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KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah Allah S.W.T., Tuhan Y.M.E, Teknikal

Manajemen Pastural untuk Mendukung Program Perbibitan Sapi Bali di Pulau

Sumbawa dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.  Dalam Teknikal Manajemen

Pastural ini disajikan beberapa hal, yaitu (1) latar belakang perlunya masteplan

manajemen pastural, (2) kondisi padang penggembalaan di Pulau Sumbawa dan, (3)

program dan rencana kegiatan pengembangan padang penggembalaan di Pulau

Sumbawa.

Masterplan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan

kegiatan-kegiatan operasional tahun 2013, 2014, dan 2015 yang lebih fokus dan

terpadu lintas sektor, termasuk dalam penentuan target dan tahapan pencapaiannya

serta penyediaan dan alokasi sumberdaya yang diperlukan dalam pencapaian tujuan

program perbibitan sapi Bali di Pulau Sumbawa..

Harapan kami, semoga masterplan ini dapat menjadi pedoman bagi semua

pihak yang berkepentingan terutama para pelaksana manajemen, sehingga tujuan

program perbibitan sapi Bali di Pulau Sumbawa dapat tercapai secara efektif, efisien,

dan berkelanjutan.

Mataram, 3 Desember 2012

Ketua Tim
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BAB I
PENDAHULUAN

Permasalahan kekurangan pasokan daging sapi di Indonesia sampai

saat sekarang belum dapat diatasi. Selama lima tahun dari 2007 s/d 2011,

impor daging sapi dan sapi bakalan setara daging masih tinggi, berturut-turut

124.000 ton, 150.400 ton, 142.800 ton, 169.500 ton, dan 153.200 ton.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperkecil jumlah

impor, salah satu diantaranya melalui Program Swasembada Daging Sapi

(PSDS) 2014. Pada tahun 2012, pemerintah mencoba menentukan kebijakan

mengurangi impor daging sapi dan sapi bakalan secara signifikan, yaitu

dengan menetapkan quota impor daging sapi 34.000 ton dan sapi bakalan

293.000 ekor. Kebijakan tersebut ternyata secara tidak langsung berdampak

pada kekurangan pasokan daging sapi pada industri-industri pengolahan

daging di kota-kota besar, sehingga terjadi lonjakan harga daging sapi yang

tidak wajar pada Nopember 2012. Melihat kondisi demikian, dapat

disimpulkan bahwa masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi

adalah masih rendahnya produksi dan produktivitas sapi potong serta  kurang

lancarnya pendistribuasian dari sumber ternak potong ke daerah konsumen.

Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi,

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), meluncurkan

program Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang pelaksanaannya mulai Tahun 2009.

Program ini merupakan program percepatan berbasis inovasi dan  nilai

tambah, dengan harapan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sapi

sesuai daya dukung wilayah.  Wilayah NTB terdiri dari dua pulau besar yaitu

Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Luas Pulau Sumbawa 15.414,50 km2

(76,49%) atau empat kali lebih luas dari pada Pulau Lombok 4.738,70

km2 (23,51%).  Sebagian besar (96%) wilayah Pulau Sumbawa

merupakan lahan kering, sehingga secara umum lebih cocok untuk

pengembangan ternak dari pada tanaman pangan.

Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk pengembangan ternak

ruminansia (terutama sapi dan kerbau). Pada tahun 2011, populasi sapi di

Pulau Sumbawa tercatat 426.193 ekor dan kerbau 109.892 ekor, lebih tinggi
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dari pada populasi di Pulau Lombok, sapi 357.826 ekor dan kerbau 31.619

ekor. Sistim produksi ternak ruminansia di Pulau Sumbawa sangat spesifik,

yang dicirikan oleh peternakan dengan sistim Lar dan So (suatu kawasan

tempat melepas ternak terutama selama musim tanam). Lar dan So

mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan

produktivitas dan populasi ternak terutama sapi dan kerbau. Untuk

mengoptimalkan fungsi Lar dan So sebagai sentra pengembangan peternakan

berbasis peternakan rakyat, diperlukan sentuhan teknologi agar produksi dan

produktivitas Lar dan So sebagai sumber pakan ternak meningkat dan optimal.

Namun, terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapat

perhatian dalam pengembangan Lar dan So di Pulau Sumbawa, antara lain

adalah:

a) Menyempitnya jumlah dan luas Lar dan So sebagai akibat dari konversi

lahan, invasi gulma karena over grazing dan/atau konflik kepentingan.

Sebagai contoh, jumlah titik Lar di Kabupaten Sumbawa yang dulunya

tidak kurang dari 60, sekarang hanya sebagian kecil yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat dan hanya 2 Lar yang telah disyahkan

dengan SK Bupati, sehingga status Lar yang lain masih bisa berubah

untuk keperluan lainnya. Akibatnya, pemeliharaan ternak dengan sistim

Lar akan terus menurun. Contoh lain, di Kabupaten Dompu terdapat

lahan-lahan HGU yang masih dikuasai investor yang tidak dimanfaatkan

sebagaimana mestinya.

b) Sebagian besar masyarakat Pulau Sumbawa belum terbiasa memelihara

ternak dengan cara mencarikan rumput secara potong angkut (cut and

carry) dan belum menyadari bahwa sumberdaya untuk pemeliharaan

sistim ekstensif (dilepas) sudah berkurang drastis. Hal ini menjadi faktor

penyebab utama penurunan kepemilikan ternak (ekor/keluarga).

Peternak yang dulunya memiliki ternak dalam jumlah besar (ratusan ekor),

terpaksa harus menjual sebagian besar ternaknya atau memindahkan

pengelolaan ternaknya kepada peternak lain (dengan sistim kadasan).

c) Upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi peternak

beradaptasi terhadap perubahan pola ekstensif menuju pola intensif belum
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banyak dilakukan sehingga peternak tidak memiliki kapasitas mengikuti

perubahan tersebut.

Mengingat pentingnya peran ternak sapi dan kerbau sebagai sumber

pasokan daging dan sumber penghasilan peternak, maka diperlukan upaya

strategis dan terencana agar budaya beternak (modal sosial) masyarakat tidak

pudar akibat berkurangnya luas dan daya tampung Lar dan So. Untuk itu perlu

disusun Master Plan Pengembangan Pasture (Padang Penggembalaan) di

Pulau Sumbawa dengan harapan dapat mendorong terwujudnya sistem

peternakan intensif berbasis padang penggembalaan.
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BAB II
KONDISI TERKINI TERNAK RUMINANSIA DI PULAU SUMBAWA

Dalam bab ini dibahas tentang populasi ternak ruminansia, daya

dukung (carryng capacity) wilayah, dan kelembagaan peternakan  di Pulau

Sumbawa.

2.1. Populasi Ternak Rumunansia di Pulau Sumbawa

Keadaan populasi ternak di Kabupaten Sumbawa menurut

Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan

pengembangan ternak sesuai dengan daya dukung wilayah. Populasi ternak

besar di Pulau Sumbawa tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1. Populasi ternak besar di Pulau Sumbawa Tahun 2011

No Kab./Kota/Pulau Sapi (ekor) Kerbau (ekor) Kuda (ekor)

1 Sumbawa Barat 47.781 12.058 6.237

2 Sumbawa 162.924 55.706 38.505

3 Dompu 85.612 19.431 7.386

4 Bima 117.842 22.003 6.234

5 Kota Bima 12.034 694 2.279

Jumlah P. Sumbawa 426.193 109.892 60.641

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB (2012)

Dalam Tabel 1 terlihat bahwa populasi ternak sapi di P. Sumbawa

sebanyak 426.193 ekor atau sebesar 54% dari populasi di NTB sebanyak

784.019 ekor.  Ini berarti bahwa populasi sapi di Pulau Sumbawa lebih banyak

dari pada populasi di P. Lombok sebanyak 357.826 ekor. Ternak kerbau di P.

Sumbawa tercatat 109.892 ekor atau 77,6% dari populasi di NTB yang berarti

jauh lebih banyak dari pada populasi di P. Lombok sebanyak 31.619 ekor

(22,4%). Ternak kuda di Pulau Sumbawa tercatat 60.641 ekor, juga jauh lebih

banyak dari pada di P. Lombok 12.268 ekor (17%).

Populasi ternak kecil (kambing, domba, dan babi) di Pulau Sumbawa

tertera dalam Tabel 2. Dalam Tabel 2 terlihat bahwa populasi kambing,

domba, dan babi di Pulau Sumbawa berturut-turut 377.214 ekor, 25.984 ekor,

dan 10.124 ekor. Seperti halnya pada ternak besar, populasi ternak kecil
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(kambing dan domba) di P. Sumbawa juga lebih banyak dari pada di P.

Lombok. Populasi kambing di P. Lombok tercatat 202.036 ekor atau 35% dari

populasi di NTB. Populasi domba di P. Lombok tercatat 11.516 ekor atau

31% dari populasi di NTB. Untuk ternak babi, populasi di Pulau Sumbawa

tercatat 10.124 ekor, hanya 20% dari populasi total di NTB.

Tabel. 2. Populasi ternak kecil di Pulau Sumbawa Tahun 2011

No Kab./Kota Kambing (ekor) Domba (ekor) Babi (ekor)
1 Sumbawa Barat 16.638 2.745 330
2 Sumbawa 39.396 1.363 6.444
3 Dompu 51.320 167 3.350
4 Bima 255.968 21.267 -
5 Kota Bima 13.892 442 -
Jumlah P. Sumbawa 377.214 25.984 10.124

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB (2012)

Dari data dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah Pulau

Sumbawa memiliki potensi lebih besar untuk pengembangan ternak

ruminansia dari pada wilayah Pulau Lombok atau dapat diartikan bahwa P.

