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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 283.000

ekor sapi bakalan.

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
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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 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 kebijakan memasukkan ternak

sapi sebagai salah satu komoditas unggulan disamping komoditas lainnya, yaitu 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 1.032.507 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. Tidak jauh berbeda

dengan pencapaian target PSDS 2014 secara nasional, maka jika didasarkan pada hasil

ST-2013 dapat dikatakan bahwa program NTB-BSS juga belum dapat 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
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perbibitan kurang menguntungkan dari sisi bisnis. Oleh karena itu pemerintah perlu

memberikan insentif dan regulasi terkait dengan pengembangan sapi perbibitan.

Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di mana

terdapat lokasi transmigran dari warga kena dampak Bendungan Pandan Duri yang

berjumlah 200 KK  pernah mendapatkan bantuan ternak sapi yang dilengkapi dengan

fasilitas kandang dan peralatannya dengan daya tampung sekitar 250 ekor, namun

kurang dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Lokasi kandang berada pada lahan

milik Yayasan NW Lombok Timur dengan luas lahan keseluruhan sekitar 67 Ha.

Dugaan sementara ketidakberhasilan program bantuan ternak sapi tersebut disebabkan

oleh beberap hal, diantaranya: (1) lokasi kandang jauh dari tempat tinggal peternak, (2)

banyak peternak penerima bantuan kurang berminat memelihara sapi, (3) para peternak

tidak menguasai teknologi pakan, dan (4) kurang adanya pendampingan yang berlanjut.

Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut secara

mendalam, sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan peternakan di kawasan

Puncak Jeringo tersebut.

1.2. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk:

a. Mengetahui kondisi terkini kawasan Puncak Jeringo, meliputi kondisi lahan dan

vegetasi yang ada, kondisi ternak, organisasi pengelolaan dan manajemen

pengelolaan, serta organisasi pengelolaan.

b. Menganalisis potensi pengembangan peternakan, terutama ternak sapi, pada

kawasan Puncak Jeringo.

c. Menyusun strategi pengembangan peternakan, terutama ternak sapi, di kawasan

Puncak Jeringo.
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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 ternak pada

kawasan Puncak Jeringo.

b. Dapat membantu para peternak di Kawasan Puncak Jeringo untuk meningkatkan

kesejahteraannya melalui pengembangan usaha ternak.

II. METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode kajian kasus dengan tujuan memperoleh data

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

Puncak Jeringo sebagai kawasan pengembangan agribisnis peternakan, terutama ternak

sapi. Variabel pokok yang perlu digali meliputi: (1) kondisi lahan 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

peternak dan para pengelola. 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 dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT guna menggali

masalah dan faktor pendukung dalam pengembangan peternakan di kawasan Puncak

Jeringo. Berdasarkan permasalahan dan faktor pendukung tersebut selanjutnya disusun

strategi pengembangan pada Kawasan Puncak Jeringo.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keadaan Umum Desa Puncak Jeringo

Desa Puncak Jeringo terletak di lereng sebelah timur Gunung Rinjani pada

ketinggian 500 – 600 m dari permukaan laut. Suhu rataan harian 22,22 oC, curah hujan

144,29 mm dan jumlah bulan hujan selama 4 bulan dalam setahun. Desa Puncak

Jeringo termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok

Timur. Lokasi desa Puncak Jeringo dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Kecamatan Suela dan desa Puncak Jeringo

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 tahun 2012 menetapkan

batas wilayah Desa Puncak Jeringo seperti tertera pada Tabel 3.1. Luas wilayah desa

Puncak Jeringo 1.400 km2 dan lebih dari setengahnya  (775 Ha) adalah kawasan hutan,

493,8 Ha lahan pertanian dan sisanya adalah kawasan pemukiman dan peruntukan

lainnya.
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Tabel 3.1. Batas desa Puncak Jeringo
Batas Desa/kelurahan Kecamatan

Sebelah utara
Hutan Taman Nasional

Gunung Rinjani (TNGR)
Sembalun

Sebelah selatan Desa Seruni Mumbul Pringgabaya

Sebelah timur Desa Gunung Malang Pringgabaya

Sebelah barat Desa Perigi Suela

Sumber : Profil Desa Puncak Jeringo

Topografi lahan miring ke arah selatan. Pada bagian hulu terdapat sumber air

yang dapat dialirkan melalui pipa ke arah selatan dengan derajat elevasi kurang lebih

40 – 50 derajat. Bagian barat laut ditumbuhi oleh hutan jati milik Yayasan NW kurang

lebih seluas 67 Ha. Warna tanah sebagian besar hitam dengan tekstur berdebu.

Dengan keadaan alam, terutama tanah dan iklim, yang kurang mendukung bagi

pertanian tanaman pangan, maka keadaan pertanian tanaman pangan di Desa Puncak

Jeringo tidak dapat optimal memenuhi kehidupan para petani.  Keadaan pertanian

dilihat dari jenis tanaman dan luas panen tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Jenis komoditi yang ditanam dan luas panen
No Jenis komoditi Luas panen (ha)
1 Padi 25
2 Jagung 390
3 Kacang tanah 12
4 Uji jalar 1,5
5 Kacang panjang 2,5
6 Cabe 2,8

Total 493,8
Sumber : Profil Desa Puncak Jeringo

Dari Tabel 3.2 di atas nampak bahwa dari keseluruhan luas panen, sebagian

besar dimanfaatkan untuk tanaman jagung yaitu 390 Ha (78,98%), diikuti tanaman padi

25 Ha (5,06%), kacang tanah  12 Ha (2,4%) dan sisanya untuk tanaman sela. Tanaman-

tanaman tersebut hanya dapat ditanam sekali dalam setahun ketika musim hujan.
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Data yang tertera pada Tabel 3.2. juga mengindikasikan bahwa lahan yang

dapat dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dan bisa diasumsikan sebagai sumber

utama hijauan pakan ternak seluas 493,8 Ha. Limbah tanaman pangan terutama jerami

padi dan jagung berkisar antara 5 - 8 ton per Ha permusim tanam, tergantung dari

lokasi dan jenis varietas yang digunakan. Haryanto dkk. (2003) menyatakan bahwa,

produksi jerami padi atau jagung per Ha hanya dapat dimanfaatkan untuk pakan 2-3

ekor sapi dewasa sepanjang tahun. Dengan demikian, jika keseluruhan lahan pertanian

di desa Puncak Jeringo yang luasnya 493,8 Ha ditanami jagung atau padi dengan

produksi jerami 8 ton/ha, maka potensi pakan yang bisa dihasilkan adalah sebanyak

3.950.000 kg atau 3.950 ton/musim.

Desa Puncak Jeringo termasuk lahan kering dan musim panen hanya terjadi

sekali setahun, sehingga ketersediaan hijauan sangat fluktuatif dan mencapai titik

terendah pada 4 bulan terakhir musim kemarau.  Untuk mengatasi keterbatasan hijauan

selama musim kemarau, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara menyimpan

stok pakan ketika produksinya berlimpah di dalam gudang khusus dengan teknologi

pengawetan dalam bentuk hay atau silase.  Pemanfaatan limbah pertanian terutama

jerami padi dan jagung serta limbah pertanian lainnya di desa Puncak Jeringo belum

maksimal, terbukti setiap tahun peternak mencari pakan di luar wilayah desa yang

menghabiskan biaya sekitar Rp. 200.000/bulan selama musim kemarau.

Kendala pemanfaatan jerami padi maupun jagung antara lain, peternak tidak

biasa memberi makan ternaknya dengan jerami jagung atau jerami padi. Jumlah

pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak hanya sekitar 25% dan jerami jagung

hanya 30-35%. Disamping itu, pemanfaatan jerami secara langsung sebagai pakan

ternak memiliki banyak kekurangan karena kandungan serat kasar tinggi, protein

rendah dan daya cerna hanya 35 – 40%. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk
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memanfaatkan potensi limbah pertanian terutama padi dan jagung melalui teknologi

pengawetan dan peningkatan kualitasnya.

3.2. Populasi Ternak

Data populasi ternak di desa Puncak Jeringo tercatat sebanyak  2.839 ekor,

terdiri dari ternak sapi 715 ekor, kambing 60 ekor, unggas  (ayam kampung; ayam

broiler; dan bebek) sebanyak 1.975 ekor dan selebihnya adalah hewan kesayangan

(Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Jenis ternak dan populasinya di desa Puncak Jeringo
Jenis ternak Populasi (ekor)
Sapi 715
Kambing 60
Kuda 5
Ayam kampung 825
Ayam broiler 1000
Bebek 150
Kelinci 14
Burung Langka 70
Jumlah 2.839

Sumber : Desa Puncak Jeringo dalam Angka (2014)

Data pada Tabel 3.3. menunjukkan bahwa, populasi ternak sapi adalah yang

paling tinggi yaitu 715 ekor. Secara sepintas data ini menunjukkan bahwa sebagian

besar masyarakat di desa Puncak Jeringo lebih senang memelihara sapi dibanding

ternak lainnya.

Hasil survey menemukan bahwa sebagian masyarakat juga sangat ingin

memelihara ternak kambing berdasarkan beberapa alasan. Alasan tersebut antara lain,

ternak kambing lebih cepat berkembang biak, mudah dijual jika ada kebutuhan

mendadak, harga relatif murah sehingga mereka lebih cenderung menjual kambing

dibanding menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu kebutuhan

pakan untuk kambing tidak sebanyak pakan sapi. Dari alasan tersebut, ternak kambing
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menunjukkan prospek yang sangat positif untuk berkembang biak dengan cepat di desa

Puncak Jeringo.

Dari seluruh populasi ternak sapi yang ada di desa Puncak Jeringo, tidak

tersedia data struktur populasinya sehingga tidak bisa diketahui secara pasti jumlah

satuan ternaknya. Standar perhitungan satuan ternak (ST) untuk sapi jantan maupun

sapi betina adalah 1 ST untuk sapi yang berumur 2 tahun keatas, ½ ST untuk sapi yang

berumur 1 – 2 tahun dan ¼ ST untuk sapi yang berumur 1 tahun kebawah (Direktorat

Bina Usaha, Dirjen Peternakan, 2008). Atas dasar ketentuan tersebut, jika diasumsikan

bahwa jumlah ST yang ada di desa Puncak Jeringo sebanyak 2/3 x 715 ekor (476 ST)

ditambah 60 ekor kambing (6 ST), berarti jumlah ST saat ini adalah 482 ST.

3.3. Potensi Hijauan Pakan Ternak

Produksi hijauan pakan ternak seperti rumput liar, rumput disela tanaman

pokok, pematang dan lain sebagainya tumbuh subur ketika musim hujan, sebaliknya

pada musim kemarau pakan ternak menjadi langka. Akibatnya, pada musim kemarau

peternak mencari pakan sampai ke desa lain seperti Sambelia dan Pringgabaya bahkan

lebih jauh menggunakan sepeda motor atau menyewa pick up atau truck secara

berkelompok 6 – 10 orang dengan biaya sekitar Rp 200.000,-. Pakan yang diperolehnya

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi selama beberapa hari, kemudian

mencari lagi dan seterusnya seperti itu sampai memasuki musim hujan. Keterbatasan

hijauan pakan ternak yang selalu dialami peternak setiap tahun bisa dikurangi apabila

kelebihan pakan pada musim hujan disimpan sehingga dapat menghemat waktu, tenaga

dan biaya. Pertanyaannya, seberapa tinggi prospek wilayah desa Puncak Jeringo

menyediakan pakan ternak jika teknologi pengawetan dilakukan ketika produksi

hijauan melimpah terutama pada musim hujan.
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Salah satu pendekatan untuk menghitung prospek desa Puncak Jeringo

menyediakan hijauan makanan ternak adalah dengan menghitung kebutuhan hijauan

per ST per tahun. Satu Satuan Ternak membutuhkan rumput/dedauanan/hijauan

sebanyak ±35 kg/hari.  Untuk 482 ST membutuhkan hijauan pakan ternak sebanyak

506.100 kg/bulan atau 6.157.550 kg/tahun (6.157,55 ton/tahun).  Produksi jerami padi

dan jagung maksimal 8 ton/Ha, sehingga perkiraan produksi jerami padi dan jagung di

desa Puncak Jeringo maksimal hanya 3.950 ton/musim. Jika produksi rumput di sela

padi dan jagung, pematang dan tanaman hijauan lainnya diasumsikan sama dengan

produksi jerami padi dan jagung, maka potensi hijauan pakan ternak yang bisa

dihasilkan adalah sebanyak 7.900 ton/tahun. Artinya, prospek potensi produksi hijauan

pakan ternak di desa Puncak Jeringo untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak terbilang

hanya cukup untuk ternak yang ada sekarang, dengan kata lain populasi ternak sapi

yang ada sekarang adalah populasi maksimal yang bisa dikembangkan dengan potensi

hijauan yang ada.

