): 3,1 ha
4. Pabrik Pupuk Organik: 0,7 ha
5. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR): 0,5 ha
6. Penananam HMT: 23 ha.

Kondisi terkini dan permasalahan dari beberapa unit kegiatan di atas adalah
sebagai berikut:

1. Rumah Potong Hewan (RPH)

RPH ini telah memiliki sarana-prasarana, yaitu: (1) kandang penampungan
dengan kapasitas 100 ekor; (2) ruang pemingsanan dan pemotongan dengan stunning
gun, kapasitas 50 ekor; (3) ruang pengulitan dan pembelahan karkas; (4) ruang
pelayuan dengan kapasitas 30 ekor; (5) ruang deboning; (6) ruang pengepakan daging;
(7) ruang blast freezer dengan kapasitas 8 (delapan) ton; (8) cold strorage dengan
kapasitas 8 ton; (9) tempat pengolahan limbah; dan (10) ruang perkantoran.

Sejak tahun 2011, RPH ini dikelola oleh PT Gerbang NTB Emas (GNE). Produk
yang dihasilkan diberi label “Sasambo Beef” yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI
No. 270200002030911 dan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV): RPH 5201040-01
dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Namun sampai saat ini
produksi RPH belum menunjukkan kemajuan.

2. Pabrik Pupuk Organik

Pabrik pupuk organik dibangun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemprov NTB tahun anggaran 2010. Pabrik ini terdiri atas bangunan gedung 12m x 30
m, perkantoran 8m x 10m,  dan unit mesin beserta peralatannya.  Kapasitas pabrik
antara 6 – 10 ton per hari. Pabrik ini di bawah manajemen PT GNE. Kapasitas produksi
rata-rata per hari 6 (enam) ton. Sementara hanya memproduksi untuk memenuhi
permintaan dari “PT BAP (Bali Tani Agro Persada”. Bahan baku pupuk berupa kompos
diperoleh dari kelompok-kelompok peternak dengan harga Rp.4.000,- per karung atau
sekitar Rp. 100,- per kg. Sebagai fermenter terdiri atas tetes tebu dan Mdec dengan
campuran 1 lt tetes, 1 lt Mdec, 100 lt air, untuk 1 ton kompos. Pabrik pupuk ini belum
optimal dimanfaatkan, belum dioperasikan tiap hari, masih tergantung dari
permintaan/order dari satu pelanggan.
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3. Perkandangan Ternak Sapi

Kandang sapi yang dimanfaatkan hanya yang terletak di lingkungan kantor BIB.
Masih terdapat kandang kosong yang belum dimanfaatkan dengan kapasitas sekitar
100 ekor. Kandang ini dapat dimanfaatkan untuk usaha sapi penggemukan guna
memasok sapi potong ke RPH setempat.

4. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR)
BP3TR merupakan balai yang baru dibentuk satu tahun yang lalu dan saat

sekarang telah memiliki pabrik pakan mini bantuan dari pusat. Sementara ini pabrik
pakan masih digunakan untuk percobaan-percobaan, belum dimanfaatkan untuk
memproduksi pakan secara bisnis.

5. Penanaman HMT

Luas lahan untuk penanaman HMT sekitar 23 ha. Namun, baru sekitar 10 ha
yang ditanami HMT. Areal lahan yang terletak dibagian barat-utara berbatasan dengan
lahan masyarakat belum dimanfaatkan karena sebagian dikuasai oleh masyarakat.
Tanaman HMT produktivitasnya rendah karena tidak dikelola dengan baik.

ANALISIS SWOT

Faktor-faktor penghambat dan pendukung pada masing-masing unit kegiatan
yang ada di kawasan peternakan Banyumulek, adalah sebagai berikut:

1. Unit Kegiatan RPH
a. Kelemahan (Weaknesses)

1) Manajemen belum optimal

2) Prosedur pemotongan belum sesuai SNI

3) Jumlah pemotongan belum optimal dan belum kontinyu
4) Pasokan sapi potong terbatas dan tidak kontinyu
5) Harga daging hasil pemotongan kurang mampu bersaing

b. Kekuatan (Strengths)

1) Bangunan dan peralatan RPH serta kandang penampungan telah tersedia dan
masih dalam kondisi baik.