Sumbawa memiliki keunggulan komparatif untuk pengembangan ternak

ruminansia di NTB. Hal ini karena didukung oleh masih tersedianya padang

penggembalaan yang luas. Padang penggembalaan yang umum digunakan

oleh para peternak di Pulau Sumbawa adalah kawasan hutan, padang

penggembalaan yang sebenarnya (Lar/So), lahan-lahan yang belum

dimanfaatkan, dan beberapa lahan milik sendiri.

Data populasi ternak ruminansia menjadi lebih bermanfaat apabila

dinyatakan dalam Unit Ternak karena Unit Ternak dapat digunakan sebagai

dasar perhitungan dalam perencanaan usaha peternakan, salah satu

diantaranya adalah untuk menghitung daya dukung wilayah (carryng capacity).

Populasi ternak di Pulau Sumbawa dalam Unit Ternak adalah sebagai berikut

(Tabel 3). Dalam Tabel 3 terlihat bahwa di Pulau Sumbawa terdapat 519.825

UT, terdiri atas 324.674 UT sapi, 93.408 UT kerbau, 51.545 UT kuda, dan

50.198 UT kambing dan domba. Ternak-ternak tersebut menggunakan

sumberdaya lahan sumber pakan yang relatif sama. Oleh karenanya,

pengembangan salah satu jenis ternak akan berpengaruh pada

perkembangan jenis ternak lainnya.
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Tabel 3. Populasi ternak pemakan hijauan (UT) di Pulau Sumbawa 2011

No Kab./Kota Sapi Kerbau Kuda Kb+Db Jumlah

1 Sumbawa Barat 36.400 10.249 5.301 2.413 54.363

2 Sumbawa 124.116 47.350 32.729 5.074 209.269

3 Dompu 65.219 16.516 6.278 6.410 94.424

4 Bima 89.772 18.703 5.299 34.516 148.289

5 Kota Bima 9.168 590 1.937 1.785 13.479

Jumlah P. Sumbawa 324.674 93.408 51.545 50.198 519.825

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB (2012)

Untuk menganalisis daya dukung wilayah, selain data populasi ternak

pemakan hijauan dalam Unit Ternak, diperlukan juga data ketersediaan lahan

sumber pakan.

2.2. Daya Dukung Wilayah

Sumber daya alam (SDA) NTB, terutama di wilayah Pulau Sumbawa,

sangat mendukung untuk pengembangan ternak pemakan hijauan, terutama

sapi, kerbau, kambing, dan domba.  Lahan yang dapat menjadi sumber pakan

ternak antara lain adalah sawah, tegal, kebun, ladang, hutan negara, hutan

rakyat, perkebunan, lahan yang tidak digunakan, dan padang penggembalaan.

Jenis dan luas penggunaan lahan di NTB adalah sebagai berikut (Tabel 4).

Apabila diasumsikan bahwa lahan sawah, ladang, tegal, kebun, hutan rakyat,

lahan tidak diusahakan, dan padang penggembalaan dapat menampung

ternak 1,5 UT per ha dan  lahan hutan negara dan perkebunan 0,25 UT per

ha, maka dapat diperhitungkan daya tampung ternak pemakan hijauan,  untuk

wilayah P. Sumbawa sebagai berikut (Tabel 5). Tabel 5 menunjukkan  bahwa

dengan menggunakan asumsi-asumsi di atas, Pulau Sumbawa  memiliki daya

tampung ternak pemakan hijauan sebanyak 1.133.889 UT.

Dengan membandingkan daya tampung lahan sumber pakan dengan

populasi ternak pemakan hijauan (sapi, kerbau, kuda, kambing/domba) dalam

Unit Ternak (UT) dapat diperhitungkan potensi pengembangan ternak

pemakan hijauan di Pulau Sumbawa, seperti terlihat pada Tabel 6.
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Tabel 4. Lahan Sumber Pakan di P. Sumbawa menurut Penggunaannya
Tahun 2009

No Jenis
Penggunaan

Kabupaten/Kota

Sbw KSB Dompu Bima Kota
Bima P. SBW

I Lahan Sawah
(Ha) 48.194 19.243 31.716 30.743 2.255 132.151

1 Irigasi 39.625 14.961 23.451 23.060 2.021 103.118
2 Tadah Hujan 8.569 4282 8.265 7.683 234 29.033

II Lahan Kering
(Ha) 495.932 156.851 215.761 381.397 26.787 1.276.728

1 Tegal/ Kebun 59.000 16.473 70.731 65.538 8.896 220.638
2 Ladang/ Huma 9.883 2.598 9.047 7.570 4.069 33.167

3 Padang
Pengembalaan 3.773 2.445 6.526 15.326 - 28.070

4 Lahan tidk
diusahakan 25.937 1.905 3.838 22.108 215 54.003

5 Hutan rakyat 91.336 1.850 20.905 40.375 2.840 157.306
6 Hutan negara 278.154 128.263 96.272 219.703 9.827 732.219
7 Perkebunan 27.849 3.317 8.442 10.777 940 51.325

Jumlah 544.126 176.094 247.477 412.140 29.042 1.408.879
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB

(2010)

Tabel 5. Daya tampung ternak pemakan hijauan di P. Sumbawa (UT)

No Jenis Penggunaan

Kabupaten/Kota

Sbw KSB Dompu Bima Kota
Bima P. SBW

I Lahan Sawah (Ha) 72.291 28.865 47.574 46.115 3.383 198.227
1 Irigasi 59.438 22.442 35.177 34.590 3.032 154.677
2 Tadah Hujan 12.854 6.423 12.398 11.525 351 43.550
II Lahan Kering (Ha) 709.087 70.802 192.749 283.996 26.722 935.662
1 Tegal/ Kebun 88.500 24.710 106.097 98.307 13.344 330.957
2 Ladang/ Huma 14.825 3.897 13.571 11.355 6.104 49.751
3 Padang Pengembalaan 5.660 3.668 9.789 22.989 0 42.105
4 Lahan tidk diusahakan 38.906 2.858 5.757 33.162 323 81.005
5 Hutan rakyat 137.004 2.775 31.358 60.563 4.260 235.959

6 Hutan negara 417.231 32.066 24.068 54.926 2.457 183.055

7 Perkebunan 6.962 829 2.111 2.694 235 12.831

Jumlah 781.378 99.666 240.323 330.110 30.104 1.133.889
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Tabel 6. Daya tampung dan potensi pengembangan ternak pemakan hijauan
di wilayah P. Sumbawa

No Kabupaten/
Kota

Daya Tampung
Ternak (UT)

Populasi Ternak
2011 (UT)

Potensi
Pengembangan (ST)

1 Sumbawa 433.685 209.269 224.416
2 Sumbawa Barat 99.666 54.363 45.303
3 Dompu 240.323 94.424 145.899
4 Bima 330.110 148.289 181.821
5 Kota Bima 30.104 13.479 16.625

P. Sumbawa 1.133.889 519.825 614.063

Dalam Tabel 6 terlihat bahwa di P. Sumbawa masih memiliki potensi

pengembangan 614.063 UT. Apabila potensi ini semuanya digunakan untuk

pengembangan ternak sapi maka di Pulau Sumbawa diperkirakan masih dapat

dikembangkan sapi sekitar 859.688 ekor. Dengan demikian Pulau Sumbawa

dapat dijadikan kawasan pengembangan sapi dalam rangka mendukung

program BSS.

2.3. Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas-Dinas Tingkat Kabupaten/Kota di P.

Sumbawa tahun 2012 adalah sebagai berikut (Tabel 7).

Tabel 7. Jumlah pegawai (orang) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi NTB dan Dinas-Dinas Peternakan Tingkat
Kabupaten/Kota di P. Sumbawa Tahun 2012.

No Kabupaten Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah
1 Sumbawa 1 34 62 7 104
2 Sumbawa Barat*) - - - - -
3 Dompu 3 31 45 7 86
4 Bima 2 70 78 6 156
5 Kota Bima 0 12 40 5 55
P. Sumbawa 6 147 302 25 401
Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Provinsi NTB

34 74 70 16 194

Keterangan: *) Belum diperoleh data
Sumber: Dinas Peternakan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (2012)
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Tabel 8. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota di P.
Sumbawa Tahun 2012

No Kabupaten Lulus
SD

Lulus
SLTP

Lulus
SLTA

Lulus
D3

Lulus
S-1

Lulus
S-2

1 Sumbawa 0 1 41 4 53 2
2 Sumbawa

Barat*)
- - - - - -

3 Dompu 1 3 25 8 43 6
4 Bima 2 1 69 9 73 2
5 Kota Bima 0 0 7 7 41 1
P. Sumbawa 3 5 142 21 140 11
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan  Provinsi
NTB

24 19 73 6 62 10

Keterangan: *) Belum diperoleh data
Sumber: Dinas Peternakan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (2012)

Data pada Tabel 7 dan 8 menunjukkan bahwa SDM petugas pemerintah yang

menangani pembangunan peternakan dapat dikatakan sudah memadai. Dari

sisi pangkat/golongan, sebagian besar pegawai merupakan pegawai golongan

III dan IV. Golongan ini sudah memiliki kemampuan manajerial memadai. Dari

sisi pendidikan, pegawai lulusan D3, S1, dan S2 cukup banyak, sebanyak 68

orang (40%) di Dinas tingkat Provinsi dan 175 orang (44%) di Pulau

Sumbawa.

