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BAB I.  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Blue Print Program Swasembada Daging Sapi  (PSDS) 2014 dinyatakan bahwa

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

daging sapi nasional dari produksi dalam negeri pada akhir tahun 2014.  Target program PSDS

tersebut sampai saat ini belum tercapai. Impor daging sapi dan sapi bakalan dalam lima tahun

terakhir belum mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2012 realisasi impor sapi

bakalan sebanyak 297.462 ekor dan daging sapi sebesar  41.027 ton. Tahun 2013 impor

daging  sapi dan sapi bakalan meningkat menjadi daging sapi sebesar 55.840 ton,   sapi

bakalan sebanyak 312.628 ekor, dan sapi siap potong 94.949 ekor.  Tahun 2014 impor

daging  sapi dan sapi bakalan lebih meningkat lagi menjadi  sapi bibit 3.794 ekor, sapi

siap potong dan bakalan sebanyak  693.756 ekor, dan daging sebesar 85.284 ton

(Cahyono, 2014). Dalam upaya mengatasi permasalahan ini Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian terus menyempurnakan dan melengkapi

kebijakan, salah satu yang penting dalam Tahun 2015 ini adalah tersusunnya Masterplan

Pengembangan Peternakan terutama Peternakan Sapi Potong  di seluruh Provinsi.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi sumber bibit Sapi

Bali dan sekaligus sumber Sapi Potong. Populasi sapi di NTB menempati urutan ke-5

setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.  Oleh

karena itu Provinsi NTB menetapkan ternak sapi sebagai salah satu komoditas unggulan

disamping komoditas lainnya, yaitu jagung dan rumput laut, yang selanjutnya dikemas

dalam program unggulan daerah yang dikenal dengan PIJAR (sapi, jagung, dan rumput

laut). Program pengembangan ternak sapi dikenal dengan NTB-Bumi Sejuta Sapi (NTB-

BSS). Target yang tercantum dalam Blueprint NTB-BSS adalah  tercapainya populasi

ternak sapi dari 546.114 ekor pada tahun 2009 menjadi sekitar satu juta  ekor pada akhir

tahun 2013. Selain target tersebut kemanfaatan lain yang diharapkan  dari NTB-BSS

adalah  menjadikan usahatani ternak sapi rakyat yang telah membudaya di masyarakat

pedesaan dapat menjadi lokomotif  penggerak perekonomian masyarakat.  Namun

demikian, target tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya tercapai karena penerapan

teknologi dan operasionalisasi program kerja belum optimal.

Dalam upaya mengejar target NTB-BSS tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah

menyusun Masterplan Kawasan Peternakan Provinsi NTB. Masterplan ini selain

menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan
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peternakan sapi potong di NTB juga sekaligus merevisi Blue Print yang disusun pada

tahun 2009. Untuk melengkapi Masterplan tersebut diperlukan road map

Pengembangan Kawasan Sapi Potong tingkat kabupaten yang memiliki potensi

pengembangan sapi potong.

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten di wilayah NTB yang

memiliki potensi sapi potong cukup besar. Oleh karena itu perlu disusun road map

pengembangan kawasan sapi potong di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015-

2019. Untuk itu perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam terhadap variable-

variabel yang berpengaruh pada pengembangan peternakan sapi potong di Kabupaten

Lombok Utara.

1.2. Tujuan

Tujuan utama kegiatan kajian ini adalah menyusun road map Pengembangan

Kawasan Sapi Potong di Kabupaten Lombok Utara.

Tujuan  khusus dalam rangka mencapai tujuan utama tersebut adalah:

1) Mengkaji potensi sumber daya peternakan sapi dan daya tampung wilayah untuk

pengembangan populasi sapi di Kabupaten Lombok Utara;

2) Menyusun  program,  rencana aksi, dan indikator keberhasilan  pengembangan

peternakan sapi di Kabupaten Lombok Utara; sesuai dengan visi, misi, strategi, dan

kebijakan serta faktor-faktor penunjang keberhasilan pengembangan peternakan

sapi di NTB;

3) Menyusun action plan dan road map pengembangan kawasan Sapi Potong di

Kabupaten Lombok Utara.

1.3. Manfaat

Road map Pengembangan Ternak Sapi Potong ini dapat digunakan:

1) Sebagai pedoman  bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak sapi potong di

Kabupaten Lombok Utara;

2) Sebagai pedoman bagi perumusan  kebijakan  dalam penyusunan program dan

proyek-proyek prioritas terkait dengan pengembangan sapi Potong di Kabupaten

Lombok Utara;

3) Sebagai pedoman bagi proses pengambilan keputusan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pembangunan Peternakan di Kabupaten Lombok

Utara;
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4) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan sapi potong

sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan peternakan di NTB.

1.4. Keluaran

Keluaran yang akan dihasilkan dari penyusunan action plan dan roadmap

pengembangan kawasan sapi potong ini adalah dokumen action plan dan roadmap

Pengembangan Kawasan Sapi Potong di Kabupaten Lombok Utara yang memuat

hal-hal penting, yaitu Program Pengembangan Kawasan Sapi Potong, Rencana Aksi

Pengembangan  Sapi Potong, Rencana Kebutuhan Anggaran dan Bagan Roadmap

Pengembangan Kawasan Sapi Potong.

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penyusunan Masterplan ini meliputi:

1) Permentan 50/2012 dan Kepmentan tentang Penetapan Kawasan Pertanian Nasional

No. 3/Kpts/PD.120/1/2015; No. 43/Kpts/PD.410/1/2015; No.

45/Kpts/PD.200/1/2015; dan No. 46/Kpts/PD.300/1/2015.

2) Surat  dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B-

1013/RC.040/A/03/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala

Dinas Lingkup Pertanian Provinsi Seluruh Indonesia.

3) Masterplan Kawasan Peternakan NTB Tahun 2014.
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BAB II
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN

PETERNAKAN SAPI POTONG

2.1. Isu Strategis Pengembangan Kawasan Sapi Potong

Isu strategis pengembangan kawasan sapi potong secara nasional dapat

dikelompokkan ke dalam empat isu penting, yaitu:

1).   Impor sapi bakalan dan daging sapi masih cukup tinggi,

2).   Luas dan produktivitas lahan sumber pakan cenderung menurun dan belum terdapat

kawasan yang jelas untuk pengembangan ternak sapi,

3). Produksi ternak sapi potong nasional sebagian besar masih berasal dari usaha

peternakan rakyat, dengan ciri-ciri: skala pemeliharaan kecil (2-5 ekor per rumah

tangga tani-ternak), diusahakan secara individual, penyediaan pakan secara cut and

carry, sebagai usaha sambilan, dan belum menggunakan prinsip-prinsip bisnis;

4).  Pemerintah dan stakeholders lainnya belum optimal mendukung usaha peternakan

rakyat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sapi potong.

Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), isu strategis pengembangan

kawasan peternakan sapi dapat dikelompokkan ke dalam enam hal penting:

1). Produksi dan produktivitas ternak sapi terutama untuk sapi perbibitan belum

optimal, baik karena faktor genetik maupun lingkungan (teruma pakan dan teknik

pemeliharaan).

2). Jumlah dan kualitas ketersediaan pakan tidak kontinyu  sepanjang tahun, melimpah

pada musim hujan dan kekurangan pada musim kemarau. Di wilayah Pulau

Sumbawa umumnya terjadi kekeringan mulai Agustus s/d Desember. Di wilayah

Pulau Lombok pada musim kemarau lebih banyak memanfaatkan limbah pertanian.

3).  Pengusahaan ternak masih dilakukan secara tradisional oleh para peternak rakyat. Di

wilayah Pulau Lombok telah berkembang kelompok tani-ternak dengan

pemeliharaan ternak dalam kandang kolektif, tetapi pemeliharaan sehari-harinya

masih secara individual dengan skala usaha relatif kecil, hanya 2-3 ekor per peternak,

dan pengelolaannya belum berorientasi bisnis. Di wilayah Pulau Sumbawa,

pemeliharaan ternak sapi umumnya dilakukan secara ekstensif dan semi ekstensif,
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yang hanya menggantungkan pada ketersediaan pakan alami pada padang

penggembalaan.

4). Keterbatasan/ketidakberdayaan para peternak dalam hal permodalan, pengetahuan

dan ketrampilan, akses teknologi, dan akses pasar.

5). Peran kelembagaan pendukung (khususnya perbankan, pendidikan dan penyuluhan,

kesehatan hewan dan IB,  dan pemasaran) dan regulasi (khususnya tentang

pengeluaran ternak dan pemotongan ternak betina produktif) belum optimal.

6). Fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) belum optimal dalam memproduksi daging

ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) baik untuk memenuhi konsumsi dalam daerah

sendiri maupun untuk dijual ke luar daerah.

2.1. Arah dan Kebijakan

2.1.1. Visi Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong di NTB

Visi pengembangan kawasan peternakan sapi potong di NTB adalah:

“TERWUJUDNYA PROVINSI NTB MENJADI BUMI SEJUTA SAPI “

Bumi Sejuta Sapi mengandung makna sebagai berikut :

1) Bumi adalah kawasan pengembangan peternakan sapi berbasis budidaya.

2) Sejuta sapi dalah populasi dan produksi sapi yang besar yang mencerminkan bahwa

Provinsi NTB memiliki kawasan pengembangan peternakan sapi potong yang

potensial, khususnya untuk pengembangan Sapi Bali.

3) Bumi Sejuta Sapi (BSS) adalah semangat masyarakat NTB untuk mewujudkan

kawasan pengembangan peternakan sapi potong  sebagai basis peningkatan produksi

dan produktivitas sapi potong, peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya

rumah tangga tani-ternak, dan penggerak perekonomian masyarakat terutama

masyarakat pedesaan.

2.1.2. Misi Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong di NTB

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1) Mengembangkan peternakan sapi potong untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas ternak sapi potong berbasis kawasan pengembangan, sentra

peternakan rakyat (SPR), dan kelompok tani-ternak.

2) Menyediakan insfrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pengembangan

peternakan sapi potong.
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3) Mengintroduksi dan menerapkan teknologi dalam pengembangan peternakan sapi

potong, terutama dalam bidang produksi, pakan, reproduksi, pemuliaan, kesehatan

hewan, pengolahan hasil ternak.

4) Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani-ternak melalui bantuan modal untuk

memperbesar skala usaha (jumlah sapi yang dipelihara).

5) Mengoptimalkan fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memproduksi daging

sapi yang ASUH baik guna memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam daerah sendiri

maupun dijual ke luar daerah.

6) Mendorong tumbuhnya industri pengolahan daging sapi, seperti sosis, kerupuk kulit,

bakso, dan dendeng.

2.1.3. Program Prioritas

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi di atas ditetapkan program prioritas

sebagai berikut:

1) Memantabkan kawasan pengembangan peternakan sapi potong pada masing-masing

kabupaten sesuai dengan daya dukung yang tersedia.

2) Membentuk sentra-sentra peternakan rakyat (SPR) pada kawasan-kawasan

pengembangan yang telah ditetapkan.

3) Membangun  insfrastruktur pengairan dan penanaman hijauan makanan ternak pada

padang-padang penggembalaan di wilayah Pulau Sumbawa.

4) Mengoptimalkan fungsi kawasan peternakan Banyumulek sebagai Science-

Technology Park (STP) untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang dapat

diterapkan dalam pengembangan peternakan rakyat.

5) Mengoptimalkan fungsi tiga  RPH, yaitu RPH-Banyumulek, RPH-Poto Tano, dan

RPH-Kota Bima sebagai produsen daging sapi ASUH.