2) Lokasi RPH cukup strategis dan tidak mengganggu lingkungan.
3) Produksi sapi potong di NTB terutama di Pulau Lombok cukup besar sehingga

dapat menjadi sumber sapi potong bagi RPH.
4) Daging Sapi Bali tergolong berkualitas baik.
5) Telah memiliki beberapa tenaga jagal yang terampil hasil pelatihan yang

diselenggarakan oleh manajemen RPH.

c.  Ancaman (Threats)

1) Masih banyak pemotongan ternak sapi ilegal
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2) Daging impor untuk pasaran Jakarta dan sekitarnya masih banyak.
3) Terbatasnya pasokan sapi potong karena banyak sapi potong yang diantar

pulaukan.

d. Peluang (Opportunities)

1) Permintaan daging dan produk olahannya sangat besar dan terus meningkat.
2) Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat mendukung.
3) Dukungan teknologi sangat memungkinkan.

2. Unit  Pabrik Pupuk Organik
a. Kelemahan dan Ancaman

1) Manajemen belum optimal
2) Produksi belum kontinyu dan belum optimal
3) Pasar masih terbatas pada pesanan satu pelanggan
4) Produksi kalah bersaing dengan produksi pabrik besar.

b. Kekuatan dan Peluang

1) Pabrik telah terbangun dan berjalan normal
2) Pasokan kompos/bahan baku melimpah
3) Permintaan pupuk organik untuk tanaman pangan terus meningkat
4) Kebijakan pemerintah mendukung
5) Teknologi cukup tersedia.

3. Unit Pabrik Pakan Ternak BP3TR
a. Kelemahan dan Ancaman

1) Manajemen belum optimal.
2) Kualitas mesin, peralatan, dan perlengkapan kurang baik.
3) Tenaga kerja yang kompeten belum ada.
4) Belum memiliki formulasi pakan yang baku.
5) Pakan dari luar daerah mudah diperoleh.

b. Kekuatan dan Peluang

1) Permintaan pakan cukup tinggi.
2) Bahan baku cukup tersedia.
3) Kebijakan pemerintah sangat mendukung.
4) Bangunan dan mesin telah ada.

4. Penanaman HMT
a. Kelemahan dan Ancaman

1) Produksi dan produktivitas HMT rendah
2) Luas areal belum seluruhnya dimanfaatkan
3) Pengelolaan tanaman HMT kurang optimal
4) Sarana-prasarana pengairan kurang baik
5) Masyarakat menyabit HMT di dalam kawasan
6) Tidak ada pagar pembatas antara lahan milik Dinas dan milik masyarakat.

b. Kekuatan dan Peluang
1) Tersedia lahan cukup luas (23 ha)
2) Kesuburan lahan cukup baik
3) Dapat diintegrasikan dengan usaha sapi penggemukan di dalam kawasan
4) HMT sangat dibutuhkan untuk pakan
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5) Teknologi penanaman HMT tersedia.

STRATEGI PENGEMBANGAN

1. Unit Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Banyumulek
a. Isu Strategis:

1) RPH belum berfungsi sebagai perusahaan produsen daging sapi, sementara
masih sebagai penyedia jasa pemotongan sapi untuk para jagal setempat.

2) Belum mampu bersaing dengan perusahaan RPH produsen daging di luar
daerah, seperti Jakarta dan Bali.

3) Prosedur pemotongan sapi belum mengikuti prosedur SNI.
4) Manajemen RPH belum professional.

b. Kebijakan
1) Meningkatkan fungsi RPH Banyumulek dari sekedar penyedia jasa

pemotongan menjadi perusahaan produsen daging sapi bertaraf nasional.
2) Mengelola RPH Banyumulek dengan mengunakan prinsip-prinsip bisnis

profesional.
3) Melengkapai sarana-prasarana sesuai standar SNI-RPH

4) Memperluas pasar daging “prime cut” produk RPH baik di dalam daerah sendiri
maupun luar daerah.

5) Bekerjasama berkelanjutan dengan kelompok peternak sapi penggemukan dan
atau perusahaan sapi penggemukan sebagai pemasok sapi potong.

c. Program Kerja
1) Merekrut manajer RPH Banyumulek yang memiliki kompetensi dan jiwa

entrepreneur yang kuat.
2) Menyusun rencana usaha (business plan) RPH sebagai perusahaan produsen

daging sapi berdasarkan prinsip memperoleh keuntungan maksimum, ramah
lingkungan, dan menghasilhan produk daging yang ASUH.