Dalam pembangunan peternakan selain SDM petugas, SDM peternak

memiliki peranan yang besar. Sebagian besar peternak sudah bergabung

dalam kelompok peternak. Jumlah kelompok peternak per Kabupaten/Kota di

Provinsi NTB 2011 adalah sebagai berikut (Tabel 9). Kelompok peternak yang

mengalami perkembangan signifikan adalah kelompok peternak Sapi. Pada

tahun 2010, jumlah kelompok peternak masih berjumlah sekitar 1.500

kelompok, pada tahun 2011 menjadi 2.156 kelompok. Dalam Tabel 9 nampak

bahwa kelompok peternak sapi sangat dominan dibanding dengan kelompok

peternak jenis ternak lainnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya program NTB-

BSS. Kelompok peternak sapi tersebut mengalami kenaikan 143%

dibandingkan dengan jumlah kelompok tahun 2009 (886 kelompok).

Kelompok peternak selain sapi tidak mengalami perubahan. Sebagian besar
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kelompok ternak di atas (63%) masih tergolong pemula, 27% tergolong lanjut,

6% tergolong madya, dan 4% tergolong utama.

Tabel 9. Jumlah Kelompok Peternak di NTB 2011

No Kabupaten/Kota
Komoditi

Sapi Kerbau Kambing Ayam
Buras Itik

1 Mataram 17 - 15 5 18
2 Lombok Barat 264 10 12 28 11
3 Lombok Utara 77 2 2 - -

4 Lombok
Tengah 326 7 35 22 4

5 Lombok Timur 328 2 45 22 -
P. Lombok 1012 21 109 77 33

6 Sumbawa Barat 175 1 9 4 -
7 Sumbawa 258 7 24 42 11
8 Dompu 308 8 69 5 2
9 Bima 372 13 20 3 8

10 Kota Bima 31 - 14 11 4
P. Sumbawa 1.144 29 136 65 25

NTB 2.156 50 245 142 58
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (2012)

Dalam upaya pemberdayaan kelompok peternak peran penyuluh

sangat penting. Namun, sementara ini jumlah penyuluh peternakan masih

sangat sedikit,  tercatat PPS 15 orang , PUR Peternakan 61 orang. Kondisi

yang telah cukup baik adalah dalam hal ketersediaan tenaga Kesehatan dan

Inseminator. Tenaga dokter hewan Puskeswan 54 orang, paramedis 264

orang, dan inseminator 120 orang.

2.4.  Sarana dan Prasarana Peternakan
Sarana dan prasarana peternakan yang dapat difungsikan sebagai unit

pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kepada masyarakat masih terbatas.

Tabel 10 memperlihatkan jumlah sarana dan prasarana pelayanan peternakan

di NTB. Dalam rangka mendukung BSS-NTB dan sekaligus PSDS 2014,

diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama yang mendukung

langsung pada peningkatan populasi dan produksi ternak sapi. Sarana dan

prasarana dimaksud meliputi, Poskeswan, RPH, Pasar Hewan, dan POS IB.
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Tabel 10. Sarana dan prasarana pelayanan peternakan di NTB Tahun 2011.

No Kabupaten/Kota Puskeswan RPH Pasar
Hewan Pos IB

1 Mataram 3 2 1 -
2 Lombok Barat 9 4 2 5
3 Lombok Utara 3 1 - -
4 Lombok Tengah 12 5 2 3
5 Lombok Timur 18 9 2 5

P. Lombok 45 21 7 13
6 Sumbawa Barat 3 2 - 1
7 Sumbawa 13 9 1 2
8 Dompu 8 5 1 1
9 Bima 18 3 - 1
10 Kota Bima 2 1 - 1

P. Sumbawa 44 20 2 6
NTB 89 41 9 19

Dalam Tabel 10 terlihat bahwa untuk Puskeswan dan RPH telah

diselenggarakan secara relatif merata per kabupaten/kota di wilayah NTB.

Namun untuk Pasar Hewan dan Pos Inseminasi Buatan masih terbatas. Pasar

Hewan perlu disediakan pada setiap Kabupaten/Kota, bahkan untuk wilayah-

wilayah padat ternak perlu disediakan lebih dari satu. Pos IB untuk Sapi

seharusnya disediakan pada setiap kecamatan sehingga dapat mendukung

upaya peningkatan populasi dan produksi ternak sapi. Antara Pulau

Sumbawa dan Pulau Lombok secara umum tidak terdapat kesenjangan dalam

sarana-prasarana peternakan.
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BAB III
KONDISI PADANG PENGGEMBALAAN DI PULAU SUMBAWA

Gambaran umum kondisi padang penggembalaan yang dipaparkan

dalam bab ini berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah data skunder

dan kajian-kajian terdahulu.   Maksud penyajian gambaran umum ini adalah

untuk memberikan dasar pijak dalam penyusunan masterplan pengembangan

padang penggembalaan di Pulau Sumbawa. Padang penggembalaan yang

dimaksud di sini terdiri atas padang penggembalaan fungsional, kawasan

hutan yang memungkinkan digunakan, lahan-lahan HGU, lahan-lahan yang

sementara tidak dimanfaatkan, dan lahan tegal/kebun/ladang milik

masyarakat.

Lahan-lahan kering yang umum digunakan sebagai padang

penggembalaan di Pulau Sumbawa tercermin dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Lahan kering yang dapat digunakan sebagai padang
penggembalaan

No Jenis Penggunaan
Kabupaten/Kota

Sbw KSB Dompu Bima Kota
Bima P. SBW

1 Tegal/ Kebun (ha) 88.500 24.710 106.097 98.307 13.344 330.957
2 Ladang/ Huma (ha) 14.825 3.897 13.571 11.355 6.104 49.751

3 Padang
Pengembalaan (ha) 5.660 1.795 34.956 10.372 75 52.858

4 Lahan tidak
diusahakan (ha) 38.906 2.858 5.757 33.162 323 81.005

5 Hutan rakyat (ha) 137.004 2.775 31.358 60.563 4.260 235.959
6 Hutan negara (ha) 417.231 32.066 24.068 54.926 2.457 183.055
7 Perkebunan (ha) 6.962 829 2.111 2.694 235 12.831

Jumlah (ha) 709.088 68.930 217.918 271.379 26.798 946.416

Dalam Tabel 3.1 terlihat bahwa luas padang penggembalaan fungsional di

Pulau Sumbawa tercatat 52.858 ha, tersebar di kabupaten Sumbawa 5.660

ha, Sumbawa Barat 1.795 ha, Dompu 34.956 ha, Bima 10.372 ha, dan Kota

Bima 75 ha.  Produksi dan produktivitas padang penggembalaan fungsional ini

sementara belum dikelola sehingga produksi dan produktivitasnya rendah.

Oleh karena itu, pengembangan padang penggembalaan ini perlu ditangani

pada kesempatan pertama.
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Kondisi lapangan padang penggembalaan di Pulau Sumbawa dapat

dilihat pada foto-foto di bawah ini.

Gb. 3.1. Padang penggembalaan di Pulau Rakit

Padang penggembalaan ini termasuk hutan lindung, yang hanya digunakan

sebagai penampungan ternak panganmilik masyarakat Empang, Terano, dan

Plampang  pada musim tanam tanaman pangan.  Dilihat dari status dan

kondisi lahan, padang penggembalaan di Pulau Rakit ini belum perlu

dikembangkan.

Gb. 3.2. Padang penggembalaan Limung (milik masyarakat)

Kawasan Lar Limung telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa

sebagai salah satu kawasan pengembangan sapi perbibitan berdasarkan SK

Bupati Sumbawa nomor  650 tahun 2009. Untuk mengoptimalkan
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pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Lar Limung maka ketentuan-

ketentuan yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Kawasan harus melakukan secara bersama – sama terhadap:

1. Pembentukan kelembagaan (Asosiasi) pengelola dan pemanfaat

Kawasan;

2. Pembuatan aturan - aturan internal dalam upaya mempertahankan dan

mengembangkan Kawasan;

3. Membantu dan rnenyiapkan pagar keliling kawasan secara swadaya

sebagai batas kawasan;

4. Membantu program pemerintah berupa penghijauan yang dilaksanakan

secara swadaya dilokasi dan atau sekitar Lar ternak seluas minimal 5 %

dari luasan lahan  ktitis didalarn dan diluar kawasan tersebut;

5. Membantu menyiapkan sarana penunjang lainnya secara '' swadaya

dalam rangka pengembangan kawasan oleh pemanfaat dan pengelola

kawasan sesuai dengan kemampuan.

b. Tidak melakukan pengrusakan, pembalakan, dan pembakaran terhadap

kawasan dan di luar kawasan tersebut;

c. Lokasi kawasan semata-mata dikelola secara bersama dan dimanfaatkan

seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat yang bergabung dalam

kelompok (Asosiasi) Kawasan Lar Limung;

d. Mendukung secara utuh kebijakan dan program pemerintah, baik terkait dan

atau tidak terkait dengan kawasan peternakan tersebut.

Lar Limung berada pada ketinggian  25-75 m di atas permukaan laut

dan berjarak sekitar 20 km dari kota Sumbawa Besar. Lahan kawasan Lar

Limung terdiri dari petak-petak lahan peternak/pemilik lahan,  jalan, fasilitas

yang telah dibangun seperti kandang, gudang tempat penyimpanan pakan,

bangunan gasbio, dan sumur dalam serta lokasi pemukiman penduduk.

Gambar 3.3 memperlihatkan peta kawasan Lar Limung saat ini, sedangkan

Gambar 3.4 memberikan gambaran tentang topografi kawasan Lar Limung.