Pendekatan lain yang bisa digunakan adalah dengan cara menghitung

perbandingan antara makanan ternak yang tersedia dengan jumlah ternak yang ada di

lokasi dimana ternak akan dikembangkan dengan rumus STm/STt. Jika hasil

pembagian STm/STt kurang dari 1 berarti daerah tersebut tergolong kekurangan pakan.

Jika hasil bagi STm/STt nilainya  1, maka daerah tersebut seimbang antara jumlah

pakan dengan jumlah ternak yang ada sehingga kondisi ternak tergolong sedang. Jika

nilainya lebih dari 1, maka daerah tersebut termasuk kelebihan pakan sehingga kondisi

badan ternak akan gemuk sepanjang tahun (Direktorat Bina Usaha, Derjen Peternakan,

2008).

Dengan pendekatan menggunakan rumus tersebut, akan diketahui bahwa desa

Puncak Jeringo tergolong wilayah yang kurang, cukup atau kelebihan poduksi hijauan
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pakan ternaknya. Standar untuk 1 STm (satuan ternak untuk makanan ternak) rumput

atau hijauan adalah sebanyak 12.775 kg. Produksi hijauan di desa Puncak Jeringo

diperkirakan sebanyak 3.950.000 kg/tahun atau setara dengan 309,20 STm. Jadi

STm/STt = 309,20/482 = 0,64 atau lebih kecil dari 1, artinya desa Puncak Jeringo

tergolong kekurangan pakan ternak sehingga tidak mungkin mengintroduksi ternak

baru. Untuk meningkatkan prospektusnya, produksi pakan ternak harus ditingkatkan

dua kali lipat menjadi  7.900.000 kg/tahun atau setara dengan 618 STm. Jika 618

STm/482 ST hasilnya 1,28. Artinya, jika potensi produksi pakan ternak bisa

ditingkatkan dari 309,20 STm menjadi 618 STm maka desa Puncak Jeringo akan

termasuk kelebihan pakan, ternak akan gemuk sepanjang tahun dan ada peluang untuk

mengintroduksi ternak dari luar.

Untuk mengoptimalkan produksi hijauan pakan ternak, lahan yang ada sekarang

khususnya di dusun Puncak Jeringo yang merupakan lokasi transmigran lokal (0,75

Ha/KK) dan lahan milik Yayasan NW (±67 Ha) harus dimanfaatkan secara optimal.

Untuk itu, fasilitas instalasi air seperti pipa, bak penampung, sprinkler dan sebagainya

harus diperbaiki terlebih dahulu.

3.4. Potensi Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data yang terdapat pada kantor Desa Puncak Jeringo, jumlah

penduduk sebanyak 2.894 orang dengan rincian 1.548 orang pria dan 1.348 orang

wanita dengan jumlah kepala keluarga 773 KK. Desa Puncak Jeringo tergolong desa

dengan tingkat kepadatan sedang, yaitu  225 orang per Km2.

Sumber daya manusia (SDM) tidak semata-mata ditentukan oleh jenjang

pendidikan tetapi juga oleh kemampuan mengadopsi inovasi dan

mengimplementasikannya dalam aktifitasnya sehari-hari sesuai dengan profesinya.

Inovasi bisa diperkenalkan melalui pelatihan di kelompok sementara adopsi dan
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implementasinya bisa dilakukan jika dilakukan pembinaan yang berkesinambungan. Di

dusun puncak Jeringo sendiri terdapat 5 kelompok, sehingga dengan memberikan

pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dikelompok tersebut akan

menjadi investasi penting untuk menggerakkan pengembangan peternakan serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.5. Potensi Sumber Air

Menurut informasi dari masyarakat setempat, sumber air yang digunakan

masyarakat untuk kehidupan sehari hari adalah dari mata air dan sungai. Mata air di

Desa Puncak Jeringo ada 3 buah dan kondisinya sampai musim panas ini cukup baik.

Disamping itu, sumber air yang lain berasal dari 2 buah sungai. Kedua sumber mata air

tersebut dapat ditampung pada sebuah embung di lereng bukit yang letaknya cukup

tinggi di sebelah utara desa. Keadaan embung tersebut sangat poros sehingga airnya

tidak bisa bertahan lama. Air dari embung tersebut bisa dialirkan melalui pipa ke bawah

untuk selanjutnya dialirkan ke rumah penduduk untuk kebutuhan rumah tangga dan

sebagian diantaranya sebagai sumber air minum untuk ternak. Pada musim hujan debet

air cukup tinggi, sebaliknya pada musim kemarau debet air sangat kecil karena dasar

embung yang poros. Akibatnya, sumber air pada musim kemarau hanya cukup untuk

kebutuhan rumah-rumah tangga, sedangkan untuk tanaman makanan ternak sangat

tidak mencukupi, karenanya dasar embung yang poros harus dicegah sehingga

kemampuannya menampung dan menahan air bisa lebih.

Informasi dari penduduk setempat terdapat sumber air lain yang debitnya cukup

besar. Tetapi, untuk bisa memanfaatkan sumber air tersebut, fasilitas yang pernah ada

seperti pipa dan bak penampung serta sprinkler harus diperbaiki. Dengan perbaikan

fasilitas tersebut, air bisa ditampung di bak penampung yang sudah ada sehingga bisa
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dimanfaatkan untuk menghidupkan springkler untuk mengairi tanaman semusim

terutama jagung dan palawija serta tanaman makanan ternak.

3.6. Kandang sapi dan permasalahannya

Fasilitas kandang permanen yang ada saat ini adalah untuk kandang kolektif

sebanyak 5 unit kapasitas 250 ekor dengan kondisi yang masih sangat baik. Kandang

tersebut dibangun di lahan milik Yayasan NW Lombok Timur, yang semula

diprogramkan untuk mengembangkan ternak sapi perbibitan bekerja sama dengan para

petani-peternak warga transmigran. Harapannya, selain meningkatkan produksi ternak

sapi, yang penting adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga para transmigran.

Namun demikian, dalam perjalanannya program bantuan ternak sapi tersebut tidak

berkembang sesuai rencana atau dapat dikatakan gagal. Dari jumlah sapi bantuan pada

tahun 2011 sebanyak 200 ekor, pada saat sekarang (Oktober 2014) tinggal sekitar 100

ekor. Kegagalan tersebut karena banyak sapi yang dijual kembali oleh petani-peternak

setelah sapi diterima. Selain itu banyak sapi yang mati karena kurang perawatan dan

kurang pakan.  Faktor penyebab penjualan dan kematian sapi bantuan tersebut pada

dasarnya adalah ketidaktepatan dalam pemilihan anggota kelompok tani-ternak

penerima bantuan. Banyak diantara penerima sapi bantuan tidak berminat dan

berpengalaman memelihara sapi.

Pada saat sekarang, kandang tersebut tidak dimanfaatkan. Beberapa alasan

peternak tidak memanfaatkan fasilitas kandang tersebut adalah karena lokasi kandang

kelompok relatif jauh dari pemukiman, yang terdekat 0,5 km dan terjauh 1,5 km.

Disamping itu, akses menuju ke kandang yang tidak mudah karena topografi lahan

miring (berbukit) membuat peternak merasa berat untuk pulang pergi mengangkut dan

memberi makan ternaknya. Alasan lain yang dianggap penting adalah rawan pencurian

di rumah ketika ditinggal jaga malam. Oleh karena alasan-alasan tersebut maka para
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petani-peternak lebih senang memelihara ternak pada kandang milik sendiri di

lingkungan rumah tempat tinggalnya.

Atas dasar permasalhan di atas, ada tiga skenario yang bisa dilakukan berkaitan

dengan kandang, keamanan dan produktifitas ternak di Kawasan Puncak Jeringo yaitu:

1. Relokasi kandang yang telah ada ke areal yang relatif dekat dengan blok-blok

perumahan transmigran agar lebih efisien karena lebih aman, lebih mudah

menyediakan pakan, dan lebih efektif pengelolaan kelompoknya. Para petani-

peternak mengusulkan agar kandang tersebut direlokasi ke tiga tempat, masing-

masing untuk blok I s/d V, untuk blok VI s/d VIII, dan blok IX s/d XI.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan 5 unit kandang yang telah ada  tersebut dengan

manajemen kelompok baru yang professional. Perkandangan tersebut dilengkapi

gudang pakan yang berfungsi untuk penyimpanan dan sekaligus sebagai tempat

pengolahan pakan. Pengembangan hijauan pakan ternak (HMT) perlu dilakukan

pada lahan milik Yayasan NW semaksimal mungkin. Pengelelolaannya bisa

diserahkan kepada investor pribadi, kelompok, atau  badan usaha bekerjasama

dengan Yayasan NW dan Pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

3. Membangun kandang kelompok baru sesuai keinginan para petani-peternak di tiga

tempat, di mana relatif dekat dengan rumah tempat tinggal petani-peternak,

masing-masing di lingkungan blok I s/d V, di lingkungan blok VI s/d VIII, dan di

lingkungan IX s/d XI .

3.7. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung perkandangan ternak yang sudah ada meliputi:

a) Gudang pakan ada dua unit, terletak di sebelah timur kandang. Pada saat ini tidak

dimanfaatkan karena tidak ada hijauan pakan ternak yang akan disimpan, sehingga
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dimanfaatkan sebagai tempat tinggal penjaganya. Gudang pakan ini adalah asset

yang sangat penting dan akan sangat bermanfaat jika peternak menyadari perlunya

stok pakan untuk persediaan selama musim kemarau.

b) Kandang Jepit: kandang jepit yang dibangun bersamaan dengan pembangunan 5

(lima) unit kandang sapi sampai saat ini keadaannya masih baik tetapi jarang

dipakai. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan ternak dan inseminasi

buatan jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan. Kandang jepit inipun merupakan

asset yang sangat penting untuk mempermudah pelayanan inseminasi buatan,

pemeriksaan kesehatan dan penimbangan ternak.

c) Timbangan Ternak: timbangan ternak disediakan dengan tujuan untuk digunakan

oleh peternak menimbang ternaknya agar mereka tahu pertumbuhan ternaknya,

serta untuk mengetahui apakah sapinya tergolong gemuk atau kurus. Timbangan

tersebut masih baik dan berfungsi normal tetapi tidak pernah dimanfaatkan lagi.

Jika peternak menimbang ternaknya secara periodik, dibawah bimbingan petugas,

peternak akan mengetahui manfaatnya sehingga akan muncul persaingan sehat

diantara mereka untuk memelihara ternaknya dengan baik.

d) Mesin pemotog rumput (copper): Copper disiapkan untuk memotong rumput yang

terlalu panjang sebelum diberikan kepada ternak. Keadaan copper masih baik tetapi

jarang digunakan bahkan tidak pernah digunakan karena  copper tersebut berada di

kandang kolektif, sementara kandang tersebut tidak dimanfaatkan oleh peternak.