3) Mengganti peralatan RPH yang tidak  atau kurang berfungsi dengan baik.
4) Mengadakan kerjasama pemasaran daging “prime cut” dengan pasar-pasar

potensial di NTB seperti PT Newmont Nusa Tenggara, Perhotelan, dan Super
Market.

5) Bekerjasama dengan kelompok peternak sapi penggemukan di wilayah P.
Lombok untuk memasok sapi potong sekitar 40 ekor per hari.

6) Mengembangkan pasar daging ke luar daerah (Jakarta dan Bali).
7) Mengembangkan pabrik pengolahan daging (bakso dan sosis) skala kecil.

2. Unit Pabrik Pupuk Organik
a. Isu Strategis

Pabrik pupuk organik belum berproduksi optimal dan berkelanjutan.
1) Pasar produk masih tergantung kepada satu pelanggan (monopsoni).
2) Produksi belum berlangsung secara kontinyu setiap hari.
3) Manajemen belum professional.

b. Kebijakan
1) Meningkatkan kinerja manajemen produksi agar pabrik dapat beroperasi

secara rutin setiap hari dengan kapasitas optimal.
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2) Mengembangkan pangsa pasar pupuk organik di dalam daerah NTB sendiri
dan ke luar daerah.

3) Melengkapi sarana-prasarana pabrik sesuai standar SNI pabrik pupuk
organik granular (POG).

4) Meningkatkan kinerja manajemen pabrik pupuk organik granular (POG)
menuju manajemen yang professional sehingga menjadi pabrik POG yang
menguntungkan dan berkelanjutan.

c. Program
1) Merekrut manajer yang berkompeten dan memiliki jiwa entrepreneur kuat.
2) Menyusun rencana usaha (business plan) pabrik POG dengan produksi 8

ton per hari.
3) Membangun gudang penampungan bahan baku (kompos/kotoran ternak

sapi, kapur, serbuk gergaji, jerami, dan lain-lain).
4) Pengadaan truk untuk mengangkut bahan baku dan produk.
5) Memproduksi pupuk organik  granular dan curah.
6) Mengembangkan pangsa pasar produk pabrik pupuk, terutama di dalam

NTB sendiri dan selanjutnya ke luar daerah.
7) Memperbaiki infrastruktur jalan, penyediaan listrik, dan air.

3. Unit  Pabrik Pakan Ternak
a. Isu Strategis

1) Pabrik pakan ternak belum beroperasi secara optimum.
2) Mesin dan peralatan pabrik dari program bantuan, berkualitas rendah,

sehingga sering terjadi gangguan ketika dioperasikan.
3) Sarana-prasarana pendukung, seperti gudang bahan baku dan gudang

produk belum dibangun; peralatan dan perlengkapan juga belum lengkap.
4) Manajemen pengelolaan belum efektif karena masih dibawah koordinasi

BP3TR secara langsung.
b. Kebijakan

1) Melengkapi mesin dan peralatan pabrik pakan atau mengganti jika
diperlukan, sesuai standar SNI.

2) Membangun bangunan pendukung, terutama gudang bahan baku dan
gudang produk pakan.

3) Menerapkan manajemen professional pada pabrik pakan.
4) Mengembangkan pasar produk pakan kepada para peternak di NTB melalui

kelompok-kelompok peternak.
c. Program

1) Pengadaan mesin tambahan atau pengganti beserta peralatannya pada
pabrik yang telah ada sehingga kapasitas pabrik dapat mencapai 10 ton
per hari.

2) Membangun gudang bahan baku, gudang produk pakan sesuai dengan
kapasitas produksi pabrik.

3) Membangun gedung perkantoran dan pengadaan perlengkapannya.
4) Membeli 1 (satu) unit truk untuk pengangkutan bahan baku dan produk.
5) Mengembangkan pemasaran produk melalui bekerja sama dengan para

kelompok peternak yang tergolong sudah maju.
6) Memproduksi pakan dengan formula tertentu sesuai kebutuhan tujuan

pemeliharaan ternak.
7) Merekrut manajer yang kompeten dan memiliki jiwa entrepreneur kuat.
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4. Unit Usaha Sapi Penggemukan
a. Isu Strategis

1) Terdapat bangunan kandang sapi yang belum dimanfaatkan.
2) Potensi lahan tanaman HMT cukup tinggi tetapi belum dimanfaatkan.

b. Kebijakan
1) Membangun usaha sapi penggemukan di kawasan peternakan Banyumulek

dengan kapasitas 400 ekor.
2) Mengintegrasikan usaha sapi penggemukan dengan tanaman HMT.
3) Bekerja sama dengan unit pabrik pakan, unit pabrik pupuk POG (pabrik

pupuk granular), dan unit RPH.
c. Program

1) Memperbaiki dan menambah bangunan kandang ternak sapi penggemukan
untuk 400 ekor, sekitar 1.200 m2.