Kawasan Lar Limung merupakan lahan kering iklim kering dengan rata-

rata curah hujan sekitar 800 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 82 hari

per tahun. Curah hujan terbanyak terjadi mulai bulan Desember sampai  Mei.
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Gb. 3.3. Peta Kawasan Lar Limung Saat Ini
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Gb. 3.4.. Peta Topografi Kawasan Lar Limung



17

Kawasan Lar limung telah memiliki berbagai fasilitas pendukung akan tetapi

belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh:

(1) Peternak belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkan

fasilitas tersedia

(2) Pembangunan sarana dan prasarana tidak didasarkan atas analisis

kebutuhan yang akurat dan sesuai dengan kondisi peternak saat ini, atau

tidak dilakukan sesuai dengan tahapan yang tepat

(3) Air yang dihasilkan dari sumur bor sebagian besar memiliki salinitas

tinggi.

Gb. 3.5. Padang penggembalaan milik masyarakat di KSB

Padang penggembalaan sejenis ini berupa tegal/kebun/ladang milik

masyarakat yang umumnya hanya ditanami tanaman pangan sakali setahun,

selanjutnya untuk penggembalaan ternak. Padang penggembalaan jenis ini

sangat luas di Pulau Sumbawa, mencapai sekitar 380.000 ha. Di Sumbawa

Barat terdapat sekitar 29.000 ha tegal/kebun/ladang yang umumnya

digunakan sebagai padang penggembalaan. Oleh karena itu pengembangan

padang penggembalaan jenis ini perlu mendapat perhatian  untuk

meningkatkan produktivitasnya, misalnya dengan sistem integrasi tanaman

pangan dan tanaman makanan ternak.
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Gb. 3.6. Padang penggembalaan di Pekat, Dompu

Di Kabupaten Dompu, terdapat padang penggembalaan paling luas diantara

kabupaten-kabupaten yang lain, yaitu tercatat 34.956 ha. Diantara padang

penggembalaan tersebut, terdapat 8.500 ha milik perusahaan sebagai HGU.

Padang penggembalaan jenis ini perlu mendapat perhatian serius karena

memiliki potensi pengembangan yang tinggi. Sementara ini lahan-lahan HGU

yang masih dikuasai  investor-investor dari luar daerah tidak dimanfaatkan

secara optimal. Foto di bawah ini merupakan padang penggembalaan di

daerah Pekat (lahan HGU) yang masih dikuasai  perusahaan.

Gb. 3.7. Lahan HGU di daerah Pekat, Dompu
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Gb. 3.8. Padang penggembalaan di daerah Wera, Bima

Padang penggembalaan di wilayah Wera cukup luas, mencapai sekitar 3.000

ha. Di wilayah ini ternak sapi dan kerbau berkembang dengan baik. Oleh

karena itu, wilayah ini perlu mendapat perhatian untuk pengembangan padang

penggembalaan. Selain Wera, wilayah Sanggar juga memiliki potensi

pengembangan padang penggembalaan.
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BAB IV
PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN PADANG

PENGGEMBLAAN

Padang penggembalaan merupakan sumber pakan utama untuk ternak

sapi dan kerbau di Pulau Sumbawa. Oleh karena itu program pengembangan

padang penggembalaan menjadi penting. Pengembangan padang

penggembalaan tidak dapat dilakukan secara parsial, harus dilakukan secara

terpadu dan secara simultan. Pengembangan padang penggembalaan tidak

dapat terlepas dari peran serta peternak dan stakeholders lainnya yang terkait,

terutama yang terkait dengan penguasaan lahan.

4.1. Pengembangan SDM Peternak

Peternak adalah kunci pembangunan peternakan karena selain mereka

sebagai pemilik modal (lahan dan ternak), juga sebagai manajer dan sekaligus

operator. Namun, kondisi mereka masih serba terbatas terutama dalam hal

pengetahuan dan ketrampilannya. Program peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan tersebut, paling efektif dan efisien adalah melalui kelompok

peternak.

Kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam rekayasa

sosio- budaya pedesaan, yakni sebagai pengatur hubungan antar individu

melalui interaksi dan relasi sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan faktor-

faktor produksi. Karena itu, kelembagaan (sosial) seperti kelompok peternak

dipandang sebagai salah satu “syarat kecukupan” (sufficient condition) dalam

pembangunan peternakan di samping sumberdaya alam (SDA), sumberdaya

manusia (SDM) dan teknologi.

Kelompok peternak yang ada sekarang belum berfungsi sebagai wadah

yang efektif untuk peningkatan usaha ternak yang produktif, menguntungkan,

dan mensejahterakan. Kelompok peternak di Pulau Sumbawa, umumnya

masih terbatas sebagai kandang kolektif, hanya untuk mengumpulkan ternak.

Oleh karena itu, sekaitan dengan program pengembangan padang

penggembalaan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan

kelompok peternak dan kapasitas peternaknya.
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Kelompok tani/ternak pada dasarnya adalah organisasi non formal di

perdesaan yang ditumbuh kembangkan  “dari, oleh dan untuk petani

/peternak“. Kelompok tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut: (a).

Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota, (b).

Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani, (c).

Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis

usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan  dan ekologi. (d).

Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan

kesepakatan bersama.

Bila kelembagaan kelompok tani/ternak kuat dan mandiri, maka akan

dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi, dan

unit usaha. Sebagai Kelas Belajar, kelompok tani/ternak merupakan wadah

belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian

dalam berusaha tani/ternak sehingga produktivitasnya meningkat,

pendapatannya bertambah serta kehidupan lebih sejahtera. Sebagai Wahana
Kerjasama, kelompok tani/ternak merupakan tempat untuk memperkuat

kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani/ternak dan antar

kelompok tani/ternak serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini

diharapkan usaha tani/ternaknya akan lebih efisien serta lebih mampu

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.Sebagai Unit
Produksi dan Usaha, usaha tani/ternak yang dilaksanakan oleh masing

masing anggota kelompok tani/ternak, secara keseluruhan harus dipandang

sebagai  satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai

skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun

kontinuitas.

Untuk dapat berfungsinya kelompok sebagaimana tersebut di atas

maka diperlukan peningkatan kapasitas kelompok yang diarahkan pada: (a)

peningkatan kemampuan kelompok tani/ternak  dalam melaksanakan

fungsinya, (b) peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan

agribisnis, (c) penguatan kelompok tani/ternak menjadi organisasi petani yang

kuat dan mandiri .
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Kondisi kelompok petani/peternak yang demikian dicirikan antara lain :

a. Adanya pertemuan/rapat anggota/pengurus yang diselenggarakan secara

berkala dan berkesinambungan;

b. Disusunannya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan

oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap

akhir pelaksanaan, dilakukan evaluasi secara partisipasi;

c. Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;

d. Memiliki  pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapi;

a. Memfasilitasi  kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;

b. Memfasilitasi  usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;

c. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi  untuk usaha

para petani umumnya dan anggota kelompok tani  khususnya;

d. Adanya jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain;

e. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan

hasil usaha/kegiatan kelompok.

Dalam rangka mewujudkan fungsi dan peran kelompok tersebut diperlukan

adanya berbagai pelatihan antara lain:

a. Pelatihan penyusunan program,

b. Pelatihan penyusunan dan penetapan aturan main (awig-awig),

c. Pelatihan manajemen kelompok,

d. Pelatihan kewirausahaan, dan

e. Pelatihan tentang pemasaran ternak dan produknya.

Disamping upaya peningkatan kapasitas kelompok, maka peningkatan

kapasitas petani/peternak merupakan hal yang harus mendapat perhatian.

Peningkatan kapasitas peternak terutama ditujukan agar peternak mampu

memahami dan melaksanakan cara pemeliharaan ternak secara profesional,

efektif dan efisien sehingga prinsip ”3S” (satu anak, satu induk, satu tahun)

yang telah berhasil dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah dapat

direalisasikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka peternak harus mendapat

pelatihan teknis secara tematis seperti pelatihan manajemen pemeliharaan,

manajemen pakan, reproduksi dan kesehatan hewan. Melalui pelatihan
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manajemen pemeliharaan diharapkan peternak dapat memelihara ternaknya

secara lebih baik dan lebih menguntungkan.

Salah satu cara yang murah, cepat dan efektif dalam upaya

meningkatkan kapasitas peternak, selain pelatihan adalah dengan melakukan

kunjungan peternak ke kelompok peternak yang lebih maju. Melalui proses

belajar seperti ini telah dapat memberikan dampak yang sangat signifikan baik

dari sisi tumbuh kembangnya motivasi untuk dapat beternak lebih baik

maupun dari sisi pengalaman dalam memelihara ternaknnya.

4.2. Pengadaan dan Pengembangan Sarana-Prasarana
Sarana-prasarana yang penting bagi pengembangan peternakan di

kawasan  padang penggembalaan antara lain adalah: (1) prasarana jalan, (2)

sumber air terutama untuk minum ternak, (3) perkandangan dan

peralatan/perlengkapannya, dan (4) gudang pakan terutama untuk penyediaan

musim kemarau.

Prasarana jalan sangat penting untuk pengangkutan faktor-faktor

produksi menuju tempat pemeliharaan dan produk (sapi/kerbau) yang akan

dijual. Prasarana jalan untuk kawasan padang penggembalaan tidak perlu

seperti jalan umum sehingga memerlukan biaya pembangunan yang mahal,

cukup sederhana tetapi mudah untuk lalu lintas alat transportasi.