Hampir semua peternak anggota kelompok membawa sapinya ke rumah masing

masing karena mereka merasa akan lebih efisien dan lebih aman. Disamping itu

pengelolaan kelompok sudah tidak aktif sehingga tidak ada yang bertanggung

jawab terhadap pengelolaan penggunaan kandang dan kelengkapannya, termasuk

mesin copper.  Alasan lain, kerena para peternak tidak perlu mencacah rumput
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sebelum memberi pakan kepada ternaknya. Mesin copper akan bermanfaat jika

dipergunakan untuk memotong rumput dalam jumlah banyak untuk diproses atau

disimpan sebagai stok atau persediaan musim kemarau.

e) Klinik hewan 1 unit: Kondisi klinik tersebut sampai saat ini masih baik, tetapi

sangat jarang bahkan tidak pernah dimanfaatkan. Belum dimanfaatkannya klinik ini

karena belum dilengkapi fasilitas dan petugas yang memadai.

3.8. Peternak dan kelompok peternak

Tidak ada data yang pasti jumlah anggota kelompok dan kepemilikan ternak

sapi di dusun Puncak Jeringo. Beberapa kelompok peternak yang pernah dibentuk, saat

ini sudah tidak aktif. Contohnya, Kelompok Gumi selaparang 1, 2, dan 3 termasuk

kelompok yang sudah lama tidak aktif. Dua kelompok yang pengurusnya berhasil

ditemui adalah kelompok Gumi Selaparang dan Gumi Selaparang Permai.  Jumlah

ternak pada kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut (Tabel 3.4).

Tabel 3.4. Jumlah Pemilikan Ternak pada Kelompok Tani-Ternak Sapi

Nama Kelompok Dewasa Muda Anak
Induk Jantan betina jantan betina jantan

Gumi Selaparang 14 2 4 3 8 6
Gumi Selaparang 1 - - - - - -
Gumi Selaparang 2 - - - - -
Gumi Selaparang 3 - - - - - -
Gumi Selaparang
Permai

8 4 6 2 5 3

Jumlah 22 8 10 5 13 9

Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang peternak yang berasal dari

kelompok Gumi Selaparang dan Gumi Selaparang Permai adalah peternak yang

berhasil dalam usaha peternakan sapinya. Contoh pengalaman keberhasilan beternak

sapi diceritakan oleh Amaq Eli. Bantuan sapi diperolehnya pada tahun 2011 sebanyak



17

3 ekor sapi betina. Pada tahun 2014 sapi tersebut berkembang menjadi 9 ekor yang

terdiri dari 4 betina dan 5 jantan atau berkembang 200 % per tiga tahun atau 67 % per

tahun.

Selama kurun waktu 3 tahun, Amaq Eli tidak pernah menjual sapinya, tapi

kalau ada kebutuhan dia menjual kambing. Saat ini dia memiliki 15 ekor kambing

berbagai umur. Sumber pencaharian lain selain sapi dan kambing adalah dari lahan

tegalan seluas 1 Ha yang ditanami jagung. Produksi jagungnya rata-rata 4 ton per

tahun. Dari kegiatan bertani-ternaknya dia dapat menyekolahkan 7 orang anaknya,

bahkan satu anak diantaranya kuliah di Akademi Keperawatan di Surabaya dan satunya

lagi kuliah di Unram. Ini merupakan contoh petani yang berhasil. Dari contoh tersebut,

ada prospek bahwa petani-peternak di dusun Puncak Jeringo bisa dibina dan

dikembangkan hingga berhasil seperti salah seorang peternak contoh tersebut.

Peternak di dusun Puncak Jeringo agak tertutup dan enggan memberikan

informasi masalah bantuan ternak sapi yang pernah diberikan. Informasi dari beberapa

orang peternak menyatakan bahwa, dari seluruh sapi yang pernah masuk ke dusun

Puncak Jeringo, lebih dari 80 ekor diantaranya mati. Informasi penyebab kematian

ternak, berbeda antara satu peternak dengan yang lainnya. Ada yang menyatakan

sapinya mati karena memakan belalang beracun, ada yang menyatakan karena kurang

pakan, dan alasan lainnya. Sapi-sapi yang mati tersebut tidak dilaporkan oleh pengurus

kelompok maupun anggota kelompok dengan alasan tidak sempat karena sapinya mati

di ladang. Ada juga yang menyatakan, banyak sapi dijual beberapa waktu setelah

mendapat bantuan. Intinya, terdapat perbedaan sikap antara peternak yang satu dengan

lainnya. Sebagian diantara peternak yang sapinya mati atau dijual disebabkan karena

pemiliknya tidak menetap di dusun Puncak Jeringo tetapi pulang-pergi ke daerah

asalnya.
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Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa kelompok penerima belum siap ketika

bantuan ternak sapi diberikan. Kedepan, kelompok peternak harus dipersiapkan dengan

sebaik-baiknya sebelum bantuan direalisasi. Pada prinsipnya, persiapan yang paling

penting adalah persiapan sosial untuk menyamakan visi, misi dan tujuan program serta

sistim atau sifat bantuan yang diberikan.

Sebagai bahan perbandingan, sistim bagi hasil yang berlaku diberbagai kelompok

di Nusa Tenggara Barat ada 7 macam (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Beberapa pola bagi hasil pada program kemitraan pengembangan sapi Bali
di Nusa Tenggara Barat (Zaenuri, dkk, 2005)

No Sistim kerjasama dengn peternak dan perguliran ternak

1 3 ekor betina dan 1 jantan bakalan, masa kontrak 5 tahun, kembali 3 induk, 3

betina dan 1 jantan muda).

2 1-2 induk/peternak, anak 1 dan 2 digulirkan induk milik peternak pertama

3 1-2 induk/peternak, anak 1 dan 2 diambil peternak, induk digulirkan  plus 10%

harga anak disetor sebagai kas kelompok. Setelah 5 kali beranak induk dijual,

10 % ke pengelola dan 90% beli induk baru.

4 1-2 ekor/peternak, diangsur 3 tahun, angsuran beli induk baru, induk baru

tersebut digulirkan kepada peternak lain

5 Pinjaman lunak bunga 30%/5 tahun, hasil pengembalian dibelikan ternak baru,

waktu maksimal 5 tahun

6 setiap anak sapi dibagi dua, setengah untuk peternak, setengah untuk pemilik,

induk tetap milik pemodal.

7 2 ekor induk/anggota, setelah 3 tahun kembali 3 anak dan 1 induk

Dari semua sistim kerjasama tersebut, maka sistim yang paling banyak diterapkan

adalah sistim ke enam, di mana setiap anak sapi dibagi dua, setengah untuk peternak,

setengah untuk pemilik, induk tetap milik pemodal dan setelah tidak produktip lagi

dijual untuk selanjutnya dipergunakan membeli bibit baru (Contoh Surat Perjanjian

seperti pada Lampiran 1).
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3.9. Realisasi bantuan ternak sapi

Jumlah sapi bantuan yang diberikan dalam program pengembangan sapi di

Kawasan Puncak Jeringo pada tahun 2011 adalah rata-rata 2-3 ekor per peternak.

Namun karena berbagai hal, salah satunya adalah karena kesalah-pahaman diantara

anggota kelompok, mengakibatkan banyak peternak yang mengembalikan sapi yang

diterima. Sapi-sapi yang dikembalikan tersebut kemudian dialihkan ke peternak yang

bersedia menerima sehingga  ada beberapa peternak yang mendapat bantuan sampai 10

ekor. Kesalah-pahaman diantara peternak tersebut karena pada saat realisasi, tidak

disertai sosialisasi dan perjanjian yang jelas antara kelompok dengan peternak dan

antara pemberi bantuan dengan kelompok penerima.

Akibatnya, banyak sapi yang dijual kembali oleh peternak yang menerima

bantuan ternak dalam jumlah besar dan ada pula ternak yang mati akibat kurangnya

perawatan dan kekurangan pakan. Sesuai dengan kemampuan tenaga kerja keluarga

yang tersedia, idealnya satu rumah tangga petani hanya memelihara 3 ekor jika

penyediaan pakan dilakukan secara cut and carry. Namun jika disertai introduksi

teknologi pakan, misalnya dengan sistem stok/penyimpanan berupa hay atau silase

maka jumlah pemeliharaan ternak dapat ditingkatkan.

Kedepan, program bantuan ternak harus direncanakan secara matang, terutama

dalam merekrut anggota kelompok. Sosialisasi dan pelatihan sebelum realisasi bantuan

harus dilakukan secara intensif sehingga para penerima bantuan benar-benar siap

melaksanakan usaha ternak berbasis teknologi. Setelah realisasi harus terus didampingi

oleh petugas yang kompeten sampai kelompok benar-benar mandiri.
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3.10. Kelompok Peternak dan bantuan ternak sapi

Pada awalnya terdapat 5 kelompok peternak yang dibentuk oleh Yayasan NW

pada tahun 2010 yaitu kelompok Gumi Selaparang, Gumi Selaparang 1, Gumi

Selaparang 2, Gumi Selaparang 3, Gumi Selaparang Permai. Hasil wawancara dengan

peternak di dusun Puncak Jeringo, kelompok Gumi Selaparang 1, 2, dan 3 dibentuk

hanya sebagai wadah untuk menerima bantuan ternak sapi. Saat ini aktifitas ketiga

kelompok tersebut sudah tidak ada lagi, demikian juga data sapi yang pernah diberikan

juga tidak tersedia.

Bantuan ternak sapi yang pertama dari pemerintah pusat berjumlah 64 ekor

untuk kelompok Gumi Selaparang. Bantuan kedua berasal dari dana CSR PT.

Newmont sebanyak 200 ekor, diberikan kepada tiga kelompok yaitu Gumi Selaparang

1, 2, dan 3. Tetapi karena pembentukan kelompok tersebut tidak dipersiapkan dengan

matang maka kelompok-kelompok tersebut gagal mengembangkan sapinya. Faktor

penyebab kegagalan tersebut adalah: (1) pemilihan peternak anggota kelompok tidak

tepat (motivasi dan kompetensi memelihara sapi rendah), (2) anggota kelompok

penerima bantuan tidak memiliki informasi yang jelas tentang hak dan kewajibannya

sehingga banyak anggota kelompok yang mengembalikan ternaknya, (3) ternak yang

dikembalikan oleh beberapa anggota tersebut dialihkan kepada orang-orang tertentu,

hingga ada yang memelihara sampai 19 ekor,  dan kemudian ternak-ternak tersebut

sebagian besar dijual. Disamping itu menurut informasi dari beberapa anggota

kelompok, banyak sapi yang mati, mencapai 80 ekor.

Kedepan, mekanisme kerjasama kemitraan pengembangan ternak di desa

Puncak Jeringo harus jelas dan dipahami/diterima dengan baik oleh para peternak

anggota kelompok. Hasil pengamatan lapangan mengindikasikan bahwa, pada program

bantuan ternak yang sudah dilakukan tahun sebelumnya, ada 3 fihak yang terlibat
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secara langsung dalam proses realisasi dan pembinaan kepada kelompok peternak yaitu

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Yayasan NW

dan Kelompok Tani-Ternak itu sendiri. Apabila keterlibatan Yayasan NW tetap

dilanjutkan maka perlu diperjelas hak dan kewajiban dari ketiga pihak di atas yang

dituangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang secara garis

besar memuat kesepakatan sebagai berikut:

1).  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Menyediakan induk sapi dan pejantan unggul yang akan dipelihara sebagai

populasi awal (stock breeders) di kelompok tani-ternak di dusun Puncak Jeringo.

b. Menyediakan paket-paket teknologi untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas ternak, baik yang terkait dengan pakan, manajemen, dan

reproduksi/pemuliaan.

c. Menyediakan tenaga penyuluh, petugas IB, dan petugas keswan yang secara

kontinyu dan berkelanjutan mendampingi kelompok tani-ternak.

d. Menyediakan tenaga monitoring dan evaluasi (sebaiknya dari akademisi) untuk

menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam dinamika  kelompok

sebagai dasar perencanaan tahun-tahun berikutnya.

2).  Yayasan NW

a. Yayasan NW menyiapkan izin penggunaan lahan milik yayasan sebagai pusat

pengembangan ternak sapi, meliputi areal perkandangan dan fasilitas

pendukungnya, lahan tanaman makanan ternak, dan lahan padang penggembalaan.

b. Yayasan NW bekerjasama dengan Pemda Lombok Timur dan Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat membantu memfasilitasi

untuk membangun instalasi air kebutuhan rumah tangga, minum ternak, dan

pengairan lahan dari sumber air.
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c. Yayasan NW berpartisipasi aktif dalam pembinaan mental masyarakat melalui

pengajian rutin sehingga motivasi kerja masyarakat meningkat dan keamanan

ternak dari pencurian terjamin.