6) Mendorong tumbuhnya industri pengolahan daging sapi memalui pelatihan teknis

produksi, pengepakan, dan pemasaran.
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BAB III. METODE KAJIAN

3.1. Kerangka Kerja Teoritis

Kerangka kerja teoritis dalam penyusunan Action Plan dan Roadmap

pengembangan kawasan sapi potong di Kabupaten Lombok Utara dapat digambarkan

dalam bagan pada Gb. 3.1.

Gb. 3.1. Kerangka kerja penyusunan rencana aksi dan peta jalan

Ternak sapi di Kabupaten Lombok Utara merupakan ternak yang paling

berkembang di masyarakat. Hal ini karena ternak sapi memiliki beberapa keunggulan

dibandingkan dengan ternak ruminansia lainnya seperti kerbau dan kambing. Oleh karena

itu kerangka kerja teoritis ini dimulai dari keunggulan ternak sapi dan potensi sumber

daya pendukung kemudian analisis potensi wilayah, perumusan tujuan dan sasaran, dan

akhirnya penyusunan action plan dan road map.

Dalam rencana aksi (action plan) dan road map ini, hal-hal penting yang harus

disajikan meliputi, pewilayahan komoditas ternak sapi, program pengembangan ternak

 Peran penting dan keunggulan ternak sapi potong
 Potensi Sumberdaya Peternakan (Lahan, Ternak,

SDM, Kelembagaan)

Analisis Daya
Tampung Ternak
Pemakan Hijauan

Analisis  Location
Quotient (LQ)

Analisis  SWOT

POTENSI
PENGEMBANGAN

TUJUAN DAN
SASARAN

ROADMAP DAN
RENCANA AKSI
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sapi, dan indikator keberhasilan program. Berdasarkan rencana aksi (action plan) dan

road map tersebut, diharapkan pengembangan ternak sapi potong dapat memberikan

kemanfaatan yang luas seperti peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi

potong, peningkatan kesejahteraan rumah tangga tani-ternak, mengurangi kemiskinan,

dan peningkatan PAD sub sektor peternakan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Variabel yang diperlukan

Variabel yang diperlukan adalah variabel yang memberikan gambaran mendalam

tentang kondisi sumber daya yang terkait dengan pengembangan peternakan sapi.

Sumber daya dimaksud yang utama adalah, (1) sumber daya ternak, (2) sumber daya

lahan sumber pakan dan iklim, (3) sumber daya manusia semua stakeholders peternakan

sapi potong, dan (4) sumber daya kelembagaan. Secara rinci variable-variabel dimaksud

adalah:

a. Perkembangan populasi sapi di Kabupaten Lombok Utara dan diperinci menurut

kecamatan mulai tahun 2009 s/d tahun 2014 dalam satuan ekor dan Unit Ternak

(UT);

b. Populasi sapi tahun terakhir diperinci menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten

Lmbok Utara dan per kecamatan

c. Perkembangan produksi ternak sapi dan hasil ternak sapi;

d. Perkembangan suplay-demand ternak sapi dan hasil ternak , terutama daging;

e. Perkembangan pemotongan ternak sapi baik jantan maupun betina;

f. Pengeluaran dan pemasukan ternak sapi selama 5 tahun terakhir;

g. Populasi ternak pemakan hijauan selain sapi (kerbau, kuda, kambing, dan domba)

dalam tahun terakhir dalam ekor dan unit ternak (UT);

h. Luas lahan menurut penggunaannya dan menurut topografinya;

i. Luas lahan sumber pakan (sawah, tegal, kebun, ladang, padang pangonan, hutan

rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan yang tidak dimanfaatkan, dan lain-lainnya);

j. Perkembangan curah hujan dan hari hujan per kecamatan;

k. Luas panen tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah,

ketela pohon, ubi jalar, dsb) dan produksi limbah tanaman pangan tersebut;

l. Jumlah penduduk menurut umur, jenis kelamin, dan mata pemcahariannya;
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m. Jumlah rumah tangga tani-ternak yang memelihara sapi di KLU dan per per

kecamatan;

n. Perkembangan jumlah kelompok tani-ternak sapi menurut kelas di Kabupaten

Lombok Utara  per kecamatan selama 5 tahun terakhir;

o. Kondisi kelembagaan pelayanan peternakan, terutama untuk sapi, meliputi:

Poskeswan, Pos IB,  Lembaga Penyuluhan, Lembaga Pendidikan, dsb;

p. Kondisi kelembagaan ekonomi dalam bidang peternakan sapi meliputi: perusahaan

sapi pembibitan, perusahaan sapi penggemukan, pabrik pakan, RPH, pasar hewan,

pabrik pupuk organik, pabrik pengolahan daging, pabrik pengolahan kulit;

q. Kondisi sumber daya manusia petugas peternakan, meliputi Dokter Hewan, Sarjana

Membangun Desa, Pegawai pada Dinas Lingkup Peternakan, Inseminator, dsb;

r. Program-program tahun-tahun sebelum tahun 2015;

s. Hasil-hasil riset yang terkait dengan pengembangan ternak sapi, terutama tentang

produksi dan reproduksi ternak sapi serta teknologi pakan.

t. Persepsi stakeholders (peternak, pengurus kelompok tani-ternak, pejabat pemerintah,

akademisi, investor, tokoh masyarakat, dan lain-lainnya) terhadap tingkat

keunggulan peternakan sapi di kawasan tertentu dalam wilayah Kabupaten Lombok

Utara, prospek pengembangan ke depan, dan harapan terkait dengan pengembangan

peternakan sapi, dan lain sebagainya.

3.2.2. Macam dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data skunder dan data primer. Pengumpulan

data primer akan dilakukan melalui wawancara menggunakan questionair dan focus

group discussion (FGD) dengan stakeholders yang kompeten dalam bidang peternakan

sapi, terdiri atas peternak, pejabat pemerintah kabupaten, pelaku usaha, pengurus

kelompok tani-ternak, perbankan, LSM, Asosiasi, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan

data skunder dilakukan dengan cara mencatat langsung data yang tersedia di Dinas  yang

menangani fungsi pertanian dan peternakan  Kabupaten Lombok Utara, BPN-KLU,

Bappeda KLU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan KLU, dan Instansi lainnya yang

terkait. Disamping itu juga dikumpulkan data dari laporan penelitian terdahulu,

dokumen-dokumen yang tersedia di kantor-kantor Dinas/Instansi terkait, referensi-

referensi ilmiah, dan lain sebagainya.
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3.3. Analisis Data

3.3.1. Analisis Potensi Wilayah

Untuk mengetahui potensi optimal pengembangan ternak sapi digunakan

pendekatan analisis daya tampung ternak pemakan hijauan secara alami. Pendekatan ini

bertitik tolak dari pemikiran bahwa: (1) para peternak di pedesaan, umumnya memenuhi

kebutuhan pakan hijauan dari berbagai lahan sumber pakan (sawah, tegal, kebun, hutan,

padang penggembalaan, perkebunan, dsb., dan (2) penambahan populasi ternak pemakan

hijauan tidak melampaui daya tampung (carrying capacity).  Analisis data tampung

dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. POL = a LS + b LK + c LPR + d LH + e LKb

POL = Potensi Optimal Lahan (daya tampung optimal lahan sumber pakan)
LS = lahan sawah
LK = lahan kering
LPR = lahan padang rumput
LH = lahan hutan
LKb = lahan perkebunan
a, b, c, d, dan e = parameter.

b. PMKK = d KK

PMKK = potensi optimal berdasarkan rumah tangga petani-peternak

KK   = jumlah rumah tangga petani-peternak

d  = koefisien jumlah ternak yang dapat dipelihara per RTP

c. PPT = POL – Popril

PPT = Potensi Pengembangan Ternak

POL = Potensi Optimum Berdasarkan Lahan

Popril  = Populasi riel

d. PPTKK = PMKK – Popril

PPTKK = Potensi Pengembangan Ternak Berdasarkan KK

PMKK = Potensi Optimum

3.3.2. Analisis Location Quation /LQ.

Analisis ini akan digunakan untuk mengetahui apakah suatu lokasi/wilayah

merupakan wilayah basis atau non basis dari ternak sapi. Analisis LQ dirumuskan

sebagai berikut:

LQ = Si / Ni, di mana:

Si = rasio antara populasi ternak sapi dalam satuan ternak dengan jumlah penduduk di

wilayah yang sama.
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Ni = rasio antara populasi ternak di kabupaten sampel dengan jumlah penduduk di

kabupaten yang sama.

Jika LQ lebih dari 1 merupakan daerah basis sedangkan jika kurang dari 1 merupakan

daerah non basis.

3.3.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT pada prinsipnya adalah  analisis faktor-faktor lingkungan

internal dan eksternal, yang terdiri atas faktor-faktor kekuatan (strength), kelemahan

(weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats). Dari hasil identifikasi faktor-

faktor tersebut selanjutnya disusun strategi melalui bantuan matriks SWOT (Tabel 1).

Tahapan  analisis SWOT  meliputi:

1. Pengumpulan data: data yang terkait dengan faktor internal  dan eksternal.

2. Tahap analisis: untuk menentukan strategi pengembangan.

3. Tahap perumusan strategi: menetapkan strategi yang terbaik dari empat strategi

alternatif hasil analisis.

Tabel 2.1. Matrik Analisis SWOT

Internal

Eksternal
S (Strength) W (Weaknesses)

O  (Opportunity)

SO WO

Strategi dengan menggunakan
kekuatan internak untuk
memperoleh manfaat dari
adanya peluang

Strategi memperoleh manfaat
dengan meminimalisir
keemahan dan memanfaatkan
peluang yang ada

T (Threats)

ST WT

Strategi dengan memanfaatkan
kekuatan yang dimiliki dan
berusaha meminimalisir
ancaman

Strategi dengan
meminimalkan kelemahan dan
ancaman
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BAB IV
KEADAAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

4.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Utara terletak antara 080 29’ dan 90 07’ Lintang Selatan

dan antara 1160 42’ – 1170 05’ Bujur Timur, dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara,

kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah di sebelah timur, Kabupaten

Lombok Barat di sebelah selatan, dan Selat Lombok di sebelah barat. Luas Kabupaten

Lombok Utara sekitar 809,53 km2 dengan perincian  menurut kecamatan tertera dalam

Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara

No. Nama Kecamatan Luas Wilayah
(km2)

Proporsi
(%)

Jumlah
Desa

Jumlah
Dusun

1. Pemenang 115,64 14,28 4 38
2. Tanjung 81,09 10,02 7 68
3. Gangga 157,35 19,44 5 61
4. Kayagan 126,35 15,61 8 95
5. Bayan 329,1 40,65 9 114

Jumlah 809.53 100 33 376
Sumber : Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka, 2015

Kabupaten Lombok Utara memiliki 3 pulau kecil, seluruhnya sudah bernama.

Sebagian besar wilayah Lombok Utara (93.102 ha atau 50,53%)  merupakan daerah

dengan topografi sangat curam atau memiliki kemiringan lahan diatas 40%. Karakteristik

tiap kemiringan lereng adalah sebagai berikut :

 Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.

 Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian,

namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.

 Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi,

terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang. Daerah ini masih dapat

dibudidayakan namun perlu usaha pemeliharaan lebih baik.

 Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan

kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan

akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.
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Luas kemiringan di Kabupaten Lombok Utara terdiri atas wilayah datar seluas 21.822 ha

(11,80%), bergelombang seluas 16.369 ha (8,85%), curam seluas 53.609 ha (28,99%),

dan sangat curam seluas 93.102 ha ( 50,35%). Wilayah dengan kelerengan datar

digunakan untuk kegiatan pertanian dan permukiman, sedangkan wilayah dengan

kelerengan curam hingga sangat curam merupakan kawasan hutan yang berfungsi

sebagai kawasan lindung.