Sarana dan prasarana penyediaan air bersih lebih diarahkan untuk

ketersediaan air minum ternak. Keterbatasan sumber air minum di kawasan

Lar/So merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan. Optimalisasi

pemanfaatan sumber air bersih yang ada merupakan alternatif pertama. Untuk

itu diperlukan suatu sistem penyimpanan dengan menaikkan dan menampung

air tersebut ke dalam tower air / reservoir (bak penampung) yang ditempatkan

pada ketinggian tertentu untuk memudahkan pendistribusiannya. Ukuran

reservoir tersebut diupayakan agar mampu menampung air untuk memenuhi

kebutuhan air minum semua ternak yang ada di kawasan Lar/So, sekitar

4.000-5.000 ekor sapi/kerbau.

Sumber air  yang berpeluang dimanfaatkan untuk keperluan minum

ternak dan kebutuhan air bersih peternak adalah sumur bor/dalam. Agar air
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dari sumur bor dapat dialirkan ke seluruh lahan kelompok maka air harus

ditampung terlebih dahulu dalam suatu bak penampung dengan volume

sekitar 20 m3 pada ketinggian tertentu. Agar pendistribusian air minum ternak

lebih efektif dan dapat menjangkau keseluruh kelompok peternak di kawasan

Lar/So diperlukan jaringan  distribusi dengan sistem  pipanisasi. Sistem pipa

ini dimaksudkan untuk  mencegah pemborosan air karena kebocoran saluran

distribusi.

Agar fasilitas  sumber air bersih yang dibangun dapat dimanfaatkan

secara efektif dan efisien serta terawat dalam jangka panjang, maka perlu ada

wadah kelembagaan yang khusus mengatur, memantau dan  mengawasi

makanisme pemanfaatan  sumber air tersebut. Seyogyanya keberadaan

wadah itu sekaligus menjadi rambu-rambu ( “awiq-awiq”) pengelolaannya,

dibuat dan disepakati oleh masyarakat peternak di kawasan Lar/So. Dalam hal

ini peran  pemerintah c.q. Dinas/Intansi terkait, lebih banyak sebagai fasilitator.

Disamping sumur dalam, jika ada wilayah yang memungkinkan untuk

pembuatan sumur dangkal (sekitar 15m),  perlu juga dikembangkan oleh

pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Agar pemanfaatan air efisien juga

perlu diperhatikan peralatan tempat minum ternak pada setiap kelompok.

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sumur

resapan air hujan/jebakan air huja. Keberadaan sumur resapan air hujan

dalam jangka panjang diharapkan akan berdampak positif terhadap empat hal

yaitu :

1. Mengurangi kadar garam air tanah / sumur

2. Menambah potensi ketersediaan air tawar pada sumur gali / sumur

dangkal. air tawar

3. Meningkatkan kelembaban tanah

4. Menurunkan temperatur udara sekitar sehingga lebih nyaman bagi ternak.

Jebakan air hujan dimaksudkan untuk menghambat, bila memungkinkan

menahan air hujan agar tidak langsung mengalir ke sungai namun meresap ke

dalam tanah terlebih dahulu, yang dalam jangka panjang diharapkan dapat

memunculkan sumber-sumber air tanah. Jebakan air hujan ini dibuat

sedemikian rupa dan tempatnya disesuaikan dengan topografi lahan peternak.
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Salah satu strategi untuk mengurangi kebutuhan air minum ternak di

musim kemarau adalah dengan menanam tanaman yang banyak

mengandung air dan dapat digunakan sebagai pakan ternak. Salah satu

tanaman yang cocok digunakan adalah tanaman pohon pisang. Batang pohon,

tangkai daun, daun, dan kulit buah dapat dijadikan sebagai pakan ternak.

Khusus batang pohon, selain sebagai pakan, juga sebagai penyedia air minum

ternak. Oleh karena itu bagi kawasan padang penggembalaan, terutama lahan

milik masyarakat, yang memungkinkan untuk ditanami pohon pisang, perlu

dikembangkan penanaman pohon pisang tersebut.

4.3. Pengembangan Teknologi Pakan

4.3.1. Pakan berbasis Legum Pohon

Ada 3 model yang dapat dikembangkan, yaitu: 1) model integrasi legum

pohon dan rumput dengan sistim potong angkut, 2) model integrasi legum

pohon dengan tanaman pangan dengan sistim potong angkut, dan 3) model

integrasi legum pohon dan rumput dengan sistim penggembalaan terbatas.

Ketiga model tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas lahan

yang selama ini menghasilkan tanaman pangan atau pakan hanya pada

musim hujan. Dengan model pertama, peternak dapat memproduksi legum

pohon sebagai sumber protein terutama untuk persediaan musim kemarau

dan tetap memproduksi tanaman pangan pada musim hujan. Integrasi legum

pohon dengan rumput unggul (model kedua), dimaksudkan untuk

meningkatkan produktivitas dan mutu rumput unggul pada musim hujan dan

legum pohon diupayakan tesedia sepanjang tahun.  Dengan model ketiga

(penggembalaan terbatas), produktivitas lahan ditingkatkan dengan

ketersediaan legum pohon sepanjang tahun disamping meningkatkan

produktivitas dan mutu rumput padang gembala pada musim hujan.

4.3.1.1. Integrasi legum pohon dengan tanaman pangan
Pada model ini, lahan dipagari dengan pohon gamal dan di dalamnya

ditanami dengan lamtoro taramba secara alley cropping. Lamtoro taramba

dipilih karena tahan kering, produksi daun lebih tinggi, kualitas nutrisi baik dan
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lebih tahan kutu loncat dibandingkan dengan lamtoro lokal. Lamtoro ditanam

secara berbaris (timur-barat) dengan jarak antar pohon 1 m dan jarak antar

baris 5-10 m. Diantara baris lamtoro, ditanam tanaman pangan yang sesuai

(jagung, ubi kayu, kacang hijau dll). Dengan model ini, peternak harus

memelihara ternak dengan sistim potong angkut. Lamtoro (dan gamal)

digunakan sebagai sumber protein yang diberikan bersama rumput pada

musim hujan atau sebagai pakan penguat limbah tanaman pangan (jerami

jagung atau jerami kacang) pada musim kemarau. Lamtoro dipangkas

(dipanen) pada tinggi yang sesuai dengan jangkauan peternak (sekitar 1.5 m)

secara berkala (setiap 8 minggu) dan jangan dibiarkan untuk menghasilkan biji

agar tidak menyebar kedalam lahan secara tidak terkontrol.

4.3.1.2. Integrasi legum pohon dengan rumput unggul
Model 2 ini mirip dengan model 1, namun diantara baris lamtoro

ditanami rumput unggul yang sesuai. Jenis rumput yang ditanam bisa berupa

rumput Gajah, rumput Raja, Brachiaria mulato dll. Jenis rumput disesuaikan

dengan kemampuan peternak untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan

masing-masing varitas rumput.

Penting untuk diperhatikan bahwa, rumput unggul memerlukan

pemupukan yang memadai dan manajemen pemotongan yang sesuai. Apabila

peternak tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemupukan atau

melakukan pengelolaan rumput secara benar sebaiknya jangan menanam

rumput unggul karena tidak akan meningkatkan produktivitas lahan. Hal-hal

yang perlu diperhatikan dalam model 2 adalah:

a. Pemupukan: Dosis pupuk minimal 100 kg urea /ha (atau dengan pupuk

kandang dengan dosis yang setara), dilakukan seminggu setelah

pemotogan

b. Pemotongan rumput dilakukan sesaat sebelum berbunga (sekitar 6-8

minggu)

c. Lamtoro dan gamal dipotong secara berkala (setiap 6-8 minggu) agar

produksi daun tetap tinggi

d. Kelebihan produksi rumput dan legum pohon pada musim hujan disimpan

dalam bentuk hay (dikeringkan).
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4.3.1.3. Integrasi legum pohon dan rumput dengan sistim
penggembalaan terbatas

Model 3 disediakan bagi peternak yang memilih untuk tidak menanam

tanaman pangan tetapi menggunakan lahan hanya untuk menggembalakan

ternak.

Basis pakan untuk penggembalaan adalah lamtoro taramba yang telah terbukti

tahan penggembalaan dan dapat berproduksi sepanjang tahun. Lamtoro

ditanam rapat (jarak antar pohon skitar 0.4 m) dalam baris ganda yang

membentang dari timur ke barat, dengan jarak antar baris 2-5 m. Diantara

baris lamtoro, ditanam rumput yang tahan gembala (jenis Brachiaria atau

African Star grass). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model 3 ini adalah:

a. Lamtoro dipotong setinggi 40-50 cm untuk memudahkan penggembalaan

(dipotong pertama setelah lamtoro mencapai tinggi sekitar 5 m)

b. Penggembalaan dilakukan secara rotasi (dengan sistim ikat)

c. Rumput dipupuk dengan dosis pupuk sekitar 100 kg urea /ha (atau dengan

pupuk kandang dengan dosis yang setara), dilakukan seminggu setelah

selesai penggembalaan di masing-masing petak.

Untuk tahap awal (tahun pertama) ketiga model tersebut dibuat secara

partisipatif di setiap kelompok sebagai contoh. Peternak diberikan kebebasan

untuk memilih model mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial

ekonomi masing-masing. Hasil akhir yang diharapkan dari ketiga model

tersebut adalah meningkatnya pendapatan peternak baik dari penjualan ternak

maupun dari tanaman pangan atau tanaman lain yang dihasilkan.