3).  Kelompok Peternak

a. Kelompok tani-ternak melaksanakan manajemen kelompok secara transparan dan

professional sehingga dapat mencapai kelompok kategori utama.

b. Kelompok tani-ternak bersedia menerapkan teknologi dalam pemeliharaan ternak

sehingga produksi, produktivitas, dan pendapatan usaha ternak tinggi.

c. Kelompok tani-ternak disiplin dalam melaksanakan kewajiban terkait dengan

pembayaran bagi hasil usaha ternak.

d. Kelompok tani-ternak bertanggung-jawab terhadap keamanan ternak dari

pencurian.

e. Kelompok tani-ternak memiliki tata-tertib yang disepakati semua anggota

kelompok yang bersifat saling menguntungkan antara anggota dan manajemen

kelompok.

MOU tersebut harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yaitu Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Yayasan NW, dan Kelompok Tani-

Ternak. Dalam Lampiran I disajikan contoh surat perjanjian.
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IV. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah suatu

kegiatan analisis faktor-faktor internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan

(weaknesses) serta factor-faktor eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman

(threats) dari suatu organisasi untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan agar

organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien. Dalam hal ini, organisasi yang dianalisis adalah kelompok masyarakat

transmigran di Desa Puncak Jeringo yang memiliki minat dan potensi untuk

mengusahakan ternak, terutama sapi.

4.1. Faktor Internal

4.1.1. Kekuatan

1. Sebagian besar masyarakat transmigran Puncak Jeringo memiliki motivasi

beternak (sapi dan kambing) sangat tinggi  dan mereka sudah lama memiliki

pengalaman beternak.

2. Tersedia lahan cukup luas, terdiri dari lahan hak milik transmigran 1 ha dan lahan

milik Yayasan NW sekitar 67 ha yang dapat menjadi sumber hijauan pakan ternak.

3. Sudah terbentuk kelompok tani yang baru, yaitu (1) Kelompok Singgasana Tani,

(2) Kelompok Rembuk Bareng, (3) Kelompok Gelang Wari, (4) Kelompok Gumi

Selaparang, dan (5) Kelompok Bareng Maju.

4. Sudah tersedia fasilitas kandang dan fasilitas pendukungnya seperti gudang pakan,

chooper, klinik hewan, dan lahan untuk tanaman hijauan pakan ternak.

5. Infrastruktur jalan desa relatif bagus sehingga memperlancar transportasi.

6. Performansi  produksi ternak sapi dan kambing yang ada di Puncak Jeringo cukup

bagus.
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4.1.2. Kelemahan

1. Keterbatasan modal yang dimiliki petani-peternak sehingga tidak mampu untuk

membeli sapi sebagai modal awal atau menambah skala usaha.

2. Penguasaan teknologi peternakan masih rendah walaupun telah berpengalaman

memelihara ternak cukup lama.

3. Daya dukung lahan sebagai sumber pakan ternak relatif rendah karena kondisi

lahan (topografi dan kesuburan), iklim, dan air pengairan kurang mendukung

untuk pertumbuhan tanaman, sehingga mengalami kekurangan pakan ketika

musim kemarau.

4. Kandang kelompok yang sudah dibangun beserta fasilitas lainnya tidak

dimanfaatkan karena letaknya relatif jauh dari pemukiman penduduk transmigran.

5. Kelompok tani-ternak yang ada terdahulu tidak aktif karena tidak ada MOU  atau

perjanjian yang jelas antara pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB, Yayasan NW, dan para peternak.

6. Sebagian transmigran tidak fokus pada usaha tani-ternaknya karena pulang pergi

ke daerah asalnya.

4.2.  Faktor Eksternal

4.2.1. Peluang

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB maupun Dinas Pertanian

Kabupaten Lombok Timur sangat mendukung program pengembangan ternak di

Kawasan Puncak Jeringo.

2. Yayasan NW Lombok Timur mendukung program pengembangan ternak di

Kawasan Puncak Jeringo dengan menyediakan lahan untuk lokasi perkandangan

dan lahan tanaman hijauan pakan ternak.
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3. Permintaan ternak sapi dan kambing baik untuk bibit maupun potong sangat

tinggi, sehingga pemasaran ternak tidak menjadi masalah.

4. Budaya masyarakat untuk memelihara ternak sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari usahatani sebagai usaha pokok sangat kuat.

5. Teknologi peternakan baik terkait dengan pakan, produksi dan reproduksi sudah

tersedia di Fakultas Peternakan Unram dan BPTP-NTB.

4.2.2. Ancaman

1. Masih sering terjadi pencurian ternak baik di dalam kandang maupun di padang

penggembalaan.

2. Kondisi lahan (topografi dan kesuburan) dan iklim kurang mendukung untuk

pertumbuhan tanaman sehingga ketersediaan hijauan pakan ternak terbatas,

terutama pada musim kemarau.

3. Air untuk kebutuhan rumah tangga, minum ternak, dan pengairan lahan pertanian

sangat tergantung dari sumber air di “wilayah atas” yang harus dialirkan

menggunakan istalasi perpipaan dan bak penampung.

4. Ketersediaan anggaran pemerintah untuk mendukung pengembangan peternakan

di Kawasan Puncak Jeringo.
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V.  STRATEGI PENGEMBANGAN

Dalam Bab Strategi Pengembangan ini akan dibahas tiga hal pokok, yaitu (1)

isu strategis yang pada dasarnya memuat permasalahan-permasalahan penting yang

perlu diatasi dalam upaya pengembangan peternakan di Kawasan Puncak Jeringo, (2)

kebijakan yang diperlukan sebagai dasar penyusunan program, dan (3) program kerja

yang disusun berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan

pengembangan peternakan di Kawasan Puncak Jeringo.

5.1. Isu Strategis

1) Daya dukung lahan Kawasan Puncak Jeringo tergolong rendah untuk menyediakan

hijauan makanan ternak karena kondisi lahan dan iklim yang tidak mendukung.

Kondisi demikian menyebabkan terjadinya kekurangan pakan pada musim

kemarau. Pada musim hujan ketersediaan pakan cukup melimpah.

2) Kandang ternak sapi yang telah tersedia beserta fasilitas pendukungnya tidak

dimanfaatkan, karena lokasinya dianggap terlalu jauh dari pemukiman warga

transmigran. Mereka merasa keberatan jika harus mengangkut dan memberikan

pakan sehari-hari ke kandang tersebut karena selain jauh, topografi wilayah

berbukit-bukit. Disamping itu, jika mereka berjaga malam di kandang, sering

terjadi pencurian di rumahnya.

3) Kelompok tani-ternak yang ada, saat ini  sudah tidak aktif  karena: (1) pembinaan

dan pendampingan tidak berkelanjutan, (2) pembentukan kelompok tidak

dipersiapkan dengan matang, (3) banyak anggota kelompok menjual sapinya

setelah menerima bantuan sapi terutama oleh mereka yang tidak menetap di

kawasan transmigrasi, tetapi pulang pergi ke daerah asalnya.

4) Kemampuan manajerial para anggota masyarakat dalam mengelola kelompok tani-

ternak masih rendah, sehingga belum terbangun kelompok tani-ternak mandiri
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yang didirikan dan dikelola secara mandiri  oleh mereka, dari mereka, dan untuk

mereka. Keberadaan kelompok masih sangat tergantung dari inisiasi dan

pembinaan pemerintah.

5) Kemampuan masyarakat transmigran menyangkut permodalan dan penguasaan

teknologi peternakan tergolong rendah sehingga bagi yang belum memiliki ternak

mengalami kesulitan untuk memulai berusaha ternak dan bagi yang sudah

memiliki tetapi dalam skala kecil mengalami kesulitan untuk meningkatkan skala

usahanya.

5.2. Kebijakan

Sesuai dengan hasil dan pembahasan, analisa SWOT, serta isu-isu strategis

seperti telah diuraikan sebelumnya, pengembangan ternak sapi dan atau ternak kambing

harus dilakukan dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Di Kawasan

Puncak Jeringo, khususnya di wilayah domisili transmigran lokal, memiliki banyak

kendala sehingga bukan merupakan lokasi ideal untuk pengembangan ternak sapi akan

berkembang dengan maksimal. Keberhasilan program pengembangan sapi dan

kambing sangat tergantung dari sinergisitas berbagai aspek seperti kondisi lahan,

potensi sumber hijauan makanan ternak, sumber air, topografi, keamanan,  motivasi

peternak, sistim kerjasama yang akan diterapkan serta pembinaan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, jika pengembangan ternak sapi atau kambing di Kawasan Puncak

Jeringo, Kabupaten Lombok Timur akan dilaksanakan, maka sebagai bahan

pertimbangan beberapa kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya tampung lahan terutama untuk ternak sapi dan kambing

melalui peningkatan produksi hijauan makanan ternak yang ditanam pada lahan

milik Yayasan NW dan lahan milik warga transmigran.
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b. Pemberdayaan kelompok ternak yang dibangun berdasarkan keinginan,

kemampuan, pilihan, dan blok-blok pemukiman warga transmigran.

c. Pengembangan jenis ternak selain sapi khususnya ternak kambing bagi keluarga

transmigran sesuai dengan minat dan kemampuan tiap-tiap keluarga baik ditinjau

dari ketersediaan tenaga kerja maupun permodalan.

d. Memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh

rumah tangga petani-peternak melalui kelompok tani-ternak dalam rangka

pengembangan usaha ternak di kawasan Puncak Jeringo agar dapat meningkatkan

produksi ternak dan pendapatan petani-peternak.

e. Penataan dan revitalisasi sarana-prasarana perkandangan ternak sapi yang telah

ada di dalam kawasan lahan milik Yayasan NW Lombok Timur dibawah

pengelolaan manajemen baru dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan dan

diarahkan untuk pengembangan sapi perbibitan. Pengelolaan usaha sapi perbibitan

tersebut harus berlandaskan MOU yang saling menguntungkan antara pihak

Yayasan NW Lombok Timur dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB dan dengan pengelola. Pengelola dalam hal ini dapat dari kelompok

tani-ternak, investor pribadi, koperasi, perusahaan daerah, atau Yayasan NW

sendiri.

5.3. Program Pengembangan

Atas dasar isu strategis dan kebijakan yang ditetapkan, secara umum dapat

disusun dua program utama, yaitu (1) program pengembangan peternakan bagi rumah

tangga warga transmigran dan (2) program pengembangan sapi perbibitan dengan

menggunakan sarana-prasarana yang telah dibangun pada lahan milik Yayasan NW.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program utama tersebut diperlukan program

pendukung yaitu pembangunan instalasi air.
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5.3.1. Program Bagi Rumah Tangga Transmigran

Program pengembangan ternak sapi dan kambing bagi rumah tangga

transmigran bertujuan: (1) untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani-

peternak, (2) menghasilkan pupuk organik untuk pupuk lahan pertaniannya, dan (3)

meningkatkan produksi ternak sapi dan kambing sehingga turut mendukung program

PSDS/K dan NTB-BSS.