2) Membangun gudang pakan ternak dan ruang perkantoran sekaligus untuk
tempat istirahat para pekerja.

3) Membangun instalasi penyediaan air dan lampu penerangan di areal
perkandangan.

4) Mengadakan peralatan yang diperlukan, seperti timbangan ternak, kandang
jepit untuk pemeriksaan ternak.

5) Membuat kompos untuk memasok pabrik POG.
6) Merekrut dan melatih tenaga kerja untuk memperoleh tenaga yang terampil.

5. Unit Tanaman HMT
a. Isu Strategis

1) Produksi dan produktivitas lahan tanaman HMT rendah.
2) Rawan pencurian HMT oleh masyarakat sekitar.
3) Belum seluruh areal lahan optimal dimanfaatkan.

b. Kebijakan
1) Peningkatan produksi dan produktivitas lahan tanaman HMT.Pemagaran

kawasan untuk mengatasi penyerobotan lahan dan pencurian HMT oleh
masyarakat sekitar.

2) Memanfaatkan seluruh lahan tanaman HMT secara optimal.
c. Program

1) Pembangunan pagar pembatas kawasan dengan menggunakan beton
atau kawat berduri.

2) Pengolahan lahan tanaman HMT, terutama pada lahan yang belum
ditanami HMT dan lahan yang sudah ditanami tetapi sudah tidak produktif.

3) Membagi dua areal lahan tanaman, satu bagian sekitar 15 ha untuk
tanaman rumput gajah dan sekitar 8 ha untuk tanaman rumput yang tahan
kering.

4) Pemeliharaan bagi tanaman HMT yang masih produktif dengan
penyiangan, pemupukan, dan pengairan yang memadai.

5) Pengadaan mesin dan peralatan, seperti traktor pengolah lahan, mobil
pengangkut HMT, cangkul, sabit, dan sebagainya.

6) Pembangunan gudang peralatan sekaligus untuk penampungan HMT
sementara sebelum dijual.

B. KAWASAN PETERNAKAN AMOR-AMOR
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KONDISI TERKINI

Lahan, Vegetasi, dan Sarana-Prasarana

Amor-Amor adalah salah satu dusun di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan,
Kabupaten Lombok Utara. Kawasan peternakan Amor-Amor memiliki luas sekitar 25 ha,
yang terdiri dari areal bangunan phisik 4,5 ha, padang penggembalaan 14,5 ha, dan
kebun rumput 6,0 ha. Topografi lahan sekitar 40% miring bergelombang dan sekitar
60% tergolong datar. Kelengasan tanah tergolong sangat rendah sehingga tidak cukup
untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kandungan Nitrogen total dan Kalsium
tergolong sangat rendah, sedangkan kandungan Phosphor tergolong kategori sedang,
berarti tergolong miskin unsur hara. Struktur dan tekstur tanah tergolong pasir sedang
sampai kasar. Kondisi demikian membuat tanah tidak dapat menahan air dengan baik
sehingga akan boros air untuk tanaman.

Vegetasi tumbuh dengan baik ketika musim hujan, pada bulan Desember s/d
Mei. Bulan Mei s/d Nopember vegetasi mengering, bahkan pada bulan Oktober dan
Nopember dapat dikatakan tidak ada rumput yang dapat tumbuh. Pohon-pohonan yang
masih berdaun hijau diantaranya mangga dan lamtoro. Oleh karena itu lamtoro dapat
dikembangkan untuk tambahan pakan ternak sekaligus pagar keliling. Wilayah Amor-
Amor tergolong daerah kering dengan curah hujan dan hari hujan relative  kecil. Bulan
basah hanya 4 (empat) bulan, Januari – April, sedangkan 8 (delapan) bulan lainnya
merupakan bulan kering. Sarana dan prasarana yang masih ada sampai sekarang
sebagai berikut: Kandang 3 unit, Gudang pakan: 3 m x 4 m, Tempat mesin chopper,
Bangunan pompa air, : Pompa air: 3 silinder, Pompa tekan sprinkler, Sprinkler:
kapasitas untuk 2 ha lahan, Rumah koordinator: 7 m x 9 m, Rumah jaga, Bekas
kandang kambing, Bak air induk.