4.3.2. Konservasi Kelebihan Pakan Musim Hujan Dan Pemanfaatan
Limbah Pertanian

Hijauan merupakan sumber protein dan energi yang paling murah untuk

dapat dikonversi menjadi protein dan energi daging asal herbivora.

Ketersediaan rumput tropis, khususnya di daerah semiarid seperti Pulau

Sumbawa sangat erat hubungannya dengan musim. Rumput tropis atau lazim

disebut rumput C4 mempunyai kemampuan tumbuh yang sangat cepat dan

mampu memproduksi biomas hijauan dalam jumlah yang besar pada awal
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musim hujan namun cepat menjadi dewasa dan tua. Hal ini menyebabkan

rendahnya kualitas rumput tropis sebagai pakan ternak herbivora dan produksi

hijauannya juga cepat menurun memasuki musim kering, sehingga waktu

pemanfaatan sebagai hijauan pakan berkualitas tinggi dalam jumlah yang

banyak menjadi  relatif pendek.

Pertumbuhan ternak berbasis pakan rumput tropis berfluktuasi

mengikuti pola pertumbuhan rumput tersebut, dimana berat badan meningkat

dari awal musim hujan sampai awal musim kering, dan kemudian terjadi

penurunan berat badan sejak pertengahan sampai puncak musim kering. Hal

ini berdampak pada umur ternak mencapai berat pubertas, berat dewasa, dan

berat jual menjadi lebih panjang. Untuk induk, seringkali kekurangan pakan

pada musim kering, seringkali berdampak pada menurunnya kemampuan

reproduksi ternak yang ditandai dengan post partum estrus yang panjang dan

angka service per conception yang tinggi.

Konservasi merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk

memperpanjang waktu pemanfaatan rumput tropis. Melalui konservasi,

kemampuan pertumbuhan yang cepat dengan kualitasnya yang tinggi pada

musim hujan  dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat memperbaiki

tingkat ketersediaan pakan sehingga ternak mendapatkan pakan dalam jumlah

dan kualitas yang cukup sepanjang tahun. Konservasi dapat dilakukan dengan

berbagai cara, namun metode konservasi yang membutuhkan banyak tenaga

dan biaya cenderung mempunyai tingkat adopsi dan expansi yang rendah.

Konservasi dengan cara sederhana dapat dilakukan dengan mengeringkan

hijauan dengan menggunakan sinar matahari untuk menurunkan kadar air

tanaman dan cara konservasi sederhana ini berpeluang diterapkan di kawasan

Lar/So. Selain murah dan tidak membutuhkan banyak tenaga, proses

pengeringan yang berjalan dengan cepat dan sempurna akan mengurangi

kehilangan nutrisi selama proses pengeringan dan hijauan kering dapat

disimpan dalam waktu yang lama.

Limbah pertanian merupakan sumber pakan alternatif yang tersedia

dalam jumlah yang besar dan melebihi kebutuhan ternak pada waktu panen.

Konservasi limbah pertanian dapat meningkatkan ketersediaan pakan musim
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kering dan menjamin kontinuitas pakan sepanjang tahun. Jagung dan kacang

hijau merupakan tanaman pangan utama yang ditanam masyarakat di

kawasan Lar/So. Jagung menghasilkan limbah berupa brangkasan atas dan

bawah mencapai 6 ton BK/Ha/panen sedangkan jerami kacang hijau

mencapai 7 ton BK/Ha/panen (Panjaitan dan Wirajaswadi, 2004), yang

masing-masing limbah cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan dasar 3-4

ekor sapi betina dewasa selama setahun.

Kualitas dan kandungan nutrisi hay rumput yang dipangkas setelah

dewasa dan brangkasan jagung sebagai pakan ternak tergolong rendah

sehingga kemampuan ternak untuk  mengkonsumsi limbah pertanian terbatas.

Untuk memperbaiki tingkat konsumsi limbah pertanian dan pakan berkualitas

rendah lainnya, dapat dilakukan dengan memberikan suplemen berupa

hijauan berkualitas tinggi, seperti daun legum pohon. Walaupun legume dapat

memproduksi hijauan sepanjang tahun namun produksi hijauan pada musim

hujan lebih tinggi dibandingkan pada musim kering sehingga kelebihan selama

musim hujan juga dapat dikeringkan untuk persediaan pakan tambahan pada

musim kering.

Pakan yang dikeringkan mempunyai sifat bulki atau mempunyai volume

yang besar. Seringkali sifat bulki ini merupakan kendala dan hambatan bagi

petani untuk menyimpan pakan karena keterbatasan dalam menyediakan

tempat penyimpanan. Volume hay rumput dan limbah pertanian dapat

dikurangi dengan memadatkannya dalam bentuk bal dimana tumpukan hay

dipadatkan dari keempat sisi untuk membentuk bal. Pemadatan dapat

dilakukan menggunakan alat hay press sederhana berbentuk tuas panjang

dengan pemberat sehingga berbentuk bal sebelum diikat dan disimpan.

4.4. Pengembangan/Perbaikan Sumberdaya Ternak

4.4.1. Peningkatan angka kelahiran
Tujuan utama memelihara induk adalah untuk menghasilkan pedet

berkualitas setiap tahun. Kualitas pedet yang dihasilkan sangat bergantung

pada kualitas induk, kualitas pejantan, dan yang terutama kecukupan pakan

selama proses kebuntingan. Untuk menjamin kecukupan pakan diperlukan
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strategi yang tepat sehingga kebutuhan nutrisi untuk mendukung

perkembangan folikel sampai menjadi sel telur, mendukung pertumbuhan

embrio sampai phase akhir kebuntingan dan menyusui dapat terpenuhi.

Strategi untuk mencukupi kebutuhan pakan mendukung aktivitas reproduksi

induk dilakukan dengan menyelaraskan aktivitas reproduksi dengan waktu

pakan tersedia. Prinsip dasarnya adalah waktu induk membutuhkan nutrisi

yang tinggi untuk mendukung tahapan reproduksi dalam menghasilkan pedet

diselaraskan dengan waktu dimana pakan tersedia dalam jumlah dan kualitas

yang tinggi, sebaliknya pada waktu ketersediaan pakan menipis diupayakan

induk berada pada tahapan reproduksi yang tidak membutuhkan nutrisi yang

tinggi sehingga kebutuhan induk tetap terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan

melalui pengaturan waktu kawin dan waktu sapih. terseleksi.

Pakan merupakan faktor pengendali utama dalam menentukan waktu

kawin agar dapat menghasilkan pedet berkualitas baik. Induk membutuhkan

pakan dalam jumlah dan kualitas yang tinggi pada beberapa phase reproduksi

untuk dapat menghasilkan pedet yaitu pada phase perkembangan sel telur,

phase akhir kebuntingan dan phase menyusui. Phase tersebut merupakan

phase kritis sehingga suplai nutrisi harus dapat disediakan diatas garis

kebutuhan nutrisi minimal untuk mendukung aktivitas reproduksi tersebut

dalam menghasilkan pedet setiap tahun. Kekurangan nutrisi pada phase kritis

berdampak pada terganggunya proses pematangan sel telur sehingga post

partum estrus tertunda, pertumbuhan embrio pada phase akhir kebuntingan

terhambat sehingga kondisi pedet dilahirkan buruk dan produksi air susu

rendah.

Pada kondisi nutrisi yang cukup, perkembangan folicle sampai

menghasilkan sel telur yang matang dan siap dibuahi membutuhkan waktu ±

90 hari. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan pedet setiap tahun maka

nutrisi tersedia harus mencukupi kebutuhan janin pada phase puncak

perkembangannya yaitu pada ⅓ periode akhir kebuntingan (7-9 bulan) dan

mencukupi kebutuhan perkembangan folicel sampai matang sehingga birahi

kembali setelah beranak terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan

demikian nutrisi yang dibutuhkan induk menjadi sangat tinggi karena phase
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akhir kebuntingan membutuhkan nutrisi yang tinggi dan pada waktu yang

sama nutrisi yang tinggi juga diperlukan untuk mendukung perkembangan

folicel sampai menjadi sel telur yang matang dan siap dibuahi setelah induk

beranak. Terjadinya akumulasi kebutuhan sehingga meningkatkan total

kebutuhan nutrisi pada waktu yang pendek untuk mendukung phase kritis

reproduksi tersebut dibutuhkan cara-cara yang strategis untuk dapat

memenuhinya.

Cara strategis, sederhana dan murah dapat dilakukan melalui

pengaturan perkawinan sehingga kelahiran dapat tersedia dalam jumlah dan

kualitas yang tinggi. Pada musim kawin bulan Juni sampai Desember betina

harus mendapatkan akses sebesar-besarnya terhadap pejantan. Ketersediaan

pejantan yang fertil sangat menentukan tingkat keberhasilan perkawinan.

Selain itu untuk dapat menghasilkan pedet berkualitas dibutuhkan pejantan

yang mempunyai berbagai sifat unggul yang dapat diturunkan pada anaknya.

Seleksi pejantan di lapangan dapat dilakukan menggunakan beberapa

indikator sederhana seperti; umur terhadap perkembangan tubuh,

temperamen, kemampuan dan nafsu makan, catatan kesehatan, penampilan

luar sesuai dengan standard bangsa sapi Bali. Untuk kemampuan melayani

betina birahi dapat digunakan indikator ukuran testis dan libido. Libido

merupakan indikator terpenting dalam menentukan keberhasilan perkawinan

karena seringkali terjadi lebih dari satu betina menunjukkan tanda-tanda birahi

pada hari yang sama, sehingga dibutuhkan pejantan dengan libido yang tinggi

untuk dapat melayani semua betina birahi pada hari yang sama. Jantan

terseleksi yang digunakan sebagai pejantan selama 6 bulan musim kawin

dapat melayani ≥ 50 betina .