Program kerja yang penting untuk dilaksanakan adalah:

1. Pembentukan kelompok tani-ternak sapi berdasarkan kedekatan rumah tempat

tinggal. Sesuai dengan blok-blok pemukiman transmigran, dapat dibentuk tiga

kelompok tani-ternak, masing-masing untuk blok I s/d V, untuk VI s/d VIII, dan

untuk blok IX s/d XI. Setiap kelompok beranggotakan 20 orang. Langkah-langkah

pembentukan kelompok adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan memotivasi para petani-peternak mengenai pentingnya usahatani

terpadu atau integrasi antara tanaman pangan dan ternak (sapi dan kambing)

dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah tangga petani-peternak.

b. Menyeleksi para petani-peternak yang berminat untuk menjadi anggota

kelompok. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi adalah (1)

memiliki motivasi kuat untuk memelihara sapi, belum memiliki sapi dan tidak

mampu membeli sapi, memiliki sapi hanya 1 atau 2 ekor dan tidak mampu

membeli sapi untuk menambah skala pemeliharaan, tersedia tenaga kerja dalam

keluarga untuk memelihara sapi, dan bertempat tinggal menetap di Kawasan

Puncak Jeringo.

c. Membentuk kepengurusan kelompok, terdiri atas satu orang ketua, satu orang

sekretaris, satu orang bendahara, dan tiga orang ketua bidang (bidang

pemasaran, bidang produksi, dan bidang keamanan). Pengurus dipilih secara
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demokratis melalui musyawarah-mufakat diantara para anggota. Proses

pemilihan dipimpin oleh penyuluh atau petugas peternakan dari UPTD

setempat.

2. Pembangunan sarana-prasarana terdiri dari kandang, gudang pakan sekaligus

tempat pengolahan pakan, kandang jepit, tempat penimbangan ternak, gudang

pembuatan kompos atau pupuk organik, tempat jaga, dan alsinnak (copper dan

peralatan pembuatan silase atau hay). Pelaksanaan pembangunan sarana-prasarana

diserahkan kepada kelompok dibawah bimbingan tenaga ahli.  Bangunan kandang

dan fasilitas pendukungnya cukup menggunakan bahan lokal yang murah dan

mudah diperoleh. Para anggota kelompok sekecil apapun harus turut serta

membantu pendanaan pembangunan sarana-prasarana tersebut. Tentu saja sebagian

besar harus berasal dari pemerintah c.q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB atau Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kandang dibangun

dengan kapasitas sekitar 100 ekor sapi, dengan harapan tiap-tiap anggota kelompok

memelihara 5 ekor.

3. Realisasi pemberian bantuan modal kepada anggota kelompok berupa 3 ekor sapi

bibit betina kategori bagus. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan realisasi

bantuan modal adalah:

a. Sapi bibit yang diberikan harus berasal dari hasil seleksi yang dilakukan oleh

petugas yang berwenang dan kompeten.

b. Sebelum memulai pemeliharaan ternak harus dilakukan pelatihan kepada para

peternak penerima bantuan modal tentang pengelolaan usaha ternak sapi

berbasis teknologi.

c. Bantuan modal harus dikembalikan dengan perhitungan setara tingkat bunga

6% per tahun dan sistem pengembaliannya dalam bentuk sapi bibit atau sapi
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bakalan dari anak-beranaknya. Sementara peternak belum melunasi, sapi-sapi

bantuan tersebut menjadi agunan.

d. Pemberian bantuan modal berupa sapi bibit tersebut harus berlandaskan

perjanjian yang jelas dan mengikat kedua belah pihak yang tertuang dalam surat

perjanjian.

4. Pendampingan berkelanjutan kepada kelompok tani-ternak sapi. Pendampingan

dilakukan oleh seorang penyuluh. Penyuluh harus memiliki program kerja

berkelanjutan agar kelompok yang didampingi dapat mencapai klasifikasi

kelompok utama. Materi penyuluhan yang diberikan paling sedikit meliputi

manajemen kelompok, manajemen usaha, teknologi pakan, dan teknologi

reproduksi.

5. Pemberian bantuan modal berupa ternak kambing sebanyak 7 ekor, terdiri atas 6

ekor betina dan 1 ekor jantan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian

bantuan modal ternak kambing adalah:

a. Diberikan kepada petani-peternak yang lebih memilih beternak kambing dari

pada sapi.

b. Tenaga kerja dalam keluarga terbatas.

c. Pemeliharaan kambing dilakukan secara individual, dalam kandang di

lingkungan rumah masing-masing, tidak sistem kelompok.

d. Bantuan modal tersebut harus dikembalikan dengan perhitungan setara tingkat

bunga 6% per tahun. Pengembalian modal dilakukan dalam bentuk natura

berupa kambing muda sekitar umur 6 bulan.  Selama belum lunas, ternak

kambing bantuan tersebut menjadi agunan.

e. Pemberian bantuan tersebut harus berlandaskan perjanjian yang jelas dan

mengikat kedua belah pihak yang tertuang dalam surat perjanjian.
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f. Dilakukan pendampingan oleh penyuluh. Penyuluh tersebut dapat berasal dari

penyuluh yang bertugas pada pendampingan kelompok tani-ternak sapi.

5.3.2. Program Pengembangan Sapi Perbibitan dengan menggunakan Sarana-
Prasarana yang telah ada di areal lahan milik Yayasan NW.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa sarana-prasarana berupa

kandang ternak sapi dengan kapasitas 250 ekor beserta fasilitas pendukungnya yang

dibangun pada lahan milik Yayasan NW Lombok Timur pada saat ini tidak

dimanfaatkan. Para petani-peternak warga transmigran di Kawasan Puncak Jeringo

tidak bersedia memanfaatkan kandang tersebut karena jauh dari rumah tempat

tinggalnya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana-prasarana

tersebut diusulkan untuk memanfaatkannya sebagai lokasi pengembangan sapi

perbibitan dengan membentuk manajemen baru yang profesional.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha sapi perbibitan pada areal

perkandangan milik Yayasan NW tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan usaha sapi perbibitan dimaksud dapat dilakukan oleh investor,

perusahaan daerah, Yayasan NW sendiri, kelompok tani-ternak selain kelompok

pada blok-blok pemukiman transmigran, atau koperasi. Pengelolaan usaha harus

menggunakan prinsip-prinsip perusahaan.

b. Membuat MoU antara tiga pihak, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi NTB, Yayasan NW, dan pengelola usaha yang dilandasi semangat

membangun sapi perbibitan pada Kawasan Puncak Jeringo dan saling

menguntungkan.

e.  Kapasitas usaha sapi perbibitan disarankan sebanyak 210 ekor, terdiri dari 200 ekor

induk dan 10 ekor pejantan.
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f.  Kebutuhan pakan tidak harus dipenuhi hanya dari produksi hijauan pakan di areal

lahan milik Yayasan NW tetapi bisa berasal dari daerah lain. Pakan harus disediakan

dengan sistem penyimpanan berupa pakan olahan.

g. Harus memiliki gudang pakan yang sekaligus menjadi tempat pengolahan pakan,

dilengkapi mesin pencacah, mixer, dan alat pres untuk pengolahan pakan.

h. Perlu dilengkapi instalasi pembuatan pupuk organik dengan bahan baku kotoran

ternak dan jika diperlukan dapat dilengkapi dengan instalasi bio-gas.

5.3.3. Pembangunan/Perbaikan Instalasi Air

Instalasi saluran air (perpipaan dan bak penampung) untuk mengalirkan air dari

sumber air yang ada di hulu ke lokasi pemukinan transmigran sudah terbangun, tetapi

perlu penambahan dan perbaikan. Diupayakan instalasi tersebut (perpipaan dan bak

penampung) dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan minum ternak milik

warga, kebutuhan untuk perusahaan sapi perbibitan yang direncanakan, dan pengairan

pada padang rumput di lahan milik Yayasan NW menggunakan  sprinkle.

Pembangunan instalasi saluran air tersebut diusulkan  untuk ditangani oleh Pemerintah

Kabupaten Lombok Timur atau Pemerintah Provinsi NTB.
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VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kajian ini adalah:

a. Kawasan pengembangan peternakan Puncak Jeringo yang dimaksud dalam kajian

ini mencakup lahan seluas sekitar 267 ha, yang terdiri atas lahan hunian 200 KK

transmigran seluas 200 ha dan lahan milik Yayasan NW seluas 67 ha. Kawasan

tersebut merupakan lahan kering dengan bulan basah 4 bulan per tahun sehingga

pertumbuhan tanaman pangan tidak dapat optimal.

b. Pada lahan milik Yayasan NW telah dibangun sarana-prasarana (perkandangan dan

fasilitas pendukung) dengan kapasitas 250 ekor sapi. Sarana-prasarana ini

diprogramkan untuk pengembangan sapi perbibitan yang dikelola oleh warga

masyarakat transmigran secara berkelompok. Pada tahun 2011 telah diberikan

bantuan modal berupa sapi bibit sebanyak 200 ekor. Namun, program tersebut tidak

berhasil karena para petani-peternak penerima bantuan pada akhirnya tidak mau

memanfaatkan kandang kelompok tersebut karena jauh dari rumah tempat

tinggalnya. Pada saat sekarang kandang tersebut tidak dimanfaatkan.

c. Para petani-peternak warga transmigran umumnya memiliki minat yang tinggi dan

pengalaman yang cukup dalam hal memelihara sapi dan kambing. Mereka

menginginkan kandang kelompok untuk sapi dibangun di dekat pemukinannya.

d. Kelompok-kelompok tani-ternak yang dibentuk terkait dengan pemberian sapi

bantuan tahun 2011 yang lalu, sekarang sudah tidak aktif. Sebagai penggantinya,

telah dibentuk 5 (lima) kelompok tani baru yaitu: (1) Kelompok Singgasana Tani,

(2) Kelompok Rembuk Bareng, (3) Kelompok Gelang Wari, (4) Kelompok Gumi
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Selaparang, dan (5) Kelompok Bareng Maju. Kelompok-kelompok ini sampai

sekarang belum aktif.

e. Kawasan pengembangan peternakan Puncak Jeringo masih dapat dioptimalkan

potensinya untuk pengembangan sapi perbibitan dan kambing melalui introduksi

teknologi peternakan.

6.2. Rekomendasi

Dalam upaya mengoptimalkan potensi kawasan pengembangan peternakan

Puncak Jeringo direkomendasikan hal-hal berikut:

a. Mengoptimalkan manfaat sarana-prasarana (perkandangan dan fasilitas pendukung)

yang telah ada di lahan milik Yayasan NW dengan membentuk manajemen baru

yang professional untuk mengelola perusahaan sapi perbibitan kapasitas 200 ekor.

Pengelola dapat berasal dari investor, koperasi, perusahaan daerah, kelompok tani-

ternak yang kredibel, atau Yayasan NW sendiri. Sebagai pedoman calon pengelola

dalam menginvestasikan modal pada perusahaan sapi perbibitan tersebut perlu

dilakukan studi kelayakan.

b. Pengembangan ternak sapi dan kambing untuk meningkatkan pendapatan rumah

tangga warga transmigran, dengan kegiatan-kegiatan:

1) Pembentukan kelompok tani-ternak sapi berdasarkan kedekatan rumah tempat

tinggal, dibarengi dengan pembangunan perkandangan (kandang dan fasilitas

pendukungnya).

2) Memberikan bantuan pinjaman modal berupa 3 ekor sapi bibit siap bunting per

petani-peternak dengan nilai pengembalian setara tingkat bunga 6% per tahun.

Pengembalian modal berupa sapi bibit atau sapi bakalan dalam waktu 2,5 tahun.

3) Memberikan pendampingan/penyuluhan secara berkelanjutan.
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4) Khusus bagi yang berminat memelihara kambing diberikan bantuan pinjaman

modal berupa 7 ekor kambing terdiri atas 6 ekor betina dan 1 ekor jantan.

Pengembalian pinjaman dihitung setara tingkat bunga 6% per tahun, berupa

ternak kambing dalam waktu 1,5 tahun.

c. Pembangunan atau perbaikan instalasi air untuk mengalirkan air dari sumber air

yang ada di hulu ke kawasan pengembangan peternakan Puncak Jeringo untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga transmigran, minum ternak milik warga,

kebutuhan perusahaan sapi perbibitan, dan pengairan lahan padang rumput

menggunakan sprinkle.

d. Optimalisasi produksi pakan hijauan dengan menanam hijauan makanan ternak

(HMT) berbasis legium pohon (lamtoro) dan rumput tahan kering baik pada lahan

warga transmigran maupun lahan milik Yayasan NW.