4.2. Kondisi Iklim

Kabupaten Lombok Utara beriklim trofis dengan dua musim, yaitu musim panas

dan musim penghujan. Musim penghujan berlangsung antara bulan November - Mei,

dengan tingkat curah hujan rata-rata berkisar 1528 mm/tahun. Sedangkan musim panas

atau kemarau berlangsung antara bulan Juni - Oktober. Akan tetapi karena perubahan

iklim global maka terjadi pergeseran musim, yang berpengaruh terhadap waktu

pergantian musim. Suhu udara di Kabupaten Lombok Utara pada pagi hari berkisar

antara 18 - 23 oC, sedangkan pada siang hari suhu udara berkisar antara 27 - 35 oC,

dengan kelembaban udara rata-rata 80%. Untuk lebih jelasnya data hari hujan dan curah

hujan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Stasiun
Tahun 2014

Bulan
Curah Hujan

(mm3)
Hari Hujan

(Hari)
1. Januari 293 19
2. Pebruari 136 15
3. Maret 74 6
4. April 139 15
5. Mei 36 7
6. Juni 4 2
7. Juli 6 2
8. Agustus 5 1
9. September 0 1
10. Oktober 8 5
11. November 188 20
12. Desember 639 21

Jumlah 1.528 114

Sumber : Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka, 2015

Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa selama 12 bulan, terdapat lima bulan yang tergolong

bulan basah (bulan dengan  curah hujan lebih dari 100 mm), yaitu bulan  Nopember,

Desember, Januari, dan April. Tujuh bulan lainnya tergolong bulan kering (bulan dengan
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curah hujan kurang dari 60 mm). Penggolongan bulan basah dan bulan kering tersebut

digunakan untuk mengklasifikan iklim di suatu wilayah. Dengan menggunakan rumus

Schmid dan Ferguson:

Jjumlah rata-rata bulan kering      30
Q = ------------------------------------- = ----- = 0,1667,

Jumlah rata-rata bulan basah        180

maka iklim di KLU termasuk golongan B ( 0,143 <= Q < 0,333) atau termasuk basah.

Iklim golongan B cukup baik untuk mendukung kegiatan pertanian, termasuk

peternakan.

4.3. Kondisi Lahan

Luas lahan di Kabupaten Lombok Utara sebagian besar terdiri atas lahan kering,

yaitu 77.174 ha (87,32%), sebagian lainnya berupa lahan sawah 8.584 ha (611,12%)

dan lahan rawa-rawa, tambak, empang 1.201 ha (1,56%). Secara rinci luas lahan tersebut

tertera dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3. Luas lahan menurut penggunaannya di KLU tahun 2014

No Penggunaan Luas (ha) Luas (%)

A Sawah 8,584 11.12
1 Irigasi Teknis 5,337
2 Irigasi 1/2 Teknis 1,339
3 Irigasi Sederhana PU 9
4 Irigasi Non PU 1,516
5 Tadah Hujan 383
B Lahan Kering 67,389 87.32
1 Pekarangan 1,712
2 Tegal/Kebun 19,919
4 Padang Rumput/Ladang/Huma 4,105
6 Hutan Rakyat 5,233
7 Hutan Negara 23,303
8 Perkebunan 13,117
C Lahan Lainnya 1,201 1.56

Jumlah 77,174 100,00
Sumber: DPPKKP dalam Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka, 2015

. Lahan kering terdiri atas pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma, padang

rumput, hutan rakyat, hutan negara, dan perkebunan. Tegal dan kebun merupakan lahan

pertanian kering terluas diantara lahan-lahan yang lain, yaitu mencapai 19.919 ha.
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Dalam Tabel 4.4 disajikan data luas tanah menurut penggunaannya diperinci menurut

kecamatan di KLU.

Tabel 4.4. Luas tanah menurut penggunaan lahan di KLU, 2014

Kecamatan

Penggunaan Lahan (ha)

Jumlah (ha)
Sawah

Bukan
Sawah

Bukan
Pertanian

1. Pemenang 417 3.906 3.786 8.109

2. Tanjung 714 5.460 5.390 11.564

3. Gangga 1.238 8.324 6.173 15.735

4. Kayangan 2.619 3.960 6.056 12.635

5. Bayan 3.316 20.225 9.369 32.910

Jumlah 8.304 41.875 30.774 80.953

Sumber: DPPKKP Lombok Utara dalam KLU Dalam Angka, 2015

Luas lahan menurut penggunaannya per kecamatan yang berpotensi menjadi

sumber pakan di KLU tertera dalam Tabel 4.5. Luas lahan tersebut digunakan untuk

menghitung daya tampung ternak herbivora dengan menggunakan asumsi-asumsi

sebagai pendekatan. Dalam perhitungan daya tampung ternak herbivora di Kabupaten

Lombok Utara digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1) Lahan sawah dapat menampung 2,5 UT per ha,

2) Tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, dan lahan yang tidak diusahakan

masing-masing dapat menampung 1,5 UT per ha;

3) Hutan Negara dapat menampung 0,50 UT per ha,

4) Hutan rakyat dan perkebunan dapat menampung 1,5 UT per ha.

Tabel 4.5. Luas lahan menurut penggunaannya per kecamatan di Kabupaten Lombok
Utara Tahun 2014

Kecamatan
Sawah

(ha)

Tegal/kebun/
ladang/padang

rumput(ha)

Hutan
negara (ha)

Hutan
rakyat (ha)

Perkebunan
(ha)

1. Pemenang 417 4.902 1.700 0 0
2. Tanjung 714 2.365 2.037 0 2.919
3. Gangga 1.238 2.331 5.408 0 5.893
4. Kayangan 2.619 2.737 5.767 0 1.181
5. Bayan 3.316 11.689 8.391 5.233 3.124

KLU 8.304 24.024 23.303 5.233 13.117
Sumber: Lombok Utara Dalam Angka (2015)
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Berdasarkan asumsi di atas, dapat dihitung  daya tampung ternak herbivora

menurut kecamatan di KLU adalah sebagai berikut (Tabel 4.6).

Tabel 4.6. Daya tampung ternak herbivore di KLU 2015 (dalam UT)

Kecamatan Sawah
Tegal/ladang/

padang
rumput

Hutan
negara

Hutan rakyat
dan

perkebunan
Jumah

1. Pemenang 1,043 7,353 850 - 9,246
2. Tanjung 1,785 3,548 1,019 4,379 10,730
3. Gangga 3,095 3,497 2,704 8,840 18,135
4. Kayangan 6,548 4,106 2,884 1,772 15,308
5. Bayan 8,290 17,534 4,196 9,919 39,938
KLU 20,760 36,036 11,652 24,909 93,356

Dalam Tabel 4.6 terlihat bahwa Kabupaten Lombok Utara memiliki daya tampung

ternak pemakan hijauan sekitar 70.634 Unit Ternak (UT). Dalam Tabel 4.6 terlihat

bahwa lahan tegal/kebun/ladang/huma/padang rumput merupakan sumber pakan ternak

herbivora yang paling potensial. Berikutnya, sawah, perkebunan, hutan Negara, dan

hutan rakyat. Intinya, pengembangan ternak herbivore di Kabupaten Lombok Utara

sangat ditentukan oleh kondisi lahan kering. Urutan kecamatan berdasarkan besarnya

daya tampung ternak herbivora adalah Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, dan

Pemenang.

4.4. Kondisi Ternak Herbivora

Perkembangan populasi ternak herbivora (sapi. kerbau. kuda. kambing dan

domba) di KLU tercatat seperti dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Perkembangan populasi ternak herbivore di KLU (dalam ekor)

Tahun Sapi Kerbau Kuda Kambing

2014 84.613 439 478 26.916

2013 82958 415 623 29.929

2012 76.086 435 612 23.208

2011 66.782 413 630 26.084

2010 65.159 1.006 557 23.961

2009 56.732 825 532 21.950

Sumber: KLU Dalam Angka 2015

Dalam Tabel 4.7 terlihat bahwa sapi mengalami perkembangan yang signifikan, kambing

mengalami perkembangan sedikit, sedangkan kuda dan kerbau justru mengalami
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penurunan (Gb.4.1 dan Gb. 4.2), sedangkan ternak domba tidak tercatat dalam data base.

Ternak sapi merupakan ternak yang paling banyak diusahakan oleh para petani-peternak

di KLU.

Gb. 4.1. Grafik perkembangan ternak sapi dan kambing (dalam ekor)

Gb 4.2. Grafik perkembangan ternak kuda dan kerbau (dalam ekor)

Perkembangan sapi yang cukup tinggi tersebut tidak terlepas dari program

unggulan Pemerintah Provinsi NTB, NTB-Bumi Sejuta Sapi (NTB-BSS). Sebagaimana

diketahui bahwa program NTB-BSS dimulai sejak tahun 2009 dengan tujuan utama

meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak sapi. Target NTB-BSS pada
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tahun 2013 adalah tercapainya populasi sekitar 1 juta ekor. Tahun-tahun berikutnya terus

diupayakan untuk tetap meningkat sesuai dengan daya tampung wilayah sehingga usaha

ternak sapi dapat menjadi salah satu lokomotif perekonomian daerah.

Populasi ternak kuda relatif tetap sedangkan kerbau cenderung menurun.

Populasi ternak kuda relatif tetap karena tujuan pemeliharaan ternak kuda adalah untuk

transportasi (cidomo). Selama cidomo masih dibutuhkan oleh masyarakat maka populasi

kuda akan relatif tetap. Populasi ternak kerbau menurun karena tujuan pemeliharaan

kerbau relative sama dengan tujuan pemeliharaan sapi, yaitu untuk tambahan pendapatan

dan tabungan. Oleh karena pemerintah lebih mengutamakan pengembangan ternak sapi

dari pada kerbau maka wajar jika populasi ternak kerbau cenderung menurun.

Populasi ternak herbivore diperinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut

(Tabel 4.8).

Tabel 4.8. Populasi ternak herbivora menurut kecamatan Tahun 2014

Kecamatan Sapi (ekor) Kerbau (ekor) Kuda (ekor) Kambing (ekor)

1. Pemenang 10884 0 391 1477
2. Tanjung 13656 4 62 989

3. Gangga 12617 2 4 2613
4. Kayagan 19824 5 5 8568
5. Bayan 27632 428 16 13269

Jumlah 84613 439 478 26916

Sumber: KLU dalam Angka 2015

Populasi dalam satuan ekor di atas perlu dikonversi menjadi satuan Unit Ternak (UT)

agar dapat digunakan untuk menganalisis potensi pengembangan wilayah. Untuk

mengkonversi satuan ekor menjadi UT diperlukan data populasi ternak menurut struktur

umur. Populasi ternak herbivore menurut struktur umur per kecamatan di Kabupaten

Lombok Utara adalah sebagai berikut (Tabel 4.9).