Penyapihan pedet sangat penting untuk mempertahankan kondisi

induk supaya aktivitas reproduksi tetap berjalan secara normal dengan cara

menurunkan titik kritis kebutuhan nutrisi sehubungan dengan menurunnya

ketersediaan pakan baik dari jumlah maupun kualitasnya memasuki musim

kering. Penurunan titik kritis kebutuhan nutrisi sehingga suplai nutrisi dapat

tetap berada diatas garis kebutuhan minimum dapat dilakukan dengan

menghentikan pedet menyusu. Menurunnya kebutuhan nutrisi, memungkinkan
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penggunaan pakan berkualitas rendah untuk memenuhi kebutuhan induk

kering mempertahankan kondisi. Dengan demikian pakan berkualitas tinggi,

yang ketersediaannya terus menurun pada musim kering dapat diberikan pada

pedet sapihan untuk mendukung pertumbuhannya secara optimal.

Pertumbuhan embrio pada akhir kebuntingan berjalan sangat cepat

dimana embrio berkembang 2 sampai 3 kali lebih besar dari phase

sebelumnya. Perkembangan yang pesat pada phase akhir kebuntingan

membutuhkan suplai nutrisi yang cukup  agar perkembangan embrio dapat

terjadi secara optimal. Kebutuhan nutrisi yang tinggi menyebabkan titik kritis

kebutuhan minimal nutrisi meningkat, dan untuk dapat memenuhi suplai nutrisi

berada diatas garis minimal kebutuhan tersebut diperlukan berbagai strategi

untuk memenuhinya. Untuk induk yang pada saat memasuki bunting tua tidak

mencapai skor kondisi tubuh ≥ 3, membutuhkan suplai nutrisi yang tinggi untuk

memenuhi kebutuhan nutrisi mendukung perkembangan embrio,

perkembangan sel telur dan produksi air susu.

Berbagai penelitian menunjukkan, pemberian pakan tambahan setelah

beranak tidak efektif dilakukan untuk memperbaiki kondisi setelah beranak dan

untuk meningkatkan produksi air susu induk, sehingga pilihan yang dapat di

lakukan untuk di kawasan Lar/So adalah melakukan perbaikan pakan pada

waktu bunting tua untuk menjamin perkembangan embrio dan produksi air

susu induk selama menyusui pedetnya. Perbaikan pakan untuk induk bunting

tua di kawasan Lar/So, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan

kemampuan induk bunting tua untuk mengkonsumsi pakan berserat atau

berkualitas rendah terutama jika bunting tua terjadi selama musim kering.

Kemampuan ternak mengkonsumsi pakan berserat tinggi dibatasi oleh

rendahnya kandungan Nitrogen pada pakan tersebut sehingga diperlukan

asupan Nitrogen untuk mengoptimalkan kemampuan ternak mengkonsumsi

pakan berserat sehingga suplai nutrisi dapat berada diatas garis minimal yang

dibutuhkan. Sumber Nitrogen tersedia dan murah di kawasan Lar/So adalah

Nitrogen yang berasal dari legume pohon. Berdasarkan pengalaman empirik

diberbagai tempat menunjukkan bahwa, pemberian daun legume pohon

sebagai pakan tambahan sebesar 1% berat badan atas dasar bahan kering,
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dapat meningkatkan kemampuan induk bunting tua mengkonsumsi pakan

berserat tinggi dan kenaikan konsumsi dapat mencapai titik kritis kebutuhan

nutrisi betina bunting tua.

4.4.2. Peningkatan Mutu Ternak

Penigkatan mutu genetik ternak untuk tujuan pengembangan ternak

dilakukan melalui kegiatan seleksi. Seleksi merupakan kegiatan memilih

ternak-ternak yang mempunyai produktivitas tinggi, seperti pertumbuhan yang

cepat sehingga menghasilkan berat badan yang tinggi pada umur tertentu dan

mampu beranak setiap tahun secara rutin. Selanjutnya ternak-ternak terpilih

tersebut diberi kesempatan untuk berkembangbiak dalam rangka

menghasilkan keturunan yang diharapkan juga mempunyai produktivitas

tinggi. Ternak terseleksi merupakan ternak pengganti tetua, baik induk

maupun pejantan.

Produktivitas ternak meliputi unsur produksi ternak dan reproduksi.

Unsur produksi utama terdiri dari berat badan atau ukuran tubuh, sementara

unsur reproduksi utama terdiri dari angka kelahiran dan angka kematian.

Untuk melakukan seleksi perlu dilakukan tahapan-tahapan kegiatan

yakni identifikasi ternak dan pemilik ternak, pengamatan dan pencacatan,

serta analisis data dan informasi yang dicacat. Identifikasi ternak dapat

menggunakan kombinasi antara cara tradisional sebagai kearifan lokal dengan

penggunaan ear tag. Data / informasi yang dicacat meliputi kondisi dan

prestasi sifat-sifat ternak seperti warna tubuh, ukuran-ukuran tubuh,  berat

badan pada umur tertentu (berat lahir, berat sapih, berat setahun), tanggal

lahir, silsilah perkawinan, umur induk saat beranak, dan data kesehatan

ternak, serta mutasi ternak.  Semua data dicatat pada kartu ternak dan juga

disimpan dalam file elektronik. Mencatat (recording) data yang diperlukan

merupakan prasyarat utama yang harus dilakukan pada kegiatan perbaikan

mutu genetik (pemuliaan) ternak, terutama pada kegiatan seleksi.  Seleksi

dilakukan berdasarkan informasi dari data ini.

Dengan penerapan seleksi dan penetapan standar mutu akan

menghambat proses seleksi negatif. Proses seleksi dan penetapan standar
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mutu dilaksanakan dengan menilai ciri-ciri penotif dan mengelompokkan bibit

sesuai dengan ukuran tubuh atau berat badan masing-masing spesies ternak

(Gambar 4.1).

Rata-rata + 1 stdev- 1 stdev

Grade AGrade C Grade BStok  komersial

Gambar 4.1.. Penetapan Standar Mutu Calon Bibit Ternak Potong

Standar mutu di atas diharapkan akan berkembang seiring dengan

peningkatan performans calon bibit, sehingga standar mutu bisa meningkat

dalam kurun waktu tertentu, apabila telah terjadi peningkatan ukuran tubuh

(tinggi gumba, lingkar dada dan panjang badan) calon bibit.

Target jangka panjang yang ingin dicapai adalah meningkatnya mutu

calon bibit sesuai dengan potensi genetik ternak. Hal ini diharapkan akan

terjadi melalui proses seleksi yang berkelanjutan sehingga akan terjadi

pergeseran nilai rata-rata ukuran tubuh seperti diilustrasikan secara hipotetis

pada Gambar 4.2.

Kondisi saat ini Setelah seleksi

Gambar 4.2. Potensi Peningkatan Mutu Bibit Ternak Potong Melalui
Perbaikan Manajemen dan Seleksi Berkelanjutan.

4.4.3. Menekan Angka Kematian
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Tingginya angka kematian, terutama pedet hingga mencapai lebih dari

30%, jelas berdampak terhadap perkembangan populasi dan keuntungan

peternak karena pedet merupakan aset produksi yang berfungsi sebagai

sumber pendapatan dan atau pengganti tetua. Oleh karena itu, harus

diupayakan untuk menekannya sampai seminimal mungkin. Direncanakan,

dalam jangka 5 (lima) tahun kematian pedet menjadi dibawah 10%. Untuk itu

akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Perbaikan sanitasi kandang dan lingkungan:

Kandang adalah tempat tinggal ternak, baik bersifat sementara atau

menetap. Kondisi kandang dan lingkungannya, dapat mempangaruhi

kondisi ternak, yakni terhadap kesehatan ternak, terutama pedet, yang jika

tidak mendapat perhatian yang baik atau serius dapat mengakibatkan

kematian. Sanitasi kandang termasuk lingungan sekitar kandang harus

dilakukan secara rutin, caranya antara lain dengan membersihkan

kandang dan lingkungannya secara rutin, serta  melakukan penyemprotan

desinfektan secara periodik. Selain itu, diperlukan sistim drainase

sedemikian rupa sehingga kandang, terutama pada musim hujan relatif

tidak becek, dan / atau pemanfaatan kotoran ternak untuk kesuburan

lahan (pembuatan pupuk, kompos) atau diolah sebagai sumber energi

(gasbio). Kegiatan sanitasi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari

semua anggota kelompok peternak, sementara pemerintah sebagai

fasilitator.

b. Mengandangkan pedet selama induk digembalakan (model NTT):

Kematian pedet terbanyak terjadi saat pedet berumur antara 4 – 5 bulan

yang disebabkan oleh kekurangan pakan. Kekurangan pakan bagi si induk

menyebabkan  produksi susu terbatas yang selanjutnya berakibat

terhadap daya tahan si pedet. Agar pedet relatif terbatas mengikuti induk

mengembara mencari pakan, maka direncanakan melakukan

pengandangan pedet saat pedet berumur 4 (empat) bulan yang sekaligus

dapat dijadikan sebagai tahap awal umur penyapihan.

4.4.4. Mempercepat Pertambahan Berat Badan
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Peningkatan pertambahan berat badan ternak penggemukan sangat

dipengaruhi oleh kondisi nutrisi induk ternak tersebut mulai dalam kandungan

(sepertiga kebuntingan terakhir) dan saat menyusui serta jenis pakan yang

diberikan setelah pedet disapih.