Pengelola

Kawasan peternakan Amor-Amor difungsikan sebagai “Instalasi Pembibitan Sapi
Brangus”. Instalasi ini di bawah koordinasi Balai Inseminasi Buatan Banyumulek.
Instalasi ini sehari-hari dikelola oleh 8 (delapan) orang petugas lapangan, yaitu:
1. Mulyadi (Koordinator), lulusan SNAKMA, gol II/b,
2. L. Zainudin, lulusan SLTP, gol I/c,
3. L. Dulhayadi, lulusan SLTP, gol I/b,
4. Siamudin, lulusan SLTP, gol I/b,
5. Sardi, lulusan SLTP, gol I/b,
6. Mashudin, lulusan SLTP, gol I/b,
7. Semuin, lulusan SLTP, masih honorer,
8. Raden Putra Gde, lulusan SNAKMA, gol II/b.

Semua pengelola tersebut sudah berstatus PNS, kecuali Sdr. Semuin masih
tenaga honorer. Masing-masing pengelola diserahi tanggung-jawab memelihara sapi 3
atau 4 ekor, termasuk mencari dan memberi pakan sehari-hari terutama pada musim
kemarau. Mereka mencari pakan menggunakan motor menempuh jarak hingga 6 km,
seperti ke Santong.

Keadaan Ternak Sapi
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Jumlah sapi pada awal September 2014 tercatat 35 ekor, terdiri dari jantan 10
ekor dan betina 25 ekor. Diperinci menurut umur dan jenis kelamin, sapi-sapi di Amor-
Amor tersebut adalah sebagai berikut:

No Sapi Jantan (ekor) Betina (ekor) Jumlah (ekor)

1 Dewasa 2 13 15

2 Muda 5 5 10

3 Anak 3 7 10

Jumlah 10 25 35

Pada saat sekarang jumlah sapi 32 ekor karena terjadi pencurian ternak tgl. 15
September 2014 sebanyak 2 (dua) ekor dan mati 1 (satu) ekor. Kondisi sapi Nampak
agak kurus karena kekurangan pakan. Pakan sehari-hari pada musim kemarau hanya
berupa jerami tanaman terutana jerami padi kering yang disediakan di dalam kandang.
Pada musim kemarau, sapi lebih banyak dikandangkan, hanya pada pagi hari kadang-
kadang dilepas di padang penggembalaan hanya sekedar untuk latihan. Kondisi
demikian umumnya berlangsung 4 sampai 5 bulan, mulai Juli sampai dengan
Desember setiap tahunnya.  Pada musim hujan pada padang penggembalaan tumbuh
rumput alam cukup baik dan pada padang rumput sekitar 2 ha tumbuh rumput gajah
yang sengaja ditanam.

Keadaan Pakan Ternak

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada musim hujan berasal dari
kawasan Instalasi sendiri dengan cara melepas sepanjang hari pada zona padang
penggembalaan. Pada musim kemarau yang berlangsung cukup panjang, mulai bulan
Mei hingga Desember, ternak lebih banyak dikandangkan karena tidak ada lagi hijauan
pakan ternak yang tumbuh pada padang penggembalaan. Pakan ternak disediakan
dengan cara mencari hijauan terutama jerami tanaman pangan ke luar kawasan Amor-
Amor. Jumlah pakan yang diberikan sangat kurang dari kebutuhannya. Disamping
kurang, kestabilan pemberian pakan sehari-hari juga kurang, karena ketersediaan
pakan sangat tergantung dari hasil mencari-cari pakan (cut and carry) yang tidak
menentu.

ANALISIS SWOT

Faktor  Internal

Kekuatan:

a. Lahan tersedia cukup luas (25 ha), masih memiliki potensi pengembangan.;
b. Terdapat sapi brangus 32 ekor yang telah lama beradaptasi dengan lingkungan

setempat yang kering;
c. Tersedia pengelola 8 (delapan) orang yang memiliki ketrampilan memadai;
d. Tersedia sarana-prasarana cukup;
e. Tersedia dana operasional dari Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi

NTB setiap tahunnya.