Tabel 4.9. Populasi ternak herbivore menurut struktur umur di KLU tahun 2014

No Struktur Umur Sapi (ekor) Kerbau (ekor) Kuda (ekor) Kambing (ekor)

1 Anak 21,297 101 73 7,916
2 Muda 22,245 109 85 7,308
3 Dewasa 41,080 232 320 11,690

Jumlah 84,621 442 478 26,913

Sumber: DKPPK KLU 2015 diolah

Data dalam Tabel 4.9 menunjukkan bahwa komposisi umur masing-masing jenis ternak

agak berbeda. Ternak dewasa jauh lebih banyak dibandingkan dengan ternak muda dan
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anak.  Persentase komposisi umur ternak herbivore di KLU tersebut dapat dilihat dalam

Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10. Populasi ternak herbivore menurut umur di KLU tahun 2014 dalam persen

No Struktur Umur Sapi (%) Kerbau (%) Kuda (%) Kambing (%)

1 Anak 25 23 15 29
2 Muda 26 25 18 27
3 Dewasa 49 52 67 43

Jumlah 100 100 100 100

Perhitungan konversi dari satuan ekor ke satuan Unit Ternak (UT), dapat berpedoman

pada Tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11. Perhitungan Unit Ternak

Jenis Ternak Kelompok Umur Umur (tahun) Unit Ternak
(UT)

Sapi Dewasa
Muda
Anak

> 2
1 – 2
< 1

1.00
0.50
0.25

Kerbau Dewasa
Muda
Anak

> 2
1 – 2
< 1

1.00
0.50
0.25

Kambing/Domba Dewasa
Muda
Anak

>1
½ – 1
< ½

0.14
0.07

0.035
Sumber: Soekardono (2009)

Berdasarkan perhitungan Unit Ternak tersebut, populasi ternak herbivore di KLU dapat

dikonversi ke dalam satuan Unit Ternak seperti terlihat dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Populasi ternak herbivore per kecamatan di KLU tahun 2014

Kecamatan Sapi (UT) Kerbau (UT) Kuda (UT) Kambing
(UT)

Jumlah
(UT)

1. Pemenang 7.619 0 313 136 8.067
2. Tanjung 9.559 3 50 91 9.702
3. Gangga 8.832 1 3 240 9.076
4. Kayagan 13.877 4 4 788 14.672

5. Bayan 19.342 304 13 1.221 20.879

Jumlah 59.229 312 382 2.476 62.399

Dalam Tabel 4.12 terlihat bahwa populasi ternak herbivore dalam satuan Unit Ternak,

terbanyak adalah sapi 94,62%; kerbau 0,51%; kuda 0,63%; dan kambing 4,08%.
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BAB V
PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN SAPI POTONG

DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kawasan Peternakan adalah kawasan existing atau lokasi baru yang memiliki SDA

sesuai agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau spot partial (luasan

terpisah) yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas yang baik dalam satu

kawasan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak yang memadai.

Kawasan Peternakan harus memiliki padang penggembalaan atau hijauan makanan

ternak, serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-

tanaman pangan, ternak-hortikultura (Permentan No. 50/Permentan/OT.140/8/2012).

Kawasan Pengembangan Peternakan adalah satuan hamparan dan atau spot partial

(luasan terpisah) yang secara ekologis potensial dikembangkan, secara ekonomis

menguntungkan, dan secara sosial dapat diterima masyarakat setempat untuk

membudidayakan peternakan yang berorientasi pada agribisnis.

Pengembangan Kawasan Peternakan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi

sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka

meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta

menciptakan pewilayahan komoditas.

Sesuai dengan keadaan daerah, kawasan peternakan sapi potong di Kabupaten

Lombok Utara (KLU) merupakan spot partial (luasan terpisah) yang memiliki potensi

pengembangan sapi potong relative tinggi. Potensi ini dapat dilihat dari kondisi lahan

sumber pakan ternak, populasi sapi, kondisi kelompok tani-ternak, kondisi sarana-

prasarana, dan factor-faktor lainnya yang mendukung pengembangan sapi potong. Untuk

memudahkan pengelolaan, kawasan peternakan sapi potong di KLU dapat diklasifikasi

menurut kecamatan. Dengan diketahuinya kondisi lahan sumber pakan dan populasi

ternak herbivore saat ini dapat digunakan untuk menganalisis potensi pengembangannya.

Dalam Tabel 4.6 pada Bab IV dinyatakan bahwa daya tampung ternak herbivora di

KLU sebesar 93.356 UT. Apabila dibandingkan dengan populasi ternak herbivora saat

sekarang, sebesar 62.399 UT (Tabel 4.12 pada Bab IV), berarti KLU masih memiliki

potensi pengembangan ternak herbivora sebanyak 30.957 UT. Atas dasar proporsi

populasi masing-masing ternak herbivora, maka populasi potensi pengembangan tersebut

akan terdistribusi untuk ternak sapi sebanyak 29,7385 UT (94,92%), kerbau 155 UT

(0,5%), kuda 187 UT (0,61%), dan kambing 1.230 UT (3,97% ). Secara rinci potensi
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pengembangan masing-masing ternak herbivora di KLU sesuai proporsi populasi saat

sekarang adalah sebagai berikut (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Potensi pengembangan masing-masing ternak herbivore di KLU

Jenis ternak
Proporsi

(%)
Daya Tampung

(UT)
Poulasi Saat

Ini (UT)
Potensi

Pengembangan (UT

1. Sapi 94.92 88,614 59,229 29,385
2. Kerbau 0.5 467 312 155
3. Kuda 0.61 569 382 187
4. Kambing 3.97 3,706 2,476 1,230

Jumlah 100 93,356 62,399 30,957

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dapat pula membuat kebijakan

pengembangan ternak herbivora tanpa harus mempertimbangkan proporsi populasi saat

ini, melainkan karena untuk mendukung program pengentasan kemiskinan maka proporsi

ternak kambing dinaikkan, misalnya dari 3,97% menjadi 5% sedangkan sapi diturunkan

menjadi 93,89%. Potensi pengembangan tersebut dapat disetarakan ke dalam satuan ekor

menjadi sapi 43.213 ekor, kerbau 218 ekor, kuda 234 ekor, dan kambing 5.856 ekor.

Potensi pengembangan ini sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan dan

program pembangunan peternakan di KLU ke depan. Potensi pengembangan ternak

herbivora tersebut jika diperinci menurut kecamatan terlihat dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Potensi pengembangan ternak herbivore di KLU per kecamatan

Kecamatan
Daya tampung

(UT)
Populasi saat ini

(UT)
Potensi

Pengembangan (UT)

1. Pemenang 9,246 8,067 1,178

2. Tanjung 10,730 9,703 1,027

3. Gangga 18,135 9,077 9,058

4. Kayangan 15,308 14,673 635

5. Bayan 39,938 20,880 19,058

KLU 93,356 62,399 30,957

Dari Tabel 5.2 terlihat bahwa semua wilayah kecamatan masih memiliki potensi

pengembangan ternak herbivore. Kecamatan Bayan dan Gangga masih memiliki potensi

pengembangan yang besar. Dilihat dari analisis LQ (Tabel 5.3), pada Kecamatan

Tanjung, Gangga, dan Kayangan, ternak sapi lebih dominan dibanding dengan ternak

herbivora lainnya. Kecamatan Bayan dan Pemenang, memiliki nilai LQ lebih rendah
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karena di Kecamatan Bayan selain sapi juga cukup banyak terdapat ternak kambing dan

kerbau, sedangkan di Kecamatan Pemenang terdapat cukup banyak kuda dan kambing.

Nilai LQ tersebut hanya menunjukkan keunggulan jenis ternak ditinjau dari populasi.

Dalam penetapan suatu kawasan pengembangan peternakan sapi potong, nilai LQ dapat

dijadikan pertimbangan pendukung setelah nilai potensi  daya tampung ternak herbivora.

Tabel 5.3. Analisis LQ pengembangan ternak sapi di KLU

Kecamatan
Sapi
(UT)

Kerbau
(UT)

Kuda
(UT)

Kambing
(UT)

Jumlah
(UT)

LQ Sapi

1. Pemenang 7,619 - 313 136 8,067 0.99
2. Tanjung 9,559 3 50 91 9,703 1.04
3. Gangga 8,832 1 3 240 9,077 1.03
4. Kayagan 13,877 4 4 788 14,673 1.00
5. Bayan 19,342 304 13 1,221 20,880 0.98
Jumlah 59,229 312 382 2,476 62,399

Berdasarkan nilai LQ di atas, dapat dikatakan bahwa semua kecamatan di KLU dapat

ditetapkan sebagai kawasan pengembangan peternakan sapi potong, namun perlu

diperhatikan pula kondisi pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan yang

bersangkutan.

Dalam menetapkan kawasan pengembangan peternakan sapi potong selain

berdasarkan potensi per wilayah kecamatan perlu dilihat pula potensi per desa pada

masing-masing wilayah kecamatan. Dalam Tabel 5.4 di bawah ini disajikan populasi sapi

potong pada masing-masing desa di KLU.  Dengan melihat populasi ini dapat dijadikan

pertimbangan dalam menetapkan suatu kawasan pengembangan peternakan sapi potong.

Sebagai contoh, desa Gili Indah kecamatan Pemenang hanya memiliki populasi sapi 567

ekor, sangat kecil dibandingkan dengan populasi di desa lainnya.  Oleh karena itu, jika

Kecamatan Pemenang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan sapi potong maka

sebaiknya desa Gili Indah tidak dimasukkan dalam kawasan tersebut. Untuk kecamatan-

kecamatan selain Pemenang, atas dasar populasi, dapat dimasukkan dalam kawasan

pengembangan peternakan sapi potong. Namun demikian, jika terdapat faktor-faktor lain

yang menjadi penghambat pengembangan sapi potong di desa-desa tertentu maka desa-

desa tersebut sebaiknya tidak dimasukkan dalam kawasan pengembangan. Demikian pula

pada Kecamatan Tanjung, terdapat desa Tanjung dan Medana yang potensial untuk

pengembangan pariwisata dan pusat perdagangan. Oleh karena itu kedua desa tersebut

seyogyanya tidak dimasukkan dalam kawasan pengembangan sapi potong.
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Tabel 5.4. Populasi dan potensi pengembangan sapi potong  di KLU tahun 2015

No Kecamatan
Jumlah

Sapi
(ekor)

Jumlah
Kelompok

Potensi
Pengembangan

(UT)
LQ

I KEC. PEMENANG 11,044 37 1,179 0.99
1 Malaka 3,967 10
2 Pemenang Timur 2,258 12
3 Pemenang Barat 4,252 15
4 Gili Indah 567 0
II KEC. TANJUNG 13,851 67 1,028 1.04
1 Tanjung 1,103 2
2 Jenggala 2,228 12
3 Sokong 3,479 17
4 Teniga 1,095 7
5 Medana 1,172 4
6 Tegal Maja 1,817 12
7 Sigar Penjalin 2,957 13

III KEC. GANGGA 12,793 103 9,058 1.03
1 Bentek 2,424 26
2 Gondang 1,787 15
3 Genggelang 3,127 34
4 Rempek 3,043 20
5 Sambik Bangkol 2,412 8

IV KEC. KAYANGAN 20,267 78 635 1
1 Kayangan 3,086 13
2 Dangiang 1,688 8
3 Santong 1,330 7
4 Pendua 1,246 8
5 Selengen 3,437 9
6 Gumantar 3,630 7
7 Salut 2,033 6
8 Sesait 3,817 20
V KEC. BAYAN 28,286 100 19,058 0.98
1 Mumbul Sari 2,877 8
2 Akar-Akar 5,774 19
3 Sukadana 4,132 22
4 Anyar 2,769 13
5 Karang Bajo 1,342 4
6 Senaru 3,576 13
7 Bayan 2,404 7
8 Loloan 3,362 1
9 Sambik Elen 2,050 13

POPULASI SE-KLU 86,241 385 31,253
Sumber: DPPKKP KLU (2015) dan Hasil Analisis
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Dalam Tabel 5.4 terlihat bahwa semua kecamatan masih memiliki potensi pengembangan

ternak herbivore, terutama ternak sapi. Dengan demikian semua kecamatan dapat

ditetapkan sebagai kawasan peternakan sapi potong. Dalam penetapan kawasan

pengembangan, sebaiknya selain nama kecamatan perlu juga disebutkan nama-nama desa

dalam wilayah kecamatan tersebut, kecuali desa-desa yang lebih layak untuk kegiatan

lain seperti pariwisata, perdagangan, industri rumah tangga, dan sebagainya

Dengan pertimbangan besar populasi, jumlah kelompok tani-ternak, potensi

pengembangan, dan nilai LQ maka kawasan pengembangan sapi potong di KLU dapat

disusun secara berurutan mulai dari yang paling potensial sebagai berikut (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Penetapan kawasan pengembangan peternakan sapi potong di KLU