Lampiran 1. Contoh surat perjanjian

SURAT PERJANJIAN

No. …………………/………

Pada hari ini, ………, tanggal ……… bulan ……… Tahun ……… bertempat di Dusun

………,  Desa ……… Kecamatan ………. , Kabupaten ………yang bertanda tangan

dibawah ini :

1. …………………, Koordinator Pelaksana kegiatan …………………tahun

anggaran …………………, bertindak atas nama …………………, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. …………………, Ketua Kelompok peternak atau mitra kerjasama sekaligus

binaan …………………, bertindak atas nama Kelompok Peternak

…………………, beralamat di Dusun …………………, Desa

…………………, Kecamatan ………………… Kabupaten …………………,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk membuat kontrak kerjasama program

peternakan ………………… dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan ternak kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK

KEDUA menerima berupa :

1. ………………… (…………………) ekor induk ternak ………………… betina :

Ras/Rumpun …………………Umur …………………tahun.

2. ………………… (…………………) ekor pejantan ………………… :

Ras/Rumpun …………………Umur …………………tahun.

Pasal 2

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

1. Menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak kerjasama

2. Menyediakan pakan, menanam hijauan pakan ternak, menanam legium pohon (turi,

lamtoro dan gamal) memelihara dan membersihkan kandang kelompok, serta

memelihara ternaknya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



3. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis peternakan, kelembagaan dan pembinaan

lainnya, yang diberikan oleh …………………dan pihak lain yang diberikan

wewenang oleh PIHAK PERTAMA

4. Memanfaatkan pejantan yang diterimanya untuk mengawini ternak betina di

kelompoknya serta memelihara pejantan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk

memperoleh anak sapi/kambing bibit  yang unggul.

5. Memanfaatkan sisa/limbah pertanian sebagai pakan ternak serta limbah ternak

sebagai pupuk organik atas bimbingan teknis oleh petugas yang diberi wewenang

oleh PHAK PERTAMA

6. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA  sejumlah ......ekor anak sapi berumur ....

tahun dari jumlah anak ………………… umur sekurang-kurangnya ......... bulan,

selama masa kontrak yaitu   (...........) kali beranak.

7. Menyerahkan kepada kelompok sejumlah ......% dari setiap hasil penjualan

ternaknya, sebagai simpanan sukarela untuk menambah kas kelompok sampai masa

kontrak berakhir. Pemanfaatan uang tabungan/jaminan tersebut setelah akhir masa

kontrak diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah kelompok.

8. Menyerahkan induk dan pejantan ………………… kepada PIHAK PERTAMA

setelah masa kontrak berakhir.

9. Mendapatkan ........% dari hasil penjualan induk afkir sedangkan pemelihara

pejantan mendapatkan 50% dari selisih harga jual dan harga beli pejantan setiap

periode pemeliharaan pejantan tersebut.

10. Segera melaporkan kepada Tim Pelaksana jika ada ternaknya yang birahi untuk

dikawinkan dengan pejantan yang tersedia, dengan syarat membayar Rp. ........./ekor

sampai induk tersebut bunting, dengan perincian Rp.......... untuk pemelihara dan

Rp. ........... untuk kelompok.

Pasal 3

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Mengawinkan ternaknya dengan pejantan terseleksi yang disiapkan

2. Mendapat ......ekor dari jumlah anak yang dihasilkan selama masa kontrak.

3. Memanfaatkan atau menjual pupuk kandang dan produk lainnya dari hasil ternak

yang dipeliharanya



4. Mendapat bimbingan teknis dari petugas yang diberi wewenang PIHAK

PERTAMA

5. Mengambil/memanfaatkan kembali uang simpanan/jaminan kelompoknya yang

disimpan oleh PIHAK PERTAMA pada akhir masa kontrak untuk dipergunakan

mengembangkan kelompoknya.

Pasal 4

1. Bila ternyata ternak yang diterimanya majir, mati atau hilang bukan karena

kesalahan atau kelalaian maka PIHAK KEDUA, dibebaskan dari tanggung jawab

untuk mengganti ternak yang tersebut dan mendapat prioritas untuk memperoleh

ternak baru dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap memenuhi kewajibannya yang

belum dipenuhi, berdasarkan perjanjian ini.

2. Bila ternyata ternak yang diterimanya mati atau hilang karena kesalahan PIHAK

KEDUA, maka PIHAK KEDUA, harus mengganti ternak tersebut dengan ternak

yang sama ras/rumpun, umur dan jenis kelaminnya selambat-lambatnya 3 bulan

terhitung sejak ternak mati atau hilang serta tetap memenuhi kewajiban yang belum

dipenuhinya berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 5

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana

dimaksudkan pada pasal (4) disebabkan karena kesalahan atau kelalaian, maka

kepada yang bersangkutan diberikan kelonggaran waktu 3 (tiga) bulan setelah jatuh

tempo untuk memenuhi kewajibannya.

2. Apabila setelah diberikan kelonggaran waktu 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo

PIHAK KEDUA belum dapat memenuhi kewajibannya, maka dinyatakan sebagai

pelunasan tertunda dan kelompok harus mengganti dengan uang kelompok

sejumlah ……% dari harga ternak yang tersebut.

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA tidak berhak menukar dan memindah tangankan ternak sebelum

mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

2. Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang ditetapkan

dalam perjanjian kontrak kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA berhak

membatalkannya dan menarik kembali ternak yang diserahkan tanpa ganti rugi.



3.  Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, maka perjanjian ini berlaku bagi ahli

warisnya, apabila ahli warisnya tidak bersedia, ternak tersebut ditarik kembali oleh

PIHAK PERTAMA untuk dijual atau dipindahkan kepada peternak lain. Apabila

dijual, selisih harga jual dengan harga beli akan diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

1. Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah

pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri

setempat.

Pasal 8

Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dalam rangkap 4

(empat) dan dinyatakan sah setelah dibubuhi meterai dan ditanda tangani oleh kedua

belah pihak, serta saksi-saksi.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Kelompok ………………… …………………

Ketua, Koordinator,

………………… …………………

Saksi-saksi

1. …………………                                                    2. …………………………..

(Kepala Desa)                                                               (Sekratris Kelompok)



Lampiran 2. Contoh berita acara serah terima bantuan

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG INVENTARIS ASET KONTRAK KERJASAMA

PROGRAM PENGEMBANGAN SAPI/KAMBING
TAHUN ANGGARAN .......

Nomor  : ....................................

Pada hari ini, ............., tanggal ..........., bulan ................, tahun ................, kami

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ............................................................

Jabatan : Pembuat Komitmen Program .............

Alamat :     ............................................................

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : ............................................................

Jabatan : ............................................................

Alamat : ............................................................

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan : Surat Perjanjian Kerjasama  Nomor : ...............................

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan bahwa :

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan

PIHAK KEDUA menerima, mencatat dan menyetujui sejumlah barang

inventaris aset berdasarkan perjanjian kerjasama di atas seperti terlampir

dalam berita acara serah terima ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

....................................................                          .......................................



Lampiran 3. Foto-Foto Dokumentasi

Gambar 1 dan 2. Kondisi lahan dusun Puncak Jeringo pada musim kemarau (atas)
dan pohon turi masih bisa bertahan walaupun lingkungan kering dan
tandus (bawah). Dok. Bulan Oktober 2014
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Gambar 3 dan 4. Rumput gajah juga masih bisa bertahan ditengah
lahan yang kering dan tandus puncak Jeringo (atas). Rumput
gajah untuk stok bibit musim hujan (bawah), pohon pisang
dan pohon turi masih bertahan walaupun lahan sangat kering
(kondisi pada bulan Oktober 2014)
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Gambar 3 dan 4. Contah kandang sapi swadaya peternak di dekat rumah
penduduk (atas) dan kandang kambing (bawah). Sederhana tapi
relatif aman dan sehat
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Gambar 5, 6 dan7. Selama musim kemarau ternak sapi diberikan
pakan seadanya berupa daun-daunan (kiri atas). Sapi didalam
kandang disamping rumah pemiliknya kondisi badan
lumayan (kanan atas), daun rembige juga dimanfaatkan untuk
pakan sapi jika terpaksa (bawah). Doc. bulan Oktober 2014
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Gambar 8. Kandang Sapi di lahan milik Yayasan NW yang sekarang tidak
dimanfaatkan
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RINGKASAN

PENYUSUNAN KAWASAN PENGEMBANGAN INTEGRASI PETERNAKAN
JERINGO TAHUN 2014

Oleh:

Yusuf A. Sutaryono, Lalu Ahmad Zaenuri,  Soekardono, Lalu M. Kasip,
Sofyan D.Hasan

KONDISI PUNCAK JERINGO

Keadaan Alam
Desa Puncak Jeringo terletak di lereng sebelah timur Gunung Rinjani pada

ketinggian 500 – 600 m dari permukaan laut. Suhu rataan harian 22,22 oC, curah hujan
144,29 mm dan jumlah bulan hujan selama 4 bulan dalam setahun. Desa Puncak Jeringo
termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.
Luas wilayah desa Puncak Jeringo 1.400 km2 dan lebih dari setengahnya  (775 Ha)
adalah kawasan hutan, 493,8 Ha lahan pertanian dan sisanya adalah kawasan pemukiman
dan peruntukan lainnya.

Topografi lahan miring ke arah selatan. Pada bagian hulu terdapat sumber air
yang dapat dialirkan melalui pipa ke arah selatan dengan derajat elevasi kurang lebih 40
– 50 derajat. Bagian barat laut ditumbuhi oleh hutan jati milik Yayasan NW kurang lebih
seluas 67 Ha. Warna tanah sebagian besar hitam dengan tekstur berdebu. Pertanian
tanaman pangan tidak dapat optimal memenuhi kehidupan para petani.

Desa Puncak Jeringo termasuk lahan kering dan musim panen hanya terjadi
sekali setahun, sehingga ketersediaan hijauan sangat fluktuatif dan mencapai titik
terendah pada 4 bulan terakhir musim kemarau.  Untuk mengatasi keterbatasan hijauan
selama musim kemarau, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara menyimpan stok
pakan ketika produksinya berlimpah di dalam gudang khusus dengan teknologi
pengawetan dalam bentuk hay atau silase.

Kendala pemanfaatan jerami padi maupun jagung antara lain, peternak tidak
biasa memberi makan ternaknya dengan jerami jagung atau jerami padi. Jumlah
pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak hanya sekitar 25% dan jerami jagung
hanya 30-35%. Disamping itu, pemanfaatan jerami secara langsung sebagai pakan ternak
memiliki banyak kekurangan karena kandungan serat kasar tinggi, protein rendah dan
daya cerna hanya 35 – 40%. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk memanfaatkan
potensi limbah pertanian terutama padi dan jagung melalui teknologi pengawetan dan
peningkatan kualitasnya.

Populasi Ternak
Data populasi ternak di desa Puncak Jeringo tercatat sebanyak  2.839 ekor, terdiri

dari ternak sapi 715 ekor, kambing 60 ekor, dan unggas  (ayam kampung; ayam broiler;
dan bebek) sebanyak 1.975 ekor. Sebagian masyarakat sangat ingin memelihara ternak
kambing berdasarkan beberapa alasan, antara lain, ternak kambing lebih cepat
berkembang biak, mudah dijual jika ada kebutuhan mendadak, harga relatif murah
sehingga mereka lebih cenderung menjual kambing dibanding menjual sapi untuk
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memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu kebutuhan pakan untuk kambing tidak
sebanyak pakan sapi.

Potensi Hijauan Pakan Ternak
Produksi hijauan pakan ternak seperti rumput liar, rumput disela tanaman pokok,

pematang dan lain sebagainya tumbuh subur ketika musim hujan, sebaliknya pada
musim kemarau pakan ternak menjadi langka. Akibatnya, pada musim kemarau peternak
mencari pakan sampai ke desa lain seperti Sambelia dan Pringgabaya bahkan lebih jauh
menggunakan sepeda motor atau menyewa pick up atau truck secara berkelompok 6 – 10
orang dengan biaya sekitar Rp 200.000,-.