Kelemahan:
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a. Kondisi lahan berpasir sedang sampai kasar, porus, dan miskin unsur hara;
b. Air pengairan sangat minim, tergantung dari sumur bor yang dipompa;
c. Mesin pompa air sudah tua, pak-pak mesin bocor sehingga boros oli dan solar dan

menyebabkan debit air yang keluar tidak optimal;
d. Gudang pakan terlalu kecil dan jauh dari kandang sehingga tidak efisien;
e. Belum dilakukan pengolahan pakan.

Faktor Eksternal

Peluang:

a. Ada kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB untuk
mengembangkan Sapi Brangus di Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor;

b. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung pengembangan pembibitan
Sapi Brangus pada Instalasi Pembibitan Sapi Brangus Amor-Amor;

c. Daya dukung lahan masih dapat dioptimalkan;
d. Harga pasar Sapi Brangus  lebih tinggi dari pada Sapi Bali;
e. Dapat diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata.

Ancaman:

a. Musim kemarau cukup panjang;
b. Rawan pencurian ternak;
c. Adanya kemungkinan penurunan genetik akibat terjadinya inbreeding.

STRATEGI PENGEMBANGAN

Isu Strategis

a. Daya dukung lahan sangat rendah untuk menyediakan pakan karena kondisi lahan
dan iklim  tidak mendukung;

b. Potensi genetik Sapi Brangus yang ada cenderung menurun karena inbreeding;
c. Sarana-prasarana pendukung kurang berfungsi, terutama mesin pompa air dan

peralatannya, termasuk instalasi sprinkle;
d. Manajemen penyediaan pakan kurang baik;
e. Manajemen pengelolaan keseluruhan belum optimal.

Kebijakan

a. Meningkatan daya dukung lahan untuk penyediaan pakan.
b. Mengadakan stok pakan pada musim kemarau .
c. Memperbaiki manajemen reproduksi dan pemuliaan ternak;
d. Melengkapi dan meningkatkan fungsi sarana-prasarana pendukung;
e. Meningkatkan fungsi manajemen keseluruhan;
f. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan pengelola. .

Program Kerja

1) Pemetaan ulang zona-zona dalam kawasan peternakan Amor-Amor menjadi empat
zona, yaitu Zona I: Perkandangan, Perkantoran, dan Rumah Dinas/Jaga; Zona II:
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Padang Pengembalaan, Zona III: Padang Rumput/Kebun Rumput, dan Zona IV:
Zona Ring Pagar.

2) Penataan Zona I ( Perkandangan, Perkantoran, dan Rumah Dinas/Jaga).
3) Penataan lahan Zona II (Padang Pengembalaan) dengan sistem Pedok

menggunakan tanaman  legium pohon (lamtoro)  dan rumput tahan kering secara
terintegrasi.

4) Penataan lahan Zona III (Kebun Rumput) yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu
satu bagian yang dilengkapi dengan sprinkle dan satu bagian lainnya tanpa
sprinkle.

5) Penataan lahan Zona IV (Ring Pagar), lebar 10 m mengelilingi seluruh areal
kawasan peternakan Amor-Amor.

6) Membangun gudang pakan dan unit pengolahan pakan dalam Zona I.
7) Memperbaiki pompa air dan peralatannya serta instalasi pipa dan sprinkle.
8) Membangun infrastruktur jalan dalam Zona I.
9) Pelatihan teknis peternakan untuk tenaga kerja lapangan
10) Memperbaiki manajemen keseluruhan.
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LAMPIRAN I.  FOTO-FOTO KAWASAN PETERNAKAN AMOR-AMOR

Gb. 1. Kandang Utama Gb. 2. Sapi dalam kandang utama

Gb. 3. Lamtoro yang masih Nampak hijau Gb. 4. Lamtoro yang masih Nampak hijau
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Gb. 5. Kondisi Mesin Pompa Air yang bocor pak-pak mesinnya

Gb. 6. Kondisi  padang rumput (Oktober 2014)
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LAMPIRAN II. FOTO-FOTO DI KAWASAN PETERNAKAN BANYUMULEK

Foto 1. Kawasan peternakan Banyumulek tampak depan

Foto 2. Bangunan Rumah Pemotongan Hewan
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Foto 3 . Bangunan Pabrik Pakan Ternak

Foto 4. Mesin Pencacah (tidak dapat digunakan)
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Foto  5. Bangunan Pabrik Pupuk Organik di Banyumulek

Foto  5. Bangunan Kandang Kosong