No Kecamatan Desa No Kecamatan Desa

I GANGGA 1. Bentek 4 TANJUNG 1. Jenggala

2. Gondang 2. Sokong

3. Genggelang 3. Teniga

4. Rempek 4. Tegal Maja

5. Sambik Bangkol 5. Sigar Penjalin

2 BAYAN 1. Mumbul Sari

2. Akar-Akar 5 PEMENANG 1. Malaka

3. Sukadana 2. Pemenang Timur

4. Anyar 3. Pemenang Barat

5. Karang Bajo

6. Senaru

7. Bayan

8. Loloan

9. Sambik Elen

3 KAYANGAN 1. Kayangan

2. Dangiang

3. Santong

4. Pendua

5. Selengen

6. Gumantar

7. Salut

8. Sesait

Mengacu kepada Permentan: No. 50/Permentan/OT.140/8/2012, bahwa penetapan

kawasan pengembangan peternakan di wilayah kabupaten adalah wewenang Bupati. Oleh

karena itu Kecamatan dan desa-desa dalam Tabel 5.5 di atas perlu ditetapkan sebagai

kawasan pengembangan peternakan sapi potong di KLU melalu Surat Keputusan Bupati.
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BAB VI
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN

SAPI POTONG

Penyusunan strategi pengembangan kawasan peternakan sapi potong didasari oleh

analisis potensi pengembangan wilayah dan analisis SWOT pada suatu kawasan. Dalam

analisis SWOT digali faktor-faktor internal dan eksternal yang terkait dengan sumber

daya pendukung, yaitu sumber daya  lahan, ternak, SDM peternakan, kelembagaan, dan

sarana-prasarana. Dalam strategi  pengembangan peternakan sapi ini akan digunakan

konsep Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Konsep SPR lebih menekankan kepada

pemberdayaan dan peningkatan kinerja para peternak melalui gabungan kelompok-

kelompok tani-ternak dengan tujuan meningkatkan produksi, produktivitas, dan

pendapatan usaha ternak.

Secara umum permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program

pengembangan kawasan peternakan menggunakan konsep SPR di Kabupaten Lombok

Utara  adalah:

1. Organisasi:

a. Pemeliharaan sapi di Kabupaten Lombok Utara umumnya dilakukan secara

intensif dalam kandang kolektif baik berupa kelompok tani-ternak resmi maupun

yang belum resmi tercatat. Oleh karena itu pembentukan SPR harus berdasarkan

kelompok-kelompok tani-ternak yang telah ada. Permasalahannya, kelompok-

kelompok tani-ternak tersebut belum menerapkan satu manajemen.

b. SPR merupakan ide baru, tentu tidak  dapat langsung diterima oleh para peternak.

Para peternak umumnya belum memahami dan belum merasakan manfaat dari

adanya  “prinsip gabungan kelompok usaha”  sebagaimana yang terdapat dalam

konsep SPR.  Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang intensif kepada para

peternak.

c. Kemungkinan terjadi kesulitan dalam merekrut manajer SPR yang memiliki

kompetensi dan etos kerja tinggi. Hal ini didasari oleh pengalaman kegagalan

dalam program Sarjana Membangun Desa (SMD).  Oleh karena itu diperlukan

metode perekrutan yang teliti dan adanya insentif yang menarik.

d. Pemilihan pengurus Gabungan Peternak Pemilik Ternak (GPPT) umumnya tidak

dapat dilakukan secara demokratis berdasarkan kompentensi. Umumnya para

peternak memiliki pengetahuan dan pengalaman kurang memadai, sehingga agak
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kesulitan menemukan pengurus yang memiliki kompetensi yang cukup untuk

mengelola gabungan kelompok. Oleh karena itu perlu pemberian motivasi dan

pelatihan manajemen kelembagaan dan usaha kepada para pengurus yang terpilih.

2. Infrastruktur dan Sarana-Prasarana:

a. Sebagian besar kandang kolektif yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara

belum memenuhi persyaratan perkandangan yang baik. Misalnya, tidak

dilengkapi dengan kandang khusus untuk sapi yang melahirkan dan menyusui,

tidak ada gudang pakan, tidak dilengkapi kandang jepit,  tidak dilengkapi instalasi

air, instalasi bio-gas, dan instalasi pembuatan pupuk organik.

b. Umumnya kandang kolektif belum dilengkapi dengan tempat pengolahan dan

alat-mesin pakan ternak untuk stok pakan. Pemberian pakan masih dilakukan

dengan sistem cut and carry.

3. Sarana-prasarana kelembagaan secara kuantitas relatif sudah baik, namun diperlukan

peningkatan kualitas pelayanannya. Semua kecamatan harus dilengkapi kelembagaan

pendukung, seperti BPP, POS IB, Poskeswan, dan Pasar Hewan.

4. Sumber Daya Ternak:

a. Kualitas sapi induk belum optimal. Para peternak belum memilih induk yang

memiliki performan unggul dalam usaha ternaknya.

b. Kualitas sapi pejantan belum optimal. Para peternak masih banyak yang

membiarkan ternaknya kawin secara inbreeding.

c. Struktur umur dan jenis kelamin ternak dalam suatu wilayah belum seimbang

untuk memperoleh pertumbuhan populasi yang optimal.

d. Masih banyak terjadi pemotongan betina produktif, terutama terjadi pada TPH-

TPH illegal.

5. Sumber Daya Manusia (Peternak):

a. Para peternak umumnya masih memelihara ternak secara tradisional, belum

menggunakan teknologi dan prinsip bisnis.

b. Para peternak terbatas dalam akses permodalan, teknologi, dan pasar.

c. Para peternak belum memahami dan merasakan manfaat dari “usaha ternak

dengan sistem/prinsip kelompok”.

d. Skala usaha pemeliharaan sapi masih relatif kecil hanya memiliki induk 2-3 ekor

per peternak, bahkan banyak yang hanya memiliki 1 ekor.
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6. Kelembagaan Pendukung:

a. Lembaga perkreditan belum mendukung permodalan usaha ternak rakyat.

b. Lembaga penyuluhan belum optimal menyediakan penyuluh peternakan yang

professional.

c. Lembaga penelitian dan pengembangan belum menghasilkan teknologi tepat guna

untuk usaha ternak rakyat.

d. Belum terkoordinir harmonis antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi

dalam program pengembangan peternakan sapi.

Atas dasar permasalahan-permasalahan di atas, disusun strategi pengembangan

kawasan peternakan sapi potong di Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur (bangunan, perlengkapan, dan alsinnak):

Infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan kawasan peternakan sapi

potong di Kabupaten Lombok Utara adalah:

a. Membangun kandang beserta perlengkapannya pada kelompok tani-ternak dengan

rancang bangun yang layak sehingga mendukung untuk peningkatan produksi dan

produktivitas ternak.

b. Membangun gudang pakan  pada setiap kelompok tani-ternak  untuk stok pakan

terutama pada musim kemarau.

c. Menyediakan mesin pencacah dan mixer untuk mengolah  pakan dari limbah-limbah

pertanian sehingga dapat menyediakan pakan berkelanjutan, terutama untuk

mengatasi kekurangan pakan pada musim kemarau.

d. Membangun instalasi pembuatan pupuk organik dan instalasi bio-gas.

e. Penanaman hijauan makanan ternak baik pada lahan pertanian maupun non pertanian,

seperti di pematang-pematang sawah, di tegal/kebun dan ladang, di sela-sela tanaman

perkebunan dan hutan rakyat, dan di lahan-lahan lain yang belum dimanfaatkan.

2. Penyediaan Sarana-Prasarana Kelembagaan untuk Kawasan Peternakan Sapi

Dalam upaya mengoptimalkan produksi dan produktivitas sapi dalam suatu

kawasan perlu dilengkapi sarana-prasarana yang memadai. Sarana-prasarana yang

penting adalah Poskeswan, Pos IB, RPH, dan Pasar Hewan. Untuk mendukung

pembentukan SPR, perlu dipersiapkan sarana-prasarana:

a. Revitalisasi lembaga penyuluhan untuk menjadi lembaga penyuluhan yang

professional dalam bidang peternakan.

b. POS-IB beserta perlengkapannya dan tenaga yang professional satu unit satu

kawasan atau satu kecamatan.
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c. Melengkapi peralatan dan tenaga yang memadai pada Poskeswan yang telah ada.

d. Membangun pasar hewan yang layak sesuai dengan SNI di wilayah potensial ternak

sapi.

e. Merevitalisasi phisik dan manajemen RPH yang telah ada sehingga mendukung

produksi daging sapi ASUH.

f. Perlu keterlibatan Bank-Bank di daerah untuk menyediakan permodalan usaha

ternak sapi dengan bunga rendah.

3. Pengembangan Pasar dan Perdagangan

Pasar dan perdagangan merupakan faktor  utama dalam pelaksanaan

pembangunan peternakan sapi karena produk ternak sapi (daging) bersifat marketing

driven. Oleh karena itu sehubungan dengan pengembangan kawasan peternakan sapi

perlu diperhatikan lembaga dan kebijakan yang terkait dengan pemasaran dan

perdagangan ternak dan hasil-hasilnya. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan antara

lain adalah:

a. Membuat Perda atau Perbup tentang kebijakan pengeluaran, pemasukan, dan

pemotongan ternak sapi.

b. Membuat Perda atau Perbub penetapan harga jual sapi bibit betina.

c. Memfungsikan RPH sebagai produsen daging sapi ASUH untuk memenuhi

kebutuhan pasar lokal dan luar daerah.

d. Memfungsikan pasar hewan dengan pelaksanaan transaksi jual beli menggunakan

timbangan ternak.

e. Mengembangkan industri pengolahan daging sapi dan hasil-hasil ikutannya.

f. Mendirikan pusat informasi pasar dalam bidang peternakan, baik yang menyangkut

pasar input maupun output.

4. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan peternakan sapi terdiri

atas peternak, penyuluh, petugas (pegawai pemerintah dan swasta), pedagang ternak,  dan

jagal.  Dalam pengembangan peternakan sapi melalui konsep SPR di Kabupaten Lombok

Utara perlu dilakukan:

a. Merekrut manajer, tenaga penyuluh, dan pendamping dari Sarjana Peternakan dan

Kedokteran Hewan yang kompeten dan beretos kerja tinggi.
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b. Mengadakan sosialisasi tentang konsep SPR kepada semua stakeholder bidang

peternakan (peternak, pengusaha, jagal, pedagang, petugas, dll).

c. Mengadakan pelatihan inseminator.

d. Mengadakan pelatihan teknologi pakan, produksi, dan reproduksi kepada para

peternak.

e. Mengadakan pelatihan kewirausahaan dan manajemen bisnis kepada para

stakeholders, terutama para peternak.

f. Mengadakan karya wisata dan atau magang bagi para peternak ke perusahaan-

perusahaan peternakan sapi potong yang maju.

g. Melibatkan Fakultas Peternakan Unram dan BPTP-NTB  untuk pengembangan dan

pembinaan SDM peternakan.