Secara genetik sapi Bali mampu tumbuh dengan kecepatan 0.8 kg per

hari dengan ransum yang seimbang. Dengan pakan legum pohon

pertambahan berat badan per hari dapat mencapai 0.3 kg per hari mulai lepas

sapih sampai menjadi bakalan dan 0.4-0.5 kg/hari pada fase penggemukan.

Dengan kecepatan pertumbuhan tersebut, seekor sapi jantan dengan berat

lahir 14-16 kg dan berat sapih 70-80 kg (umur 6 bulan) mestinya dapat

mencapai berat potong (250 - 300 kg) pada umur 24 bulan.

Untuk mencapai hal ini maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

a. Perbaiki nutrisi induk 2 bulan sebelum beranak dan selama menyusuio

b. Berikan pakan berkualitas baik (rumput muda dan legum pohon) pada

pedet yang baru lepas sapih

c. Berikan legum pohon (dan sumber energi seperti dedak atau ubi kayu

kalau harganya murah) pada ternak selama penggemukan

4.4.5. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ternak

Salah satu program yang harus dilaksanakan sesuai kebijakan dan

strategi pengembangan peternakan di kawasan padang penggembalaan

(Lar/so) adalah meningkatkan derajat kesehatan ternak yang dipelihara.

Kondisi yang ingin diciptakan dan  menjadi target program ini adalah

terbebasnya kawasan Lar /So dari parasit dan penyakit menular strategis.

Untuk mewujudkan target dimaksud ada beberapa kegiatan yang harus

dilakukan, meliputi :

a. Penyediaan satu Unit Pelaksana Teknis berupa  Pos Pelayanan

Kesehatan Hewan, yang dilengkapi dengan tenaga Dokter hewan dan

paramedis serta peralatan pendukung yang memadai. Tugas dokter

hewan dan paramedis ini, selain memberikan pelayanan kesehatan dalam

perawatan ternak, juga memantau dan melaporkan  perkembangan

derajat kesehatan ternak yang dipelihara.
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b. Melaksanakan vaksinasi secara berkala terhadap induk maupun pedet

yang ada, sesuai kebutuhan dan standar teknis yang baku. Langkah

vaksinasi ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan menularnya

penyakit tertentu, terutama yang sering muncul di kawasan Lar/So seperti

penyakit SE (Septichaemia Epizootica) dan Anthrax.

c. Pengisolasian terhadap sapi yang sakit dan sekaligus  pengobatannya

(sakit SE dengan pemberian antibiotika I.V / I.M , dosis 10 mg / kg BB)

d. Penanganan ternak mati (karena sakit) sesuai petunjuk teknis dan

tindakan standar yang ditentukan.

e. Melakukan upaya perbaikan sanitasi kandang komunal, seperti mencegah

adanya genangan air atau kandang becek, menghindari adanya tumpukan

/ timbunan faeces  didalam kandang,  melakukan  penyemprotan  dengan

insektisida  terhadap serangga yang tergolong penghisap darah, secara

rutin membersihkan kandang dan mendesinfektan semua peralatan yang

digunakan.

f. Penyediaan tempat pakan dan minum sedemikian rupa agar tidak mudah

tercemar dengan kotoran yang ada disekitarnya. Bentuk dan ukuran

tempat pakan dan tempat minum, disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi

yang ada dan tidak berpotensi beresiko terutama bagi pedet.

g. Pemberian antibiotik dan feed suplemen / vitamin, sesuai kebutuhan dan

ketentuan

4.4.6. Perbaikan Sanitasi Kandang Kolektif

Beberapa kegiatan  yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan

sanitasi kandang adalah :

a. Pembuatan sistem drainase disekitar kandang komunal untuk mencegah

adanya genangan air yang berlebihan yang mengakibatkan kandang

menjadi becek.

b. Pengerasan lantai disebagian luasan kandang agar ternak dapat

beristirahat lebih nyaman dan  bersih.

c. Pembuatan tempat penampungan dan pengolahan limbah ternak

sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar kandang dan sekaligus
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memudahkan pegolahannya sebagai sumber tambahan pendapatan

peternak atau untuk perbaikan mutu tanah.

4.4.7. Pengadaan Fasilitas Penanganan Ternak

Fasilitas ini diperlukan agar kegiatan vaksinasi, pengobatan ternak

sakit, pemberian identitas, pengukuran dan mungkin penimbagan ternak dan

macam-macam penanganan ternak lainnya dapat dilakukan secara lebih

mudah dan teliti. Yang diperlukan antara lain adalah suatu areal lahan yang

dirancang sedemikian rupa yang dikenal dengan holding ground yang

dilengkapi dengan fasilitas kandang jepit, jika mungkin juga dilengkapi dengan

timbangan ternak portable. Direncanakan luas areal yang diperlukan sekitar 3

are. Oleh karena setiap kelompok direncanakan memiliki kandang kolektif,

maka  kandang tersebut sekaligus difungsikan sebagai holding ground.

Manfaat yang diperoleh dengan memfungsikan kandang komunal sebagai

areal penanganan ternak adalah penghematan lahan dan kenyamanan ternak

karena telah familier dengan lokasi dan kondisi kandang. Sketsa sederhana

fasilitas penanganan ternak seperti pada Gambar 4.3. Bentuk dan luas dapat

disesuikan dengan kondisi areal / kandang komunal masing-masing kelompok.

A

B
C D

Gambar 4.3. Sketsa Kandang Komunal sekaligus dengan Fasilitas

Penangan Ternak

A = Pintu masuk, lebar 2-3 m yang dapat buka-tutup
B = Tempat kumpul ternak, luas sekitar 300 m2
C= Lorong yang  menyempit, ukuran 1,5 x 6 m untuk 2-3 ekor ternak
dewasa
D= Kandang jepit ukuran 0.8 x 2 m
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4.5. Penataan Lingkungan Padang Penggembalaan

4.5.1. Penanaman pohon pelindung sepanjang jalan

Pemilihan jenis pohon dan penataan posisi tanam, paling tidak

memperhatikan tiga hal yaitu jenis tanaman tahan panas, dapat sebagai pakan

ternak, dan memberikan rasa indah serta dapat memberi nilai tambah

masyarakat. Jenis pohon-pohon dimaksud antara lain adalah pohon ”imba”,

”bantenan’”, asam, dan mangga.

4.5.2. Penanaman pohon naungan ternak
Pohon naungan ternak sangat penting di kawasan padang

penggembalaan.  Pohon ini sangat penting untuk berteduh ternak dari terik

matahari ketika musim kemarau atau dari hujan ketika musim hujan . Kawasan

padang penggembalaan di Doropeti/Pekat, Kabupaten Dompu, di  Wera,

Kabupaten Bima, atau wilayah lainnya memerlukan penanaman pohon

naungan tersebut. Pohon-pohon naungan tersebut dapat ditanam dengan

jarak 60mx60m.

4.6. Penyelenggaraan  Kaji-Tindak Bidang Peternakan

Perencanaan yang baik harus didasari dengan data yang valid dan

lengkap. Dalam kaitan membuat perencanaan kegiatan pengembangan

padang penggembalaan di Pulau Sumbawa, sangat diperlukan data

pendukung yang valid dan mendalam pada masing-masing kawasan

pengembangan.  Variabel-variabel yang diperkirakan akan menentukan

keberhasilan pengembangan kawasan padang penggembalaan harus

dianalisis.

Variabel-variabel dimaksud antara lain:

a. Variabel yang terkait dengan SDM Peternakan

b. Variabel yang terkait dengan Sumberdaya Ternak

c. Variabel yang terkait dengan Sumberdaya Lahan dan Air

d. Variabel yang terkait dengan Sumberdaya Tanaman Pakan Ternak.



BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi penting yang perlu mendapat

perhatian dalam pengembangan padang penggembalaan di Pulau Sumbawa

adalah:

a. Di wilayah Pulau Sumbawa terdapat padang penggembalaan yang luas,

terdiri atas, (1) padang penggembalaan fungsional, (2)

tegal/kebun/ladang milik masyarakat, (3) lahan yang sementara tidak

dimanfaatkan, dan (4) kawasan hutan.  Diantara keempat jenis kawasan

tersebut, kawasan padang penggembalaan fungsional dan

tegal/kebun/ladang milik masyarakat perlu mendapat prioritas

pengembangan.

b. Pengembangan peternakan di kawasan padang penggembalaan harus

dilakukan secara terpadu menjadi suatu klaster dengan memperhatikan

secara simultan diantara sumberdaya (resources) yang terkait, seperti

peternak, institusi pendukung, sumberdaya ternak, lahan dan air,  dan

teknologi. Terkait dengan hal ini diperlukan perencanaan kegiatan

berbasis data yang valid dan lengkap.

c. Pengembangan pakan ternak pada padang penggembalaan dapat

dilakukan melalui tiga model berbasis tanaman legum (lamtoro). Model

1, integrasi legum dengan tanaman pangan; model 2, integrasi legum

dengan rumput unggul; dan model 3, integrasi legum dengan rumput

untuk penggembalaan terbatas. Khusus pada padang penggembalaan

fungsional perlu ditanam pohon naungan ternak, untuk bernaung ketika

hujan dan terik matahari.

d. Riset dan diseminasi hasil-hasil riset terkait pengembangan padang

penggembalaan perlu terus dilakukan sehingga dapat diperoleh hasil

pengembangan yang optimal.

e. Dalam implementasi program pengembangan padang penggembalaan

perlu disertai pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan kepada

para peternak oleh berbagai pihak yang berwenang.