Salah satu pendekatan untuk menghitung hijauan makanan ternak adalah dengan
menghitung kebutuhan hijauan per ST per tahun. Satu Satuan Ternak membutuhkan
rumput/dedauanan/hijauan sebanyak ±35 kg/hari.  Untuk 482 ST membutuhkan hijauan
pakan ternak sebanyak 506.100 kg/bulan atau 6.157.550 kg/tahun (6.157,55 ton/tahun).
Produksi jerami padi dan jagung maksimal 8 ton/Ha, sehingga perkiraan produksi jerami
padi dan jagung di desa Puncak Jeringo maksimal hanya 3.950 ton/musim. Jika produksi
rumput di sela padi dan jagung, pematang dan tanaman hijauan lainnya diasumsikan
sama dengan produksi jerami padi dan jagung, maka potensi hijauan pakan ternak yang
bisa dihasilkan adalah sebanyak 7.900 ton/tahun. Artinya, prospek potensi produksi
hijauan pakan ternak di desa Puncak Jeringo untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak
terbilang hanya cukup untuk ternak yang ada sekarang, dengan kata lain populasi ternak
sapi yang ada sekarang adalah populasi maksimal yang bisa dikembangkan dengan
potensi hijauan yang ada.

Untuk mengoptimalkan produksi hijauan pakan ternak, lahan yang ada sekarang
khususnya di dusun Puncak Jeringo yang merupakan lokasi transmigran lokal (0,75
Ha/KK) dan lahan milik Yayasan NW (±67 Ha) harus dimanfaatkan secara optimal.
Untuk itu, fasilitas instalasi air seperti pipa, bak penampung, sprinkler dan sebagainya
harus diperbaiki terlebih dahulu.

Potensi Sumberdaya Manusia
Penduduk Desa Puncak Jeringo 2.894 orang terdiri atas 1.548 pria dan 1.348

wanita dengan jumlah kepala keluarga 773 KK. Desa Puncak Jeringo tergolong desa
dengan tingkat kepadatan sedang, yaitu  225 orang per Km2.

Di dusun Puncak Jeringo terdapat 5 kelompok, sehingga dengan memberikan
pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dikelompok tersebut akan menjadi
investasi penting untuk menggerakkan pengembangan peternakan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat.

Potensi Sumber Air
Sumber air yang digunakan masyarakat untuk kehidupan sehari hari adalah dari

mata air dan sungai. Terdapat 3 buah mata air dan kondisinya sampai musim panas ini
cukup baik. Disamping itu, sumber air yang lain berasal dari 2 buah sungai. Kedua
sumber mata air tersebut dapat ditampung pada sebuah embung di lereng bukit yang
letaknya cukup tinggi di sebelah utara desa. Keadaan embung tersebut sangat poros
sehingga airnya tidak bisa bertahan lama. Air dari embung tersebut bisa dialirkan melalui
pipa ke bawah untuk selanjutnya dialirkan ke rumah penduduk untuk kebutuhan rumah
tangga dan sebagian diantaranya sebagai sumber air minum untuk ternak. Pada musim
hujan debet air cukup tinggi, sebaliknya pada musim kemarau debet air sangat kecil
karena dasar embung yang poros. Akibatnya, sumber air pada musim kemarau hanya
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cukup untuk kebutuhan rumah-rumah tangga, sedangkan untuk tanaman makanan ternak
sangat tidak mencukupi.

Kandang Sapi
Terdapat 5 unit kandang dengan kapasitas 250 ekor yang dibangun di lahan milik

Yayasan NW Lombok Timur yang semula diprogramkan untuk mengembangkan ternak
sapi perbibitan bekerja sama dengan para petani-peternak warga transmigran.
Harapannya, selain meningkatkan produksi ternak sapi, yang penting adalah
meningkatkan pendapatan rumah tangga para transmigran. Namun demikian, program
tersebut tidak berhasil. Dari jumlah sapi bantuan pada tahun 2011 sebanyak 200 ekor,
pada saat sekarang (Oktober 2014) tinggal sekitar 100 ekor. Kegagalan tersebut karena
banyak sapi yang dijual kembali oleh petani-peternak setelah sapi diterima. Selain itu
banyak sapi yang mati karena kurang perawatan dan kurang pakan.  Faktor penyebab
penjualan dan kematian sapi bantuan tersebut pada dasarnya adalah ketidaktepatan dalam
pemilihan anggota kelompok tani-ternak penerima bantuan. Banyak diantara penerima
sapi bantuan tidak berminat dan tidak berpengalaman memelihara sapi.

Pada saat sekarang, kandang tersebut tidak dimanfaatkan. Beberapa alasan
peternak tidak memanfaatkan fasilitas kandang tersebut adalah karena lokasi kandang
kelompok relatif jauh dari pemukiman, yang terdekat 0,5 km dan terjauh 1,5 km.
Disamping itu, akses menuju ke kandang yang tidak mudah karena topografi lahan
miring (berbukit) membuat peternak merasa berat untuk pulang pergi mengangkut dan
memberi makan ternaknya. Alasan lain adalah rawan pencurian di rumah ketika ditinggal
jaga malam. Oleh karena alasan-alasan tersebut maka para petani-peternak lebih senang
memelihara ternak pada kandang milik sendiri di lingkungan rumah tempat tinggalnya.

Peternak dan kelompok peternak
Jumlah ternak pada kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Kelompok Dewasa Muda Anak
Induk Jantan betina jantan betina jantan

Gumi Selaparang 14 2 4 3 8 6
Gumi Selaparang 1 - - - - - -
Gumi Selaparang 2 - - - - -
Gumi Selaparang 3 - - - - - -
Gumi Selaparang
Permai

8 4 6 2 5 3

Jumlah 22 8 10 5 13 9
Ket: Kelompok Gumi Selaparang 1.2,3 sudah tidak aktif.
Terdapat contoh peternak yang berhasil, yaitu Amaq Eli. Bantuan sapi pada tahun 2011
sebanyak 3 ekor sapi betina, sekarang berkembang menjadi 9 ekor yang terdiri dari 4
betina dan 5 jantan.

Kerjasama Kemitraan
Pada program bantuan ternak yang lalu, terdapat 3 fihak yang terlibat yaitu Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Yayasan NW dan
Kelompok Tani-Ternak itu sendiri. Apabila keterlibatan Yayasan NW tetap dilanjutkan
maka perlu diperjelas hak dan kewajiban dari ketiga pihak di atas yang dituangkan dalam
sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang secara garis besar memuat
kesepakatan sebagai berikut:
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1).  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
a. Menyediakan induk sapi dan pejantan unggul yang akan dipelihara sebagai populasi

awal (stock breeders) di kelompok tani-ternak di dusun Puncak Jeringo.
b. Menyediakan paket-paket teknologi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas

ternak, baik yang terkait dengan pakan, manajemen, dan  reproduksi/pemuliaan.
c. Menyediakan tenaga penyuluh, petugas IB, dan petugas keswan yang secara

kontinyu dan berkelanjutan mendampingi kelompok tani-ternak.
d. Menyediakan tenaga monitoring dan evaluasi (sebaiknya dari akademisi) untuk

menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam dinamika  kelompok
sebagai dasar perencanaan tahun-tahun berikutnya.

2).  Yayasan NW
a. Yayasan NW menyiapkan izin penggunaan lahan milik yayasan sebagai pusat

pengembangan ternak sapi, meliputi areal perkandangan dan fasilitas
pendukungnya, lahan tanaman makanan ternak, dan lahan padang penggembalaan.

b. Yayasan NW bekerjasama dengan Pemda Lombok Timur dan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat membantu memfasilitasi untuk
membangun instalasi air kebutuhan rumah tangga, minum ternak, dan pengairan
lahan dari sumber air.

c. Yayasan NW berpartisipasi aktif dalam pembinaan mental masyarakat melalui
pengajian rutin sehingga motivasi kerja masyarakat meningkat dan keamanan
ternak dari pencurian terjamin.

3).  Kelompok Peternak
a. Kelompok tani-ternak melaksanakan manajemen kelompok secara transparan dan

professional sehingga dapat mencapai kelompok kategori utama.
b. Kelompok tani-ternak bersedia menerapkan teknologi dalam pemeliharaan ternak

sehingga produksi, produktivitas, dan pendapatan usaha ternak tinggi.
c. Kelompok tani-ternak disiplin dalam melaksanakan kewajiban terkait dengan

pembayaran bagi hasil usaha ternak.
d. Kelompok tani-ternak bertanggung-jawab terhadap keamanan ternak dari pencurian.
e. Kelompok tani-ternak memiliki tata-tertib yang disepakati semua anggota kelompok

yang bersifat saling menguntungkan antara anggota dan manajemen kelompok.
MOU tersebut harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yaitu Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Yayasan NW, dan Kelompok Tani-
Ternak. Dalam Lampiran I disajikan contoh surat perjanjian.

ANALISIS SWOT

Faktor Internal
Kekuatan
1. Sebagian besar masyarakat transmigran Puncak Jeringo memiliki motivasi beternak

(sapi dan kambing) sangat tinggi  dan mereka sudah lama memiliki pengalaman
beternak.

2. Tersedia lahan cukup luas, terdiri dari lahan hak milik transmigran 1 ha dan lahan
milik Yayasan NW sekitar 67 ha yang dapat menjadi sumber hijauan pakan ternak.

3. Sudah terbentuk kelompok tani yang baru, yaitu (1) Kelompok Singgasana Tani, (2)
Kelompok Rembuk Bareng, (3) Kelompok Gelang Wari, (4) Kelompok Gumi
Selaparang, dan (5) Kelompok Bareng Maju.

4. Sudah tersedia fasilitas kandang dan fasilitas pendukungnya seperti gudang pakan,
chooper, klinik hewan, dan lahan untuk tanaman hijauan pakan ternak.

5. Infrastruktur jalan desa relatif bagus sehingga memperlancar transportasi.
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6. Performansi  produksi ternak sapi dan kambing yang ada di Puncak Jeringo cukup
bagus.

Kelemahan
1. Keterbatasan modal yang dimiliki petani-peternak sehingga tidak mampu untuk

membeli sapi sebagai modal awal atau menambah skala usaha.
2. Penguasaan teknologi peternakan masih rendah walaupun telah berpengalaman

memelihara ternak cukup lama.
3. Daya dukung lahan sebagai sumber pakan ternak relatif rendah karena kondisi

lahan (topografi dan kesuburan), iklim, dan air pengairan kurang mendukung untuk
pertumbuhan tanaman, sehingga mengalami kekurangan pakan ketika musim
kemarau.

4. Kandang kelompok yang sudah dibangun beserta fasilitas lainnya tidak
dimanfaatkan karena letaknya relatif jauh dari pemukiman penduduk transmigran.

5. Kelompok tani-ternak yang ada terdahulu tidak aktif karena tidak ada MOU  atau
perjanjian yang jelas antara pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
NTB, Yayasan NW, dan para peternak.

6. Sebagian transmigran tidak fokus pada usaha tani-ternaknya karena pulang pergi
ke daerah asalnya.

Faktor Eksternal

Peluang
1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB maupun Dinas Pertanian

Kabupaten Lombok Timur sangat mendukung program pengembangan ternak di
Kawasan Puncak Jeringo.

2. Yayasan NW Lombok Timur mendukung program pengembangan ternak di
Kawasan Puncak Jeringo dengan menyediakan lahan untuk lokasi perkandangan
dan lahan tanaman hijauan pakan ternak.

3. Permintaan ternak sapi dan kambing baik untuk bibit maupun potong sangat tinggi,
sehingga pemasaran ternak tidak menjadi masalah.

4. Budaya masyarakat untuk memelihara ternak sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari usahatani sebagai usaha pokok sangat kuat.

5. Teknologi peternakan baik terkait dengan pakan, produksi dan reproduksi sudah
tersedia di Fakultas Peternakan Unram dan BPTP-NTB.

Ancaman
1. Masih sering terjadi pencurian ternak baik di dalam kandang maupun di padang

penggembalaan.
2. Kondisi lahan (topografi dan kesuburan) dan iklim kurang mendukung untuk

pertumbuhan tanaman sehingga ketersediaan hijauan pakan ternak terbatas,
terutama pada musim kemarau.