5. Pembiayaan dan Peluang Investasi

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan kawasan peternakan sapi di

Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan konsep SPR antara lain adalah:

1). Infrastruktur dan sarana-prasarana:

a. Membangun kandang beserta perlengkapannya pada kelompok tani-ternak dengan

rancang bangun yang layak.

b. Membangun gudang pakan  pada setiap kelompok tani-ternak  untuk stok pakan

terutama pada musim kemarau.

c. Menyediakan mesin pencacah dan mixer untuk mengolah  pakan dari limbah-

limbah pertanian sehingga dapat menyediakan pakan berkelanjutan, terutama

untuk mengatasi kekurangan pakan pada musim kemarau.

d. Membangun instalasi pembuatan pupuk organik dan instalasi bio-gas.

2). Organisasi:

a. Gaji manajer, dokter hewan, inseminator, dan tenaga pendamping.

b. Pembelian peralatan dan perlengkapan organisasi (ATK, motor, computer,dll).

c. Biaya operasional rutin organisasi.

3). Produksi Ternak:

a. Biaya pelayanan IB.

b. Pengadaan pejantan unggul.

c. Subsidi pakan induk bunting dan menyusui.

b. Biaya penggantian dan perbaikan induk.
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d. Biaya kesehatan hewan.

Dengan pengembangan peternakan sapi berbasis SPR ini dapat menumbuhkan

peluang investasi, diantaranya:

1. Pembangunan pabrik pakan mini untuk ternak ruminansia.

2. Perusahaan sapi penggemukan dan sapi perbibitan.

3. Perdagangan sapi bibit, sapi bakalan, sapi potong, dan daging sapi.

4. Usaha pemotongan ternak sapi untuk memasok kebutuhan hotel, restoran, catering,

dan pasar lokal.

5. Usaha pengolahan daging sapi untuk sosis, bakso,  dendeng, dan usaha krupuk kulit.
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BAB VII
ROADMAP PENGEMBANGAN

KAWASAN PETERNAKAN SAPI POTONG (2015-2019)

7.1. Program Pengembangan

Sistem pemeliharaan ternak sapi potong di Kabupaten Lombok Utara (KLU)

pada umumnya adalah intensif dan semi intensif dalam kelompok tani-ternak. Pada

20145 telah terbentuk 385 kelompok tani-ternak sapi potong, yang tersebar di

Kecamatan Pemenang 37 kelompok, di Kecamatan Tanjung 67 kelompok, di Kecamatan

Gangga 103 kelmpok, di Kecamatan Kayangan 78 kelompok, dan di Kecamatan Bayan

100 kelompok. Secara rinci jumlah kelompok per desa tertera dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Jumlah kelompok tani ternak sapi per desa di KLU tahun 2015

Kecamatan/Desa Jumlah Kecamatan/Desa Jumlah
Kec. Pemenang 37 Kec. Kayangan 78
1.Malaka 10 1. Kayangan 13
2. Pemenang Barat 15 2. Pendua 8
3. Pemenang Timur 12 3. Sesait 20
Kec. Tanjung 67 4. Dangiang 8
1. Sigar Penjalin 13 5. Gumantar 7
2. Medane 4 6. Selengen 9
3. Sokong 17 7. Salut 6
4. Tanjung 2 8. Santong 7
5. Teniga 7 Kec. Bayan 100
6. Tegal Maja 12 1.Mumbul Sari 8
7. Jenggala 12 2. Akar-Akar 19
Kec. Gangga 103 3. Sukadana 22
1. Gondang 15 4. Anyar 13
2. Bentek 26 5. Karang Bajo 4
3. Genggelang 34 6. Senaru 13
4. Rempek 20 7. Bayan 7
5. Sambik Bangkol 8 8. Loloan 1

9. Sambik Elen 13
Sumber: DPPKKP KLU (2015)

Sesuai dengan konsep Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dan kondisi kelompok

tani ternak sapi yang telah ada, program-program pokok dalam pengembangan kawasan

peternakan sapi potong di KLU, harus berbasis kelompok. Program-program pokok

dimaksud meliputi antara lain adalah:

a. Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada para peternak mengenai program

pengembangan kawasan peternakan sapi potong dengan menggunakan konsep SPR.
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b. Inventarisasi sapi induk yang akan dimasukkan dalam unit SPR dalam suatu

kawasan sesuai dengan kriteria induk yang baik.

c. Rekruitmen para peternak calon anggota SPR dengan ketentuan:

1) Memiliki ternak induk produktif dengan performansi bagus sebanyak minimal 2

ekor.

2) Bersedia memasang tanda regristrasi.

3) Bersedia mengelola ternak secara bersama-sama.

4) Bersedia tidak memotong betina produktif.

5) Melakukan pencacatan teratur dalam satu data base.

6) Bersedia bergabung dalam satu  manajemen usaha.

d. Pembentukan, pemantapan, dan penyehatan organisasi Sentra Peternakan

Rakyat/SPR), meliputi kegiatan rekruitman manajer, pemilihan pengurus GPPT

(gabungan perwakilan pemilik ternak), pelatihan kelembagaan, pelatihan teknik

peternakan, pelatihan manajemen usaha, dll.

e. Pengadaan sapi pejantan unggul untuk sekitar 30% induk, sisanya menggunakan

pejantan peternak sendiri, dan IB.

f. Membangun POS IB beserta kelengkapannya untuk memenuhi minimal 60% induk.

g. Pembangunan infrastruktur (perkandangan, gudang pakan, instalasi pembuatan

pupuk organik dan bio-gas, pembangunan instalasi air untuk minum dan

pembersihan kandang).

h. Pengadaan mesin dan peralatan untuk pengolahan pakan ternak dari bahan limbah

dan hasil sisa pertanian untuk stok pakan terutama pada musim kemarau.

i. Pemberian subsidi pakan untuk induk bunting dan menyusui.

7.2.  Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai

penjabaran dari program pokok pengembangan yang disusun selama lima tahun secara

berkesinambungan. Kegitan-kegiatan yang perlu dilakukan pada masing-masing

program adalah sebagai berikut.

a) Sosialisasi dan memberi motivasi kepada para peternak secara massal dan kelompok

tentang program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) sehingga para peternak tertarik

dan bersedia bergabung dalam program SPR.

b) Inventarisasi/registrasi sapi-sapi induk yang memenuhi persyaratan induk yang baik

500-1000 ekor dalam suatu kawasan, meliputi kegiatan:
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1). Regristrasi sapi induk diperinci menurut umur dan performansinya.

2). Membuat peta lokasi peternak dan sapi-sapi induk tersebut.

3). Menyusun dokumen profil peternak dan sapi-sapi induk pada unit SPR.

c) Rekruitmen para peternak calon anggota SPR hingga terpenuhi sapi induk 500-1000

ekor dengan ketentuan:

1. Memiliki ternak induk produktif dengan performansi bagus sebanyak minimal 2

ekor .

2. Bersedia memasang tanda regristrasi (eartag)..

3. Bersedia mengelola ternak secara bersama-sama.

4. Bersedia tidak memotong betina produktif.

5. Melalukan pencacatan teratur dalam satu data base.

6. Bersedia bergabung dalam satu pintu bisnis dan satu manajemen.

d) Pembentukan, pemantapan, dan penyehatan organisasi SPR, meliputi kegiatan:

1. Rekruitmen satu orang manajer untuk 1 unit SPR.

2. Pemilihan pengurus GPPT (Gabungan Perwakilan Pemilik Ternak) secara

demokratis.

3. Pelatihan bagi manajer dan pengurus GPPT  mengenai manajemen SPR.

4. Mempersiapkan bangunan kantor sederhana.

5. Pengadaan sarana-prasarana administrasi, komunikasi, dan transportasi.

e) Pelatihan dasar teknologi peternakan tepat guna (produksi, reproduksi, pakan,

manajemen bisnis) kepada semua anggota SPR.

f) Pemasangan eartag (tanda registrasi) pada sapi-sapi induk anggota SPR.

g) Pengadaan sapi pejantan unggul untuk memenuhi sekitar 30% induk atau sekitar 15-

20 ekor.

h) Pembangunan infrastruktur meliputi kegiatan:

1. Pembangunan/renovasi perkandangan dan perlengkapannya menggunakan

rancang bangun yang ideal untuk sapi perbibitan.

2. Pembangunan/renovasi gudang pakan pada setiap kelompok atau gabungan

kelompok sekaligus sebagai tempat pengolahan pakan.

3. Pembangunan/renovasi instalasi pembuatan pupuk organik/bio gas dan  instalasi

air.

i) Pembangunan/revitalisasi POS IB lengkap dengan perlengkapan, bahan, dan

petugasnya sesuai kebutuhan.

j) Pemberian subsidi pakan untuk induk bunting dan menyusui, meliputi kegiatan:
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1. Subsidi pakan untuk sapi bunting dan menyusui selama 3 bulan.

2. Pengelolaan khusus sapi bunting dan menyusui dalam kandang khusus.

i) Menyelenggarakan karya wisata atau magang bagi para peternak terpilih ke

peternakan sapi bibit yang maju di daerah lain.

7.3. Bagan Road Map Pengembangan Kawasan Sapi Potong

Road map  ini disusun untuk jangka waktu 4 tahun, mulai tahun 2015 s/d 2029.

Roadmap hanya menyajikan perkembangan populasi selama 4 tahun dengan basis data

tahun 2015. Hasil analisis perkembangan populasi ternak sapi di maksud adalah sebagai

berikut (Tabel 7.2).

Tabel 7.2. Perkembangan populasi sapi potong di KLU 2015-2019

No Komponen
Tahun

Des 2015 Des- 2016 Des-2017 Des-2018 Des-2019

1 Populasi 86.241 90.255 94.357 98.759 103.519

2 Betina 60.144 62.908 65.767 68.835 72.153

3 Dewasa 41.208 43.142 45.103 47.207 49.482

4 Muda 12.833 13.358 13.965 14.616 15.321

5 Anak 6.103 6.318 6.605 6.913 7.246

7 Jantan 26.097 27.347 28.590 29.924 31.366

8 Dewasa 9.447 9.928 10.379 10.863 11.387

9 Muda 10.942 11.372 11.889 12.444 13.043

10 Anak 5.708 5.957 6.228 6.518 6.832

11 Induk Produktif 32.966 34.514 36.082 37.765 39.585

12 Pejantan 1.648 1.726 1.804 1.888 1.979

13 Kelahiran pedet 26.373 27.611 28.866 30.212

14 Kematian pedet 2.637 2.761 2.887 3.021

15 Pedet hidup 23.736 24.850 25.979 27.191

16 Pengganti induk 6.593 6.903 7.216 7.553

17
Pengganti
Pejantan

330 345 361 378

18 Produksi 19.722 20.748 21.577 22.431

19 Sapi bibit betina 5.000 5.500 6.000 6.000

20 Sapi potong 7.799 8.000 8.000 8.500

21 Sapi induk afkir 6.593 6.903 7.216 7.553

22
Sapi pejantan
afkir

330 345 361 378

Perhitungan pertumbuhan populasi tersebut menggunakan analisis dinamika populasi

dengan menggunakan pendekatan rumus:

P(t+1) = Pt +B+I-S-D-E, di mana:

P(t+1) = populasi akhir tahun
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Pt = populasi awal tahun
B         = ternak yang lahir
I           = ternak impor
S         = ternak yang dipotong
D         = ternak yang mati
E         = ternak yang diekspor.