3. Air untuk kebutuhan rumah tangga, minum ternak, dan pengairan lahan pertanian
sangat tergantung dari sumber air di “wilayah atas” yang harus dialirkan
menggunakan istalasi perpipaan dan bak penampung.

4. Ketersediaan anggaran pemerintah untuk mendukung pengembangan peternakan di
Kawasan Puncak Jeringo.
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STRATEGI PENGEMBANGAN

Isu Strategis
1) Daya dukung lahan Kawasan Puncak Jeringo tergolong rendah untuk menyediakan

hijauan makanan ternak karena kondisi lahan dan iklim yang tidak mendukung.
Kondisi demikian menyebabkan terjadinya kekurangan pakan pada musim kemarau.
Pada musim hujan ketersediaan pakan cukup melimpah.

2) Kandang ternak sapi yang telah tersedia beserta fasilitas pendukungnya tidak
dimanfaatkan, karena lokasinya dianggap terlalu jauh dari pemukiman warga
transmigran. Mereka merasa keberatan jika harus mengangkut dan memberikan
pakan sehari-hari ke kandang tersebut karena selain jauh, topografi wilayah
berbukit-bukit. Disamping itu, jika mereka berjaga malam di kandang, sering terjadi
pencurian di rumahnya.

3) Kelompok tani-ternak yang ada, saat ini  sudah tidak aktif  karena: (1) pembinaan
dan pendampingan tidak berkelanjutan, (2) pembentukan kelompok tidak
dipersiapkan dengan matang, (3) banyak anggota kelompok menjual sapinya setelah
menerima bantuan sapi terutama oleh mereka yang tidak menetap di kawasan
transmigrasi, tetapi pulang pergi ke daerah asalnya.

4) Kemampuan manajerial para anggota masyarakat dalam mengelola kelompok tani-
ternak masih rendah, sehingga belum terbangun kelompok tani-ternak mandiri yang
didirikan dan dikelola secara mandiri  oleh mereka, dari mereka, dan untuk mereka.
Keberadaan kelompok masih sangat tergantung dari inisiasi dan pembinaan
pemerintah.

5) Kemampuan masyarakat transmigran menyangkut permodalan dan penguasaan
teknologi peternakan tergolong rendah sehingga bagi yang belum memiliki ternak
mengalami kesulitan untuk memulai berusaha ternak dan bagi yang sudah memiliki
tetapi dalam skala kecil mengalami kesulitan untuk meningkatkan skala usahanya.

Kebijakan
a. Meningkatkan daya tampung lahan terutama untuk ternak sapi dan kambing melalui

peningkatan produksi hijauan makanan ternak yang ditanam pada lahan milik
Yayasan NW dan lahan milik warga transmigran.

b. Pemberdayaan kelompok ternak yang dibangun berdasarkan keinginan,
kemampuan, pilihan, dan blok-blok pemukiman warga transmigran.

c. Pengembangan jenis ternak selain sapi khususnya ternak kambing bagi keluarga
transmigran sesuai dengan minat dan kemampuan tiap-tiap keluarga baik ditinjau
dari ketersediaan tenaga kerja maupun permodalan.

d. Memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh
rumah tangga petani-peternak melalui kelompok tani-ternak dalam rangka
pengembangan usaha ternak di kawasan Puncak Jeringo agar dapat meningkatkan
produksi ternak dan pendapatan petani-peternak.

e. Penataan dan revitalisasi sarana-prasarana perkandangan ternak sapi yang telah ada
di dalam kawasan lahan milik Yayasan NW Lombok Timur dibawah pengelolaan
manajemen baru dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan dan diarahkan
untuk pengembangan sapi perbibitan. Pengelolaan usaha sapi perbibitan tersebut
harus berlandaskan MOU yang saling menguntungkan antara pihak Yayasan NW
Lombok Timur dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan
dengan pengelola. Pengelola dalam hal ini dapat dari kelompok tani-ternak, investor
pribadi, koperasi, perusahaan daerah, atau Yayasan NW sendiri.
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Program Pengembangan

1. Program Bagi Rumah Tangga Transmigran
a. Pembentukan kelompok tani-ternak sapi berdasarkan kedekatan rumah tempat

tinggal. Sesuai dengan blok-blok pemukiman transmigran, dapat dibentuk tiga
kelompok tani-ternak, masing-masing untuk blok I s/d V, untuk VI s/d VIII, dan
untuk blok IX s/d XI. Setiap kelompok beranggotakan 20 orang. Langkah-
langkah pembentukan kelompok adalah sebagai berikut:
1) Sosialisasi dan memotivasi para petani-peternak mengenai pentingnya

usahatani terpadu atau integrasi antara tanaman pangan dan ternak (sapi dan
kambing) dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah tangga petani-
peternak.

2) Menyeleksi para petani-peternak yang berminat untuk menjadi anggota
kelompok. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi adalah
(1) memiliki motivasi kuat untuk memelihara sapi, belum memiliki sapi dan
tidak mampu membeli sapi, memiliki sapi hanya 1 atau 2 ekor dan tidak
mampu membeli sapi untuk menambah skala pemeliharaan, tersedia tenaga
kerja dalam keluarga untuk memelihara sapi, dan bertempat tinggal
menetap di Kawasan Puncak Jeringo.

3) Membentuk kepengurusan kelompok, terdiri atas satu orang ketua, satu
orang sekretaris, satu orang bendahara, dan tiga orang ketua bidang (bidang
pemasaran, bidang produksi, dan bidang keamanan). Pengurus dipilih
secara demokratis melalui musyawarah-mufakat diantara para anggota.
Proses pemilihan dipimpin oleh penyuluh atau petugas peternakan dari
UPTD setempat.

b. Pembangunan sarana-prasarana terdiri dari kandang, gudang pakan sekaligus
tempat pengolahan pakan, kandang jepit, tempat penimbangan ternak, gudang
pembuatan kompos atau pupuk organik, tempat jaga, dan alsinnak (copper dan
peralatan pembuatan silase atau hay). Pelaksanaan pembangunan sarana-
prasarana diserahkan kepada kelompok dibawah bimbingan tenaga ahli.
Bangunan kandang dan fasilitas pendukungnya cukup menggunakan bahan lokal
yang murah dan mudah diperoleh. Para anggota kelompok sekecil apapun harus
turut serta membantu pendanaan pembangunan sarana-prasarana tersebut. Tentu
saja sebagian besar harus berasal dari pemerintah c.q. Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi NTB atau Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Kandang dibangun dengan kapasitas sekitar 100 ekor sapi, dengan harapan tiap-
tiap anggota kelompok memelihara 5 ekor.

c. Realisasi pemberian bantuan modal kepada anggota kelompok berupa 3 ekor sapi
bibit betina kategori bagus. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan
realisasi bantuan modal adalah:
1) Sapi bibit yang diberikan harus berasal dari hasil seleksi yang dilakukan oleh

petugas yang berwenang dan kompeten.
2) Sebelum memulai pemeliharaan ternak harus dilakukan pelatihan kepada para

peternak penerima bantuan modal tentang pengelolaan usaha ternak sapi
berbasis teknologi.

3) Bantuan modal harus dikembalikan dengan perhitungan setara tingkat bunga
6% per tahun dan sistem pengembaliannya dalam bentuk sapi bibit atau sapi
bakalan dari anak-beranaknya. Sementara peternak belum melunasi, sapi-sapi
bantuan tersebut menjadi agunan.
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4) Pemberian bantuan modal berupa sapi bibit tersebut harus berlandaskan
perjanjian yang jelas dan mengikat kedua belah pihak yang tertuang dalam
surat perjanjian.

d. Pendampingan berkelanjutan kepada kelompok tani-ternak sapi. Pendampingan
dilakukan oleh seorang penyuluh. Penyuluh harus memiliki program kerja
berkelanjutan agar kelompok yang didampingi dapat mencapai klasifikasi
kelompok utama. Materi penyuluhan yang diberikan paling sedikit meliputi
manajemen kelompok, manajemen usaha, teknologi pakan, dan teknologi
reproduksi.

e. Pemberian bantuan modal berupa ternak kambing sebanyak 7 ekor, terdiri atas 6
ekor betina dan 1 ekor jantan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian
bantuan modal ternak kambing adalah:
1) Diberikan kepada petani-peternak yang lebih memilih beternak kambing dari

pada sapi.
2) Tenaga kerja dalam keluarga terbatas.
3) Pemeliharaan kambing dilakukan secara individual, dalam kandang di

lingkungan rumah masing-masing, tidak sistem kelompok.
4) Bantuan modal tersebut harus dikembalikan dengan perhitungan setara

tingkat bunga 6% per tahun. Pengembalian modal dilakukan dalam bentuk
natura berupa kambing muda sekitar umur 6 bulan.  Selama belum lunas,
ternak kambing bantuan tersebut menjadi agunan.

5) Pemberian bantuan tersebut harus berlandaskan perjanjian yang jelas dan
mengikat kedua belah pihak yang tertuang dalam surat perjanjian.

6) Dilakukan pendampingan oleh penyuluh. Penyuluh tersebut dapat berasal dari
penyuluh yang bertugas pada pendampingan kelompok tani-ternak sapi.

2. Program Pengembangan Sapi Perbibitan dengan menggunakan Sarana-
Prasarana yang telah ada di areal lahan milik Yayasan NW.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa sarana-prasarana berupa kandang
ternak sapi dengan kapasitas 250 ekor beserta fasilitas pendukungnya yang dibangun
pada lahan milik Yayasan NW Lombok Timur pada saat ini tidak dimanfaatkan. Para
petani-peternak warga transmigran di Kawasan Puncak Jeringo tidak bersedia
memanfaatkan kandang tersebut karena jauh dari rumah tempat tinggalnya. Oleh karena
itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana-prasarana tersebut diusulkan untuk
memanfaatkannya sebagai lokasi pengembangan sapi perbibitan dengan membentuk
manajemen baru yang profesional.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha sapi perbibitan pada areal
perkandangan milik Yayasan NW tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan usaha sapi perbibitan dimaksud dapat dilakukan oleh investor,

perusahaan daerah, Yayasan NW sendiri, kelompok tani-ternak selain kelompok pada
blok-blok pemukiman transmigran, atau koperasi. Pengelolaan usaha harus
menggunakan prinsip-prinsip perusahaan.

b. Membuat MoU antara tiga pihak, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi NTB, Yayasan NW, dan pengelola usaha yang dilandasi semangat
membangun sapi perbibitan pada Kawasan Puncak Jeringo dan saling
menguntungkan.

e.  Kapasitas usaha sapi perbibitan disarankan sebanyak 210 ekor, terdiri dari 200 ekor
induk dan 10 ekor pejantan.
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f.  Kebutuhan pakan tidak harus dipenuhi hanya dari produksi hijauan pakan di areal
lahan milik Yayasan NW tetapi bisa berasal dari daerah lain. Pakan harus disediakan
dengan sistem penyimpanan berupa pakan olahan.

g. Harus memiliki gudang pakan yang sekaligus menjadi tempat pengolahan pakan,
dilengkapi mesin pencacah, mixer, dan alat pres untuk pengolahan pakan.

h. Perlu dilengkapi instalasi pembuatan pupuk organik dengan bahan baku kotoran
ternak dan jika diperlukan dapat dilengkapi dengan instalasi bio-gas.

3. Pembangunan/Perbaikan Instalasi Air
Instalasi saluran air (perpipaan dan bak penampung) untuk mengalirkan air dari

sumber air yang ada di hulu ke lokasi pemukinan transmigran sudah terbangun, tetapi
perlu penambahan dan perbaikan. Diupayakan instalasi tersebut (perpipaan dan bak
penampung) dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan minum ternak milik
warga, kebutuhan untuk perusahaan sapi perbibitan yang direncanakan, dan pengairan
pada padang rumput di lahan milik Yayasan NW menggunakan  sprinkle. Pembangunan
instalasi saluran air tersebut diusulkan  untuk ditangani oleh Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur atau Pemerintah Provinsi NTB.