Parameter yang digunakan dalam analisis perkembangan populasi tersebut adalah

sebagai berikut (Tabel 7.3)

Tabel 7.3. Parameter-parameter yang digunakan dalam analisis dinamika populasi

No Parameter
Nilai

parameter
Keterangan

1 Calving interval 15 bulan 0.80 = 12 : 15

2 Induk Produktif  80% dari jumlah
sapi betina dewasa

0.80 = 80% dari jumlah induk

3 Kelahiran pedet 64 % dari jumlah
sapi betina dewasa

0.64 = 0.80*0.80

6 Kematian pedet 10% dari pedet
lahir

0.10
= 10% dari kelahiran

pedet

8 Pedet pengganti pejantan (umur 6
th diafkir)

0.008
= (1:25)*(1:5)*betina

dewasa

9 Pedet pengganti induk (umur 8 th
diafkir)

0.16 = 16% dari betina dewasa

12 Induk afkir 0.16 = pengganti induk

13 Pejantan afkir 0.008 = pengganti pejantan

14 Produksi yang dapat dijual -
Tergantung pada
kebijakan

Dalam Tabel 7.2 terlihat bahwa dengan populasi dasar 86.241ekor dan jumlah induk

produktif sebanyak 32.966 ekor, maka populasi sapi dapat meningkat 5% setiap tahun dan

dapat memproduksi sapi berupa sapi bibit, sapi potong, betina afkir, induk afkir, dan sapi non

bibit sekitar 20.000 ekor per tahun dan tiap tahun naik sekitar 4%. Perkembangan populasi ini

masih berdasarkan parameter-parameter moderat. Apabila diintroduksi teknologi produksi,

reproduksi, pakan, dan manajemen usaha yang lebih intensif, diyakini akan dapat meningkatkan

populasi dan produksi yang lebih tinggi.

Dalam upaya mempercepat perkembangan populasi sekaligus meningkatkan produksi

dan produktivitas sapi potong sebaiknya Pemerintah KLU melakukan upaya terobosan dengan

menyelenggarakan program pengembangan sapi potong berbasis Sentra Peternakan Rakyat

(SPR). Inti dari SPR adalah pemberdayaan peternak rakyat melalui gabungan beberapa kelompok

tani-ternak yang dikelola dalam satu manajemen berbasis teknologi dan bisnis. Dengan prinsip

SPR  diharapkan akan dapat mempercepat perkembangan populasi menjadi 10% per tahun.
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Berikut disajikan analisis perkembangan populasi pada SPR dengan basis induk produktif 1000

ekor (Tabel 7.4).

Tabel 7.4. Proyeksi perkembangan populasi sapi program SPR

No Komponen
Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 Populasi 1,791 2,532 3,273 3,273 3,273

2 Jumlah Induk 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Pejantan Unggul 50 50 50 50 50

4 Pedet lahir 780 780 780 780 780

7 Pedet mati 39 39 39 39 39

8 Pedet hidup 741 741 741 741 741

9
Pedet pengganti
pejantan

0 0 0 0 0

10
Pedet pengganti
induk

0 0 0 0 0

11 Sapi muda jantan 0 371 741 741 741

12 Sapi muda betina 0 371 741 741 741

13 Sapi induk afkir 0 0 0 0 0

14 Sapi pejantan afkir 0 0 0 0 0

15 Sapi dewasa  jantan 0 0 0 371 741

16 Sapi dewasa betina 0 0 0 371 741

17
Sapi dijual dan
dipotong

0 0 0 741 741

Perkembangan populasi pada Tabel 7.4 di atas diperhitungkan  berdasarkan parameter –

parameter yang lebih baik seperti terlihat pada Tabel 7.5.

Tabel 7.5. Parameter pertumbuhan populasi pada unit SPR

No Parameter Nilai parameter*)

1 Calving interval 13 bulan 0.91

2 Induk Produktif  85% dari jumlah induk 0.85

3 Kelahiran pedet  78% dari jumlah induk 0.78

6 Kematian pedet 5% dari pedet lahir 0.05

8 Pedet pengganti pejantan (umur 6 th diafkir) 0.008

9 Pedet pengganti induk (umur 8 th diafkir) 0.125
Keterangan: *) dikalikan dengan jumlah induk (1000 ekor)
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Roadmap pertumbuhan populasi pada Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang

digambarkan dalam Tabel 7.4, diasumsikan dimulai pada awal tahun 2017 (Januari 2017)

dan sapi-sapi induk dalam SPR siap dikawinkan pada saat yang relatif bersamaan  pada

awal tahun sehingga pada akhir tahun (September 2017) telah melahirkan pedet relatif

bersamaan pula. Dengan calving interval 13 bulan, dari 850 induk produktif akan

melahirkan pedet sebanyak 780 ekor. Dengan kematian pedet 5% maka akan diperoleh

pedet hidup sebanyak 741 ekor. Dengan demikian pada akhir tahun 2017 akan diperoleh

populasi  sapi sebanyak 1.791 ekor (1000 ekor induk +50 ekor pejantan +741 ekor pedet

yang hidup). Pada akhir tahun 2018, populasi akan menjadi 2.532 ekor (1.791 ekor +

741ekor pedet hidup). Pada akhir tahun 2019, populasi akan menjadi 3.273 ekor

(2.532ekor + 741 ekor).

Setelah tahun 2019, populasi diupayakan konstan, yaitu sekitar 3.000 ekor tetapi

sudah dapat menghasilkan ternak dewasa yang dapat dijual sebanyak sekitar 740 ekor.

Hal ini berarti  bahwa dalam satu unit SPR akan terdapat populasi sapi sekitar 3000 ekor

dan produksi ternak bibit dan potong sebanyak sekitar 740 ekor. Populasi 3000 ekor

tersebut terdiri atas induk 1000 ekor , pejantan  50 ekor, dan  lainnya terdiri atas pedet

dan sapi muda. Dengan perkiraan harga sapi bibit dan potong Rp. 12 juta per ekor maka

pendapatan kotor satu unit SPR adalah Rp. 8,9 milyar per tahun.  Apabila jumlah

anggota SPR adalah 500 peternak maka pendapatan kotor per peternak adalah Rp.

17.784.000,- per tahun.

7.4. Rencana Kebutuhan Anggaran

Rencana  kebutuhan anggaran disusun untuk  satu unit SPR  dari tahun anggaran

2016 s/d 2019 (Tabel 7.6). Kebutuhan anggaran tahun 2017 lebih besar dibandingkan

dengan tahun-tahun berikutnya karena tahun 2017 merupakan awal pelaksanaan SPR

sehingga banyak kegiatan  persiapan yang harus dilakukan yang memerlukan biaya

cukup besar. Anggaran pada komponen penyelenggaraan organisasi terdiri atas gaji/upah

manajer Rp. 2,5 juta per bulan. Anggaran pada komponen sosialisasi dan pelatihan bagi

peternak  terdiri atas anggaran sosialisasi/memotivasi peternak dan pelatihan teknologi

peternakan (produksi, reproduksi, pakan, dan manajemen bisnis).  Komponen

inventarisasi induk terdiri atas anggaran untuk registrasi induk , membuat peta lokasi

induk, dan dokumen profil induk dan peternak. Registrasi induk sangat penting

dilakukan  sebagai dasar penetapan induk yang layak masuk dalam SPR. Oleh karena itu

regristrasi harus dilaksanakan  pada  awal pembentukan SPR.
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Tabel 7.6. Rekapitulasi rencana anggaran 1 unit SPR di KLU

No Komponen
Rencana Anggaran (rupiah)

2017 2018 2019 2020

1
Penyelenggaraan
Organisasi SPR

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

2
Sosialisasi dan pelatihan
bagi para peternak anggota
SPR

187,500,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000

3 Inventarisasi sapi induk 66,000,000 - - -

4
Bantuan pengadaan sapi
pejantan unggul

260,000,000 - - -

5
Pembangunan infrastruktur
dan peralatan

580,500,000 392,000,000 310,000,000 10,000,000

7
Subsidi pakan untuk Induk
bunting dan menyusui

360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000

8
Pemasangan tanda
registrasi (eartag)

50,000,000 - - -

9 Monev 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

Total anggaran 1 SPR 1,564,000,000 897,000,000 815,000,000 515,000,000

Keterangan: Perincian anggaran disajikan pada Lampiran I.

Induk  dalam unit SPR diusahakan memiliki performan yang baik dan relatif

seragam (siap dikawinkan). Pengadaan sapi pejantan unggul hanya bersifat melengkapi,

yaitu sekitar 30% dari kebutuhan, sedangkan sisanya dipenuhi dari pejantan milik

peternak sendiri dan program IB. Pembangunan infrastruktur berupa: (1) pembangunan

atau renovasi perkandangan beserta perlengkapannya sesuai dengan rancang bangun

untuk usaha sapi perbibitan, (2) gudang pakan sekaligus untuk tempat pengolahan pakan,

(3) instalasi pembuatan pupuk organic dan bio-gas, (4) instalasi air untuk minum ternak

dan pembersihan kandang, (5) pengadaan mesin-peralatan pembuatan pakan (mesin

pencacah dan mixer), dan (6) pengadaan sarana-prasarana administrasi, komunikasi, dan

transportasi terdiri dari sewa gedung perkantoran, komputer dan printer, mebeler, dan

motor untuk manajer. Pembangunan POS IB dan perlengkapannya sangat diperlukan

sehingga dapat melayani perkawinan sapi sekitar 60% sapi induk. Anggaran subsidi

pakan untuk induk bunting dan menyusui berupa bantuan konsentrat  2 kg per hari per

ekor selama 3 bulan.

Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017 merencanakan membentuk 2 (dua)

unit SPR, yaitu di Kecamatan Gangga dan di Kecamatan Kayangan atau Bayan.
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BAB VIII
KRITERIA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

8.1. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan dalam pembahasan ini ditinjau dari aspek manajemen dan

teknis. Dari aspek manajemen dapat dinilai dari beberapa kriteria, antara lain:

1). Telah tersusun dokumen roadmap pengembangan kawasan peternakan sapi potong

berbasis SPR (Sentra Peternakan Rakyat) di Kabupaten Lombok Utara.

2). Telah dibentuk  kelengkapan organisasi minimal 1 (satu) unit  SPR pada  tahun

2017. Kelengkapan personil organisasi terdiri atas GPPT (gabungan perwakilan

pemilik ternak) dan manajer.

3). Telah memiliki dokumen profil peternak dan sapi induk pada SPR. Profil  peternak

dan sapi induk secara rinci dan lengkap sangat penting dalam  pengelolaan SPR.

4). Telah memiliki gedung/ruang perkantoran yang dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan yang diperlukan.

4). Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan dasar bagi peternak anggota SPR.

Sosialisasi dan pelatihan menjadi syarat keharusan agar pengelolaan usaha ternak

dapat dilakukan dengan menggunakan IPTEK.

5). Telah memiliki naskah kerja sama antara Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan

Kelautan dan Perikanan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara dengan Fakultas

Peternakan Unram. Dalam hal ini Fakultas Peternakan sebagai pendamping dalam

penerapan teknologi.

6). Telah dialokasikan anggaran dari APBN dan  APBD  untuk  program SPR.  Alokasi

anggaran diusahakan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung berpengaruh kepada

peningkatan produksi dan produktivitas.

Dari aspek teknis, keberhasilan pengembangan kawasan peternakan sapi potong

dengan menerapkan konsep SPR dapat dilihat dari:

1). Peningkatan produksi dan produktivitas sapi perbibitan.

2). Peningkatan skala pemeliharaan per peternak sehingga memberikan pendapatan yang

layak.

3). Peningkatan pendapatan peternak dan kesejahteraan rumah tangga tani-ternak.

4). Peningkatan peluang investasi dalam bidang  yang terkait peternakan sapi potong.

5). Peningkatan PAD dari bidang peternakan sapi potong.
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8.2. Indikator Keberhasilan

Indikakator keberhasilan yang dibahas di sini hanya terkait dengan output, berupa

produksi dan produktivitas usaha ternak sapi berbasis SPR. Sesuai dengan potensi dan

kemungkinan pengembangannya maka indikator keberhasilan dalam program SPR ini

dapat dilihat dari:

1). Memiliki induk produktif minimal 90% dari jumlah induk yang ada dengan calving

interval 13 bulan.

2). Kematian pedet 5% dari pedet yang lahir.

3). Telah dicapai populasi konstan sekitar  3.000 ekor pada tahun 2019 (tahun ke-3 dari

dimulainya program SPR), dengan jumlah induk 1000 ekor dan pejantan unggul 50

ekor.

4). Tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya telah memproduksi sapi bakalan dan sapi

bibit betina sekitar 740 ekor.

5). Dari produksi tersebut dapat memberikan pendapatan  per peternak sekitar Rp. 17 juta

per tahun  dengan pemilikan ternak induk 2 ekor.

6). Terjadi peningkatan skala pemilikan ternak dari 2 ekor induk menjadi minimal 4 ekor

induk sehingga pendapatan meningkat menjadi sekitar Rp. 34 juta per tahun.

7).  Terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para peternak dalam menerapkan

teknologi dalam pengelolaan usaha ternak sapinya.
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BAB IX

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1. Kesimpulan

Kesimpulan action plan dan roadmap pengembangan kawasan peternakan sapi

potong di Kabupaten Lombok Utara  ini adalah sebagai berikut:

1. Daya tampung ternak herbivore (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba) di Kabupaten

Lombok Utara mencapai 93.356 Unit Ternak (UT), tersebar di Kecamatan

Pemenang 9.246 UT, Tanjung 10.730 UT, Gangga 18.135 UT, Kayangan 15.308 UT,

dan Bayan 39.938 UT. Daya tampung tersebut berdasarkan luas lahan sumber pakan

terdiri atas sawah 8.304 ha, tegal/kebun 19.919 ha, ladang/huma/padang rumput

4.105 ha, hutan Negara 23.303 ha, hutan rakyat 5.232 ha, dan perkebunan 13.117 ha.

2. Populasi ternak herbivora di Kabupaten Lombok Utara tahun 2015 terdiri atas sapi

86.241 ekor (59.229 UT ), kerbau 477 ekor (312 UT), kuda 502 ekor (382 UT), dan

kambing 28.558 ekor (2.476 UT). Dengan demikian jumlah ternak herbivore di KLU

adalah 62.339 UT, tersebar di Kecamatan Pemenang 8.067 UT, Tanjung 9.703 UT,

Gangga 9.077 UT, Kayangan 14.673 UT, dan Bayan 20.880 UT.

3. Dengan membandingkan besar daya tampung dan populasi ternak yang ada,

diperoleh potensi pengembangan untuk ternak herbivore di KLU sebesar 30.957 UT,

tersebar di Kecamatan Pemenang 1.178 UT, Tanjung 1.027 UT, Gangga 9.058 UT,

Kayangan 635 UT, dan Bayan 19.058 UT. Dengan demikian semua kecamatan di

KLU masih dapat dikembangkan ternak herbivore. Sesuai dengan proporsi populasi

ternak sapi terhadap populasi ternak herbivore sebesar 94,92%, maka potensi

pengembangan ternak sapi di KLU adalah 29.377 UT, tersebar di Pemenang 1.107

UT, Tanjung 965 UT, Gangga 8.514 UT, Kayangan 594 UT, dan Bayan 17.914 UT.

Kalau dikonversikan ke dalam satuan ekor, potensi pengembangan sapi di KLU

setara dengan 43.203 ekor tersebar di Pemenang 1.629 ekor, Tanjung 1.420 ekor,

Gangga 12.521 ekor, Kayangan 878 ekor, dan Bayan 26.345 ekor.

4. Atas dasar potensi pengembangan ternak sapi dan  jumlah kelompok tani-ternak yang

ada, maka semua kecamatan di KLU dan desa-desa di dalamnya dapat ditetapkan

sebagai kawasan pengembangan peternakan sapi potong, kecuali desa-desa yang

berpotensi untuk mendukung pariwisata, perdagangan, industri rumah tangga,
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pemukiman dan sebagainya seperti desa Gili Indah di Kecamatan Pemenang, Desa

Tanjung dan Medana di Kecamatan Tanjung (lihat Lampiran II).

5. Konsep Sentra Peternakan Rakyat (SPR)  layak  dilaksanakan di Kabupaten Lombok

Utara dengan basis kelompok tani-ternak. Dengan basis populasi induk sekitar

30.000 ekor dan jumlah kelompok tani ternak sekitar 400 kelompok, di KLU dapat

dibentuk SPR sekitar 20 unit. Untuk tahap awal (tahun 2017) direkomendasikan, di

Kabupaten Lombok Utara dapat dibentuk 2 (dua) unit SPR, masing-masing di

Kecamatan Gangga dan di Kecamatan Kayangan. Kedua kecamatan ini

diprioritaskan, karena selain populasi dan jumlah kelompok tani-ternaknya relatif

banyak dan maju juga karena memiliki akses transportasi dan sumber pakan ternak

yang lebih baik.

6. Melalui program SPR, dari 1000 ekor induk dan 50 ekor sapi pejantan unggul atau

layanan IB yang dikelola mulai awal tahun 2017, pada akhir tahun 2020 telah dapat

mencapai populasi konstan sekitar 3.000 ekor dengan memproduksi sapi yang dapat

dijual berupa sapi bakalan, sapi potong, dan bibit betina  sekitar 700 ekor.

7. Dengan program SPR akan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak

sapi. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari penerapan teknologi sehingga

memperpendek calving interval, mengurangi angka kematian pedet, meningkatkan

bobot pedet lahir, dan peningkatan pertambahan berat badan harian sapi potong.

Dengan demikian program SPR, secara makro akan mendukung program

swasembada daging sapi nasional.

8. Secara ekonomi, SPR akan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani-

ternak, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan PAD, dan menggerakkan

ekonomi masyarakat. Dengan induk 2 ekor, peternak dapat memperoleh pendapatan

sekitar Rp. 17 juta,- per tahun.

9.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dalam penyelenggaraan SPR adalah:

1. Inventarisasi ternak sapi pada semua kelompok tani-ternak diperinci menurut jenis

kelamin, struktur umur, dan pemilik ternak.

2. Seleksi induk produktif pada kelompok tani-ternak yang telah diinventarisir disertai

data profil/performance ternak induk  yang layak dimasukkan dalam program Sentra

Peternakan Rakyat (SPR).
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3. Memilih peternak anggota SPR dari peternak-peternak yang memiliki induk

produktif terseleksi, dengan ketentuan:

a. Memiliki ternak induk produktif dengan performansi bagus sebanyak minimal 2

ekor.

b. Bersedia memasang tanda regristrasi.

c. Bersedia mengelola ternak secara bersama-sama.

d. Bersedia tidak menjual dan memotong betina produktif.

e. Melalukan pencacatan teratur dalam satu data base.

f. Bersedia bergabung dalam satu pintu bisnis dan satu manajemen.

4. Mengajukan proposal pembentukan SPR oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan

Kehutanan Kelautan dan Perikanan a.n. Bupati kepada Dirjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan diketahui oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

NTB dan Fakultas Peternakan pada Perguruan Tinggi pendamping.

5. Memberikan sosialisasi dan motivasi kepada peternak anggota SPR sehingga mereka

tertarik dan semangat bergabung dalam SPR.

6. Merekrut manajer SPR (Sarjana Peternakan atau Dokter Hewan) yang kompeten dan

memiliki etos kerja tinggi.

7. Membentuk Gugus Perwakilan Peternak Pemilik (GPPT) secara demokratis.

8. Memberikan pelatihan teknologi tepat guna kepada semua peternak anggota SPR

meliputi teknologi produksi, reproduksi, pakan, dan manajemen bisnis/kelembagaan.

9. Membangun/merevitalisasi POS-IB beserta perlengkapannya untuk melayani

perkawinan ternak seoptimal mungkin.

10. Membangun/merenovasi perkandangan dan perlengkapannya sehingga memenuhi

syarat teknis dan ekonomis.

11. Menyediakan pejantan unggul dengan perbandingan 1:25 untuk melayani sekitar

30% sapi induk dalam SPR.

12. Alokasi anggaran lebih diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung

mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak.

13. Melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kewirausahaan kepada para

peternak secara berkelanjutan sehingga para peternak dapat mandiri dan berdaya

saing.
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Lampiran I: Rencana Anggaran 1 Unit Sentra Peternakan Rakyat dengan 1000 ekor induk

No
Program dan Rencana Aksi

Pengembangan
Volume dan harga Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Volume Harga Satuan Jumlah Biaya Jumlah Biaya Jumlah Biaya Jumlah Biaya

1 Penyelenggaraan Organisasi SPR

Gaji manajer 1 orang 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

2
Sosialisasi dan pelatihan bagi para
peternak anggota SPR

1. Sosialisasi/motivasi seluruh
peternak

500 orang 100,000 50,000,000 0 0 0

2. Pelatihan teknologi produksi dan
reproduksi

500 orang 100,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

3. Pelatihan Pakan 500 orang 100,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

4. Pelatihan manajemen  kelompok
dan bisnis

500 orang 75,000 37,500,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

187,500,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000

3 Inventarisasi sapi induk

1. Regristrasi 1000 ekor 50,000 50,000,000 0 0 0

2. Membuat peta lokasi 1 paket 6,000,000 6,000,000 0 0 0
3. Penyusunan dokumen profil

peternak dan ternak induk SPR
1 paket 10,000,000 10,000,000 0 0 0

66,000,000 0 0 0

4
Bantuan pengadaan sapi pejantan
unggul

20 ekor 13,000,000 260,000,000 0 0 0

5 Sarana dan Prasarana
1. Pembangunan /renovasi

perkandangan dan
perlengkapannya

10 klp 45,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0
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2. Pembangunan gudang pakan 10 klp 25,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 0

3. Pengadaan  mesin pencacah dan
mixer pakan

10 klp 40,000,000 160,000,000 0 0 0

4. Instalasi pembuatan pupuk
organik dan bio-gas

10 klp 30,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0

5.   Sewa Gedung perkantoran 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

6.  Komputer dan printer 1 unit 8,000,000 8,000,000 0 0 0

7.  Motor 1 unit 15,000,000 15,000,000 0 0 0

8.  Mebeler 1 set 7,500,000 7,500,000 2,000,000 0 0

9. Pembangunan/revitalisasi POS IB 2 unit 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0

580,500,000 392,000,000 310,000,000 10,000,000

6
Subsidi pakan untuk Induk bunting
dan menyusui

1000 ekor 360,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000

7
Pemasangan tanda regristrasi
(eartag)

1000 ekor 50,000 50,000,000 0 0 0

8 Monev 1 kali 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

Total Anggaran 1 unit SPR 1,564,000,000 897,000,000 815,000,000 515,000,000
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LAMPIRAN II. KECAMATAN DAN DESA KAWASAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI POTONG
DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Keterangan: Penetapan urutan Kecamatan ini berdasarkan populasi sapi, daya tampung wilayah
(carryng capacity), dan jumlah kelompok tani-ternak

No Kecamatan Desa

I GANGGA 1. Bentek

2. Gondang

3. Genggelang

4. Rempek

5. Sambik Bangkol

2 BAYAN 1. Mumbul Sari

2. Akar-Akar

3. Sukadana

4. Anyar

5. Karang Bajo

6. Senaru

7. Bayan

8. Loloan

9. Sambik Elen

3 KAYANGAN 1. Kayangan

2. Dangiang

3. Santong

4. Pendua

5. Selengen

6. Gumantar

7. Salut

8. Sesait

4 TANJUNG 1. Jenggala

2. Sokong

3. Teniga

4. Tegal Maja

5. Sigar Penjalin

5 PEMENANG 1. Malaka

2. Pemenang Timur

3. Pemenang Barat


